
PLAN OPERAȚIONAL DE CERCETARE 

RROMANE PARAMÌĆA (POVEȘTI RROME) – INVENTARIERE ȘI 
MĂSURI DE CONSERVARE A PATRIMONIULUI IMATERIAL ROM DIN 

REGIUNEA HUNEDOAREI

1. Scopul cercetării

De-a  lungul  timpului  prin  zona  Hunedoarei  au  trecut  mai  mulți  călători  străini  care 
amintesc  de  prezența  unor  comunități  de  rromi.  Deși  existența  lor  a  fost  atestată,  iar  în 
Hunedoara există o importantă comunitate de etnie rromă, s-a constatat lipsa unei cercetări 
sistematice a ceea ce înseamnă bogatul patrimoniu imaterial pe care încă îl păstrează membrii 
mai  vârstnici  din comunitate,  dar  care,  asemenea celorlalte  comunități  etnice,  etnografice, 
religioase, încep încet să-și piardă identitatea materializată prin tradiții specifice. De asemenea 
se urmărește trezirea spiritului comunitar, participativ, a conștientizării valorilor unice pe care 
comunitarea le-a desăvârșit de-a lungul timpului, asumarea și promovarea acestor valori care 
completează și  desăvârșesc imaginea de comunitate plurietnică a regiunii,  unde alături  de 
români și rromi mai trăiesc maghiari și sași.

În acest sens demersul propus urmărește colectarea, evaluarea, sintetizarea și conservarea 
elementelor  patrimoniului  imaterial  definitoriu etniei  rrome din microregiunea Hunedoara, 
identificarea problemelor, de integrare și acceptare în societate, cu care se confruntă acestă 
minoritate, dar și gradul de discriminare perceput la nivelul cominității locale, prin aplicarea 
metodei sociologice de colectare a informației, chestionarul.
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2. Obiectivele cercetării

- Inventarierea patrimoniului imaterial al romilor
- Identificarea problemelor sociale, educaționale, cultură, ocuparea forței de muncă, 

locuire și infrastructură 
- Determinarea gradului de discriminare la care este supusă etnia romă
- Valorificarea  patrimoniului  cultural  imaterial  identificat  prin  intermediul 

evenimentelor cultural-artistice și a unei expoziții

3. Plan operațional

Faza 1 perioada

Perioada 1.05.2015 – 15.06.2015

Cercetare bibliografică pentru stabilirea stadiului cercetărilor anterioare.
Periegheză  la  nivelul  întregii  regiuni  Hunedoara  cu  operatorii  de  teren  pentru 

identificarea grupurilor etnice rrome la nivelul regiunii. 
Rezultate scontate: acoperirea de către operatori a zonei vizate în cadrul cercetării.

Colectare  de  informații  socio-demografice  prin  intemediul  chestionarului  socio-
demografic.

Rezultate scontate: un număr de minim 100 de chestionare
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Colectarea de itemi pe suport, foto, audio, video etc prin intermediul operatorilor de 
teren.

Rezultate scontate: un număr de minim 1000 de itemi

Analiza datelor obținute.

Faza 2

Perioada 15.06.2015 – 15.08.2015

Determinarea pe baza analizei datelor obținute în faza unu a cercetării a direcțiilor de 
aprofundare a cercetării în anumite zone sau teme ale cercetării.

Rezultate scontate: eficientizarea activității de colectare a informațiilor și itemilor din 
teren.

Stabilirea în urma analizei daca este necesară o extindere a arealului de colectare a 
datelor și în zonele din apropiere.

Rezultate scontate: număr de itemi și informații care să completeze eventualele goluri 
ale cercetării pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul proiectului.

 
Colectarea  de  informații  socio-demografice  prin  intermediul  chestionarului  socio-

demografic.
Rezultate scontate: un număr de minim 150 de chestionare.

Colectarea de itemi pe suport foto, video, audio etc. prin intermediul operatorilor de 
teren și a expertului foto-video.

Rezultate scontate: un număr de minim 2500 de itemi colectați.
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Analiza datelor colectate.

Faza 3 15.08.2015 – 31.10.2015

Determinare  pe  baza  analizei  datelor  obținute  în  faza  unu  și  doi  a  direcțiilor  de 
aprofundare a cercetării sau extinderea după caz a acesteria și în zonele apropiate.

Rezultate scontate: eficientizarea activității de colectare a informațiilor și itemilor din 
teren.

Colectarea de informații socio-demografice prin intermediul chestionarului.
Rezultate scontate: un număr de minim 150 de chestionare.

Colectarea de itemi pe suport foto, video, audio etc.
Rezultate scontate: un număr de minim 1500 de itemi colectați.

Analiza datelor obținute.

Elaborarea pe baza cercetării a unui plan de expoziție.
Rezultate scontate: planul de expoziție

Faza 4 01.10.215 – 31.01.2016

Colectarea de itemi.
Rezultate scontate: un număr de minim 1000 de itemi colectați.

Colectarea de informații socio-demografice.
Rezultate scontate: un număr de minim 100 de chestionare.
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Centralizarea datelor obținute și o analiză, etnografică, sociologică finală a acestora.
Rezultate  scontate:  selectarea  și  structurarea  celor  mai  relevanți  itemi  în  vederea 

elaborării concluziilor cercetării.

Valorificare  cercetării  prin  elaborarea  unui  material  bazat  pe  rezultatele  cercetării 
etnografice si socio-demografice.

Rezultate scontate: elaborarea materialului privind concluziile cercetării.

Organizarea și vernisarea expoziției planificate.
Rezultate scontate: un număr de minim 5000 de vizitatori.

Întocmit:  Adina Dragu
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