
2020 – Întrebări pentru Examenul la Disciplina: ROMII și XENOFOBIA  

 

Acest set de întrebări verifică:  

a) însușirea cunoștințelor despre romi (Țigani ) expuse în cartea: 

Fraser, Angus, (1995): Țiganii1, București, Editura Humanitas, Traducere în limba română de Dan Șerban 

Sava, Ed. a II-a, 2008.   

b) capacitatea de a interpreta date în spiritul corectitudinii științifice, dar și a toleranței și combaterii 

xenofobiei în care ei sunt victime, respectiv, promotori. 

EXAMENUL SE VA DESFĂȘURA ASTFEL:  

1. Fiecare student va alege 2 întrebări, câte una din fiecare categorie: una  scrisă cu albastru și  

cealaltă cu o culoare, (roșu sau violet.)  

2. Adina va face o listă cu întrebările alese, în așa fel ca nici o întrebare să nu apară de două ori în 

listă.  

3. Fiecare student va elabora un răspuns de câte 500 de cuvinte pentru fiecare întrebare. O va 

trimite prin mail Adinei. (Ea mi le va trimite mie.)   

50 de întrebări din totalul de 100 

1) Sunt Țiganii un popor european? Există Țigani în afara Europei? Argumentați folosind perspectiva, 

probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și 

datele prezentate în carte. 

2) Cum se autodefinesc țiganii, cum se numesc ei pe ei în limba Romani? Dați exemple pentru 

demoninul lor în câteva zone ale Europei? Cum îi numesc pe străini, în  limba Romani? Ce semnificație 

atribuiți preferinței unora pentru numele ”Travellers”, nomazi? Argumentați folosind perspectiva, 

probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și 

datele  prezentate în carte. 

3) Ce înseamnă cuvântul ”rom”/”dom” ”lom”? Cum s-a impus el? Ce conotații are el pentru țigani și 

pentru ne-romi? Dar pentru români? Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de 

autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

4) Care sunt originile țiganilor? Ce mărturii lingvistice sunt de cunoscut pentru a susține aceste origini? 

Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina 

experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. (Faceți referire la istoria și harta lingvistică 

a Indiei și la influențele pe care limba/limbile vorbite de migranții indieni le-au suferit.) 

5) Care sunt originile țiganilor? Ce mărturii ale antropologiei fizice și antropometriei propune Fraser 

pentru a susține aceste origini? Este frumusețea lor un argument al originii? Argumentați folosind 

 
1 Se folosește aici cuvântul Țigan, în sens documentar urmând preferințele autorului (Angus Fraser) și, desigur, fără 
nici o intenția ofensatoare. Cuvântul considerat azi politically correct rom este subînțeles permanent. 



perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, 

perspectiva și datele  prezentate în carte. 

6) Care sunt originile țiganilor? Ce mărturii genetice sunt de cunoscut pentru a susține aceste origini? 

Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina 

experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

7) Care sunt originile țiganilor potrivit cu teoriile dezvoltate de cercetători de etnie romă? Argumentați 

folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina experienței 

proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

8) Ce dovezi prezintă Fraser pentru a conchide că țiganii au migrat timpuriu din India în Persia? Există 

un grup etnic al țiganilor în India? Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de 

autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

9) Ce dovezi prezintă Fraser pentru a conchide că țiganii au migrat timpuriu până în Armenia? Există 

un grup etnic al țiganilor în Persia? Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de 

autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

10) Ce dovezi prezintă Fraser pentru a conchide că țiganii au migrat timpuriu în Bizanț și Grecia? Există 

un grup etnic al țiganilor în zonele ne-europene ale fostului Bizanț? Argumentați folosind perspectiva, 

probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și 

datele  prezentate în carte. 

11) Ce dovezi prezintă Fraser pentru a conchide că țiganii au migrat și au fost bine primiți cel puțin 

acum 500 de ani în Serbia, Bulgaria, Muntenia, Moldova? Există câte un grup etnic al țiganilor în 

Turcia și Grecia de azi? Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și 

interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

12) Ce dovezi prezintă Fraser pentru a conchide că țiganii au migrat, și au fost bine primiți, în secolul 

XV până în Europa Centrală și Italia? Există câte un grup etnic al țiganilor în Italia, Austria,  și Ungaria 

și România (Transilvania) de azi? Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor 

și interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

13) Ce dovezi prezintă Fraser pentru a conchide că țiganii migrat în secolul XV și au fost bine primiți, 

până în Europa de vest, Elveția, Germania, Franța, Țările de Jos etc? Există câte un grup etnic al 

țiganilor în fiecare din aceste țări? de azi? Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse 

de autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

14) Ce dovezi prezintă Fraser pentru a conchide că țiganii au ajuns și au fost bine primiți în secolul XV 

până în Țările Baltice și Europa de Nord? Există câte un grup etnic al țiganilor în aceste țări? 

Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina 

experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

15) Cum descrie Fraser schimbarea atitudinii față de țigani, (alungare lor, de ici colo)  în secolul al XVI-

lea, în Austria, Elveția, Germania ? Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de 

autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 



16) Cum descrie Fraser schimbarea atitudinii față de țigani, (alungare lor, de ici colo), în secolul al XVI-

lea, în Franța ? Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați 

critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

17) Cum descrie Fraser schimbarea atitudinii față de țigani, (alungare lor, de ici colo), în secolul al XVI-

lea, în Spania și Portugalia? Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și 

interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

18) Cum descrie Fraser schimbarea atitudinii față de țigani, (alungare lor, de ici colo), în secolul al XVI-

lea, în Țările de Jos? Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și 

interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

19) Cum descrie Fraser schimbarea atitudinii față de țigani, (alungare lor, de ici colo), în secolul al XVI-

lea, în Italia? Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, 

în lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

20) Cum descrie Fraser schimbarea atitudinii față de țigani, (alungare lor, de ici colo), în secolul al XVI-

lea, în Ungaria și Transilvania? Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și 

interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

21) Cum descrie Fraser schimbarea atitudinii față de țigani, (alungare lor, de ici colo), în secolul al XVI-

lea, în Boemia, Polonia-Lituania și Ucraina? Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele 

propuse de autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în 

carte. 

22) Cum descrie Fraser alungarea țiganilor de ici colo, în secolul al XVI-lea, în Scoția și Anglia? 

Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina 

experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

23) Cum descrie Fraser alungarea țiganilor de ici colo, în secolul al XVI-lea, în Scandinavia? 

Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina 

experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

24) Cum descrie Fraser formarea în Europa secolului al XVI-lea a stereotipurilor xenofobe față de 

țigani?  Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în 

lumina experienței proprii, perspectiva și datele  prezentate în carte. 

27) Explozia  xenofobiei față de țigani în Europa, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Expulzarea, 

asimilarea, deportarea țiganilor, prin legi, de către autoritățile din Anglia, secolelor al XVII-lea și al XVIII-

lea. Prezentați faptele folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, 

în lumina documentărilor voastre.  

28) Explozia xenofobiei față de țigani în Europa, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Expulzarea, 

asimilarea, deportarea țiganilor, prin legi, de către autoritățile din Scoția, secolelor al XVII-lea și al XVIII-

lea. Prezentați faptele folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, 

în lumina documentărilor voastre. 

29) Explozia xenofobiei față de țigani în Europa, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Expulzarea, 

asimilarea, deportarea țiganilor, prin legi, de către autoritățile din Franța  secolelor al XVII-lea și al XVIII-



lea. Prezentați faptele folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, 

în lumina documentărilor voastre. 

30) Explozia xenofobiei față de țigani în Europa, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Expulzarea, 

asimilarea, persecutarea țiganilor, prin legi, de către autoritățile din Țările de Jos, în  secolele al XVII-lea 

și al XVIII-lea. Prezentați faptele folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-

le critic, în lumina documentărilor voastre. 

31) Explozia xenofobiei față de țigani în Europa, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Expulzarea, 

asimilarea, prin legi, de către autoritățile în Imperiul Habsburgic și excepțiile în Ungaria, cu ”maghiarii 

noi (ujmagyar)”, în  secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Prezentați faptele folosind perspectiva, probele, 

rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, în lumina documentărilor voastre. 

32) Explozia xenofobiei față de țigani în Europa, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Expulzarea, 

asimilarea, persecutarea țiganilor, prin legi, de către autoritățile din ținuturile germane, în  secolele al 

XVII-lea și al XVIII-lea. Prezentați faptele, în special ”vânătorile de țigani/ heidenjachten ”, folosind 

perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, în lumina documentărilor 

voastre. 

33) Explozia xenofobiei față de țigani în Europa, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Expulzarea, 

asimilarea, persecutarea țiganilor, prin legi, de către autoritățile din Spania, în  secolele al XVII-lea și al 

XVIII-lea. Prezentați faptele, folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le 

critic, în lumina documentărilor voastre. 

34) Explozia xenofobiei față de țigani în Europa, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Deportările 

țiganilor și trimiterea lor la ”galere”, prin legi, în Europa  secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Prezentați 

faptele, folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, în lumina 

documentărilor voastre. 

35) Explozia xenofobiei față de țigani în Europa, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Expulzarea, 

asimilarea, deportarea, înrobirea țiganilor, prin legi, de către autoritățile din Imperiul Otoman în  

secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Prezentați faptele, folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de 

autor și interpretați-le critic, în lumina documentărilor voastre. 

