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Maghiarii
6.1 %
Populație de 1,227,623*

*2011 Census Data





895

Maghiarii sunt prezenți în 
Bazinul Carpatic și 
Transilvania de azi. 

1 1867

Transilvania  devine parte 
integrantă a Regatului Ungar. 

3

1526

Învinși în bătălia de la 
Mohacs, maghiarii pierd 
Transilvania, care devine 
stat vasal al Imperiului 
Otoman. 

2 1920

După Tratatul de la Triatlon 
mai mult de 1,5 milioane 
de  maghiari devin 
minoritate  în românia. 

4

Timeline



Architectură Maghiară

Poartă maghiară din lemn

Cluj Teatrul Național Maghiar

Spectacolele sunt jucate în limba maghiară, fiind de obicei disponibilă 

traducerea simultană în română sau engleză. Structura, construită în 

perioada 1909-1910 și reconstruită în 1959-1961, poate găzdui 862 de 

persoane. Clădirea găzduiește și Opera Maghiară din Cluj-Napoca.



Costume maghiare tradiționale
Costumul tradițional maghiar 

pentru bărbați include cămăși 

brodate, pălării floppy și 

pantaloni înfipți în cizme de 

piele. Pentru femei, costumul 

național al Ungariei înseamnă 

o bluză albă, o fustă cu 

imprimeu cu flori strălucitoare, 

un șorț alb bogat decorat și o 

piesă pentru acoperirea 

capului.



Literature

Bartis Atilla, 
Scriitor

Acting

Bela Lugosi,
actor

Politics

Marko Bella,
Politician și scriitor

Science

Albert-László 
Barabási, ziarist

Sports

Gabriela Szabo,
Atletă

Notable Hungarians



Bucătăria maghiară
Kürtőskalács ( Pâine dulce)

O specialitate tipică de pâine 

dulce populară în toate 

regiunile vorbitoare de limba 

maghiară. Tortul de scuipat este 

gătit pe foc deschis, ceea ce ar 

putea explica numele său, 

„kürtő“, care se traduce prin 

„horn”. „Kalács” înseamnă 

„tort”, așa că îl putem numi „tort 

de horn”.



Romani
3,08 %*
Populație de 621,573**

**2011 Census Data

*Caveat: mulți oameni nu se declară ca 

aparținând etniei Romani





1370

Grupuri de romi fie au 

migrat, fie au fost 

transferate cu forța la nord 

de Dunăre, romii ajungând 

probabil în Transilvania, pe 

atunci parte a Regatului 

Ungariei, în ultimele decenii 
ale secolului al XIV-lea.

1 1840 - 1860

Eliberarea sclavilor romi din 

Țara Românească și 

Moldova, cele două state 
românești.

3

1595

Un copil al unui fost sclav 

rom, Ștefan Răzvan, a atins 

pentru scurt timp puterea în 

Moldova, conducând ca 
voievod o parte a anului

2 1942

Deportări ale poporului 
rom în Transnistria.

4

Timeline



Architectură Romani
În trecut: sate romani,  1950

În prezent:case de romani bogați



Costume tradiționale Romani
Pentru bărbați, de obicei, nu există 

îmbrăcăminte tradițională. Unii bărbați 

poartă pălării mari sau mustăți. La ocazii 

speciale, bărbații romi poartă un costum 

bun, adesea viu colorat. Prin urmare, 

bărbații romi nu sunt în mare pericol de a 

fi discriminați din cauza comportamentului 

lor. Pentru femei, lucrurile stau total diferit. 

Femeia tipic romă poartă o fustă lungă, 

multistratificată și bogat colorată, cercei 

mari, păr lung, împletit și uneori o floare în 

păr.



Sports

Marius Lăcătuș, 
fotbalist

Music

Ion Voicu, 
violonist

Politics

Mădălin Voicu, 
Politician, muzician

Acting

Ștefan Bănică, 
actor

Music

Johnny Răducanu,
Jazz pianist

Notable Romani



Romani Cuisine
Şah Hai Mas

Famous in Roma communities, 

Shah Hai Mas has been 

prepared since ancient times, 

from the times when they lived 

in tents and moved from one 

locality to another. Because 

they did not have a kitchen and 

could not cook very often, when 

they stopped somewhere they 

made in the cauldrons the 

extremely consistent and 

nutritious preparation from 

which, if they ate once, they 

would no longer be hungry.



Germani
0,17 %
Populație de 36,042*

*2011 Census Data





1150

Coloniștii germani sunt 

aduși în Transilvania de 

regele Gesa al II-lea, 

pentru a apăra granițele de 

sud. Transylvanian saxons, 
refered as „sași” în română.

1 1541

Primul gimnaziu pentru 
minoritatea germană.

3

1486

Din acest an și până în 

1876, sașii transilvăneni își 

creează propriul organism 

de conducere, Universitas 
Saxonum,

2 1968 - 1989

Emigrarea în masă a 

sașilor transilvăneni în 
Germania de Vest.

4

Timeline



Architectura saxonă din Transilvania

Centrul Sibiului, 

Hermannstadt în germană. 

Arhitectura înconjurătoare 

este o dovadă a influenței 

exercitate de sașii 

transilvăneni asupra 

dezvoltării peisajului urban



Costume tradiționale saxone

Îmbrăcămintea săsească se 

remarcă prin broderia cusută 

manual, cu grijă și răbdare. 

Broderiile au fost realizate cu 

arnica montana, in culori 

primare (rosu, albastru, galben, 

negru) pe piele, stofa sau 

panza de bumbac, in si canepa, 

filate si tesute in casa. Motivele 

preferate au fost cele florale, cu 

o simbolistica aparte.



Sports

Michael Klein,
Fotbalist

Economics

Siegfried Mureșan,
Economist

Sports

Liviu Dieter 
Nisipeanu,

Jucător de șah

Literature

Herta Muller,
scriitoare

Politics

Klaus Iohannis,
Președintele 

României

Notable Trannsylvanian Saxons



Bucătăria saxonă 

Hanklich/Hencleș.

Cel mai vechi și celebru 

desert săsesc nu lipsește 

de pe masă pentru nicio 

sărbătoare importantă, fie 

că vorbim de Paște, 

Crăciun, nunți sau 

botezuri.



Mulțumim!

Growing Liberty by Budi Aryo @tokofoss


