
CHESTIONAR MONOGRAFIC 
pentru acumularea informației despre localități și suplinirea paginii web  

a Societății Culturale Casa de Creaţie a Republicii Moldova 
 

1. Coordonate geografice (descrierea așezării administrativ-teritoriale a localității, 
fluvii, fâșii forestiere, localități vecine); 

2. Monumente arheologice, culturale (clădiri, situri, conace boierești, muzee etc.), 
atracții turistice; 

3. Date istorice (prima atestare documentară, denumirile istorice ale localității, 
repere cronologice din istoria satului); 

4. Legenda localității (toate legendele existente); 
5. Nume topice locale (locale ale părților în care este divizată localitatea, mahalale 

etc.); 
6. Populația și îndeletnicirea localnicilor (vitărit, păstorit, agricultură, vinărit, 

meșteșuguri populare: olărit, cojocărit, confecționarea portului popular, a 
covoarelor, prosoapelor, a mobilierului etc.); 

7. Bucătăria tradițională (feluri de bucate, rețete etc.); 
8. Arhitectura tradițională (locuințe și mobilier, porți, garduri, curți, frontoane, 

streșini, grajduri, grădini, cotețe, fântâni, izvoare, biserici, răstigniri, cimitire (cruci, 
îngrădituri, mese) – imagini foto, video ale acestora); 

9. Mijloace tradiționale de transport (căruțe, trăsură, brișcă, șaretă, cabrioletă, 
sanie); 

10. Viața culturală a localității: a) formații de amatori sau ansambluri folclorice, 
vocale, coregrafice, coruri, trupe de teatru, tarafuri/orchestre de muzică populară, 
fanfare; b) sărbători ale satului, cămine culturale, școli de arte sau de muzică etc., 
repere cronologice ale activității acestora, imagini foto ale evoluărilor scenice, 
postere etc.; 

11. Portul popular (descrierea elementelor de port conform anotimpurilor); 
12. Tradiții și obiceiuri etnofolclorice (ceremonialuri de familie: naștere, nuntă, 

înmormântare și poezia acestora); obiceiuri calendaristice (iarnă, primăvară, vară, 
toamnă) și poezia acestora, inclusiv legate de sărbătorile religioase (colinde, 
urături, teatru popular, sorcove, texte de semănat, Chiraleisă, Lăzărel, Paparudă, 
Caloian, Drăgaică, seceriș); descântece, cântece lirice, romanțe, strigături, versuri 
de album, cântece epice, istorice, balade, proverbe și zicători, ghicitori, credințe 
populare, tălmăcirea viselor, blesteme, proză populară (legende, tradiții istorice, 
povestiri orale, povești, anecdote, snoave, pătăranii, parabole, glume etc.), 



folclorul copiilor (cântece de leagăn, numărători, frământări de limbă, formule-
incantații adresate naturii, faunei, dialoguri amuzante, păcăleli, glume, jocuri ale 
copiilor, formule de dădăcit, distractive etc., cântece și poezii ale copiilor); 

13. Manifestările artistice tradiționale (colindatul în ceată bărbătească, hora satului 
și obiceiurile aferente acesteia (constituirea cetei de organizare a flăcăilor și 
funcțiile fiecărui membru din ceată, scoaterea pentru prima dată a fetei mari la 
joc, ieșitul flăcăului la joc și plata, scoaterea din joc, judecata cămărașilor, 
judecata vârstnicilor etc.); balul; hora satului organizată de fete; dansul în cadrul 
priveghiului; petrecerea defunctului cu muzică și dansuri populare; nunta 
mortului; hramul satului; petrecerea la armată; sărbători pastorale; folclorul 
coregrafic al horei satului: denumirea dansurile folclorice existente, lăutarii satului 
(numele și prenumele, vârsta, instrumentele muzicale practicate), festivalurile de 
folclor etc.); 

14. Medicina populară (practici medicinale cu buruieni); 
15. Viața spirituală/religioasă a localnicilor; 
16. Imagini fotografice de epocă și actuale, reprezentative pentru promovarea 

localității și descrierea lor (anul când a fost fotografiată, numele celor prezenți în 
fotografie, cadrul de manifestare a sărbătorii fotografiate, autorul fotografiei); 

17. Tezaure umane vii (personalități ale satului: lăutari, cântăreți, povestitori, meșteri 
populari: cojocari, tâmplari, fierari, iconari, olari, fântânari, disigneri vestimentari, 
țesători etc., dansatori, actori, scriitori etc.); 

18. Personalități descendente din localitate recunoscute în plan național, 
internațional (artiști, scriitori, pictori, savanți, sportivi, politicieni etc.); 

19. Cărți editate, articole în presă despre sat, filme, emisiuni tv și radio despre 
localitate și oamenii ei; 

20. Bibliografia localității. 