36) Explozia xenofobiei față de țigani în Europa, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Brigandajul 

țiganilor, haiduciile și execuțiile în masă, în Europa în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Prezentați faptele, 

folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, în lumina 

documentărilor voastre. 

37) Temperări ale xenofobiei față de țigani în Europa, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Înrolările în 

armată în zona Pirmasen și în alte armate europene, căi de supraviețuire. Prezentați faptele, folosind 

perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, în lumina documentărilor 

voastre. 

39) Temperări ale xenofobiei față de țigani în Europa, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. 

Protestantismul și toleranța față de ei în Europa ne-Catolică și convertirea lor în zone catolice. Prezentați 

faptele, folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, în lumina 

documentărilor voastre. 



40) Încercări de a produce literatură de documentare privind țiganii și limba/limbile lor în Europa 

secolelor al XVI-lea, al XVII-le și aI XVIII-lea, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Protestantismul și 

toleranța față de ei în Europa ne-Catolică și convertirea lor în zone catolice. Prezentați faptele, folosind 

perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, în lumina documentărilor 

voastre. 

41) Încercări de a cunoaște țiganii din Europa în vremea Romantismului, contribuții ale pastorului 

luteran din Ungaria și ale lui Grellmann, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Înrolările în armată în 

zona Pirmasen și în alte armate europene, căi de supraviețuire. Prezentați faptele, în special ”vânătorile 

de țigani/ heidenjachten ” folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le 

critic, în lumina documentărilor voastre. 

42) Încercări de a-i face cunoscuți pe țiganii din Europa prin beletristică, de la Cervantes și Goethe, la 

literatura Victor Hugo, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. Listați lucrările folosind perspectiva, 

probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, în lumina documentărilor voastre. 

43) Recunoașterea contribuțiilor țiganilor la dezvoltarea muzicii europene conform cu cartea lui Fraser, 

Țiganii. Listați lucrările folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, 

în lumina documentărilor voastre, eventual introduceți un medalion Tinka Pana. 

44) Descrierea sedentarizării țiganilor și a efectelor ei asupra incluziunii lor în Spania și Ungaria  în 

Europa secolului al XIX-lea și a secolului XX, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii.  Argumentați folosind 

perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, 

perspectiva și datele  prezentate în carte. 

45) Descrierea interesului țiganilor pentru munca de organizare europeană în Europa secolului al 

secolului al XIX-lea și a secolului XX, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii.  Argumentați folosind 

perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, 

perspectiva și datele prezentate în carte. 

46) Descrierea modului de locuire a țiganilor în Anglia secolului al secolului al XIX-lea și a secolului XX, 

conform cu cartea lui Fraser, Țiganii?  Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de 

autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele prezentate în carte. 

47) Dezrobirile țiganilor din Europa de Est în secolul al XIX-lea  conform cu cartea lui Fraser, Țiganii.  

Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina 

experienței proprii, perspectiva și datele prezentate în carte. 

48)  Dezrobirile țiganilor din Moldova - așa cum le-a prezentat după Kogălniceanu -, conform cu cartea 

lui Fraser, Țiganii.  Argumentați folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați 

critic, în lumina experienței proprii, perspectiva și datele prezentate în carte. 

49) Despre romi și legăturile lor cu România, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii.  Argumentați folosind 

perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați critic, în lumina experienței proprii, 

perspectiva și datele prezentate în carte. 

50) De la xenofobie la exterminarea țiganilor în Europa, conform cu cartea lui Fraser, Țiganii. 

”Combaterea neplăcerilor produse de țigani” în Țările de Jos, Statele Germane, Franța, Elveția în 

secolului al XIX-lea. Rolul Poliției în înregistrarea și persecutarea  sau alungarea lor. Prezentați faptele, 



folosind perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, în lumina 

documentărilor voastre. 

50) De la xenofobie la exterminarea țiganilor în Europa (Porajimos), conform cu cartea lui Fraser, 

Țiganii. Holocaustul țiganilor și studiile rasiale în Germania Nazistă. Prezentați faptele, folosind 

perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, în lumina documentărilor 

voastre. 

51) De la xenofobie la exterminarea țiganilor în Europa (Porajimos), conform cu cartea lui Fraser, 

Țiganii.  Holocaustul țiganilor în țările ocupate de naziști. Prezentați faptele, folosind perspectiva, 

probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, în lumina documentărilor voastre. 

51) De la xenofobie la exterminarea țiganilor în Europa (Porajimos), conform cu cartea lui Fraser, 

Țiganii.  Holocaustul țiganilor în alte țări (Italia, Albania, România, Bulgaria). Prezentați faptele, folosind 

perspectiva, probele, rezervele propuse de autor și interpretați-le critic, în lumina documentărilor 

voastre. 
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