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I. EDUCAŢIE
OBIECTIVUL GENERAL 1. PROMOVAREA SISTEMULUI EDUCAŢIONAL INCLUZIV ŞI EFICIENT, BAZAT PE PRINCIPIILE ECHITĂŢII,
NEDESCRIMINĂRII ŞI RESPECTULUI DIVERSITĂŢII, CARE VA CONTRIBUI LA INTEGRAREA POPULAŢIEI DE ETNIE ROMĂ
Conform datelor prezentate de organele locale în domeniul
învățământului sunt școlarizați 1634 de copii de etnie romă.
Cel mai mare număr de copii de etnie romă școlarizați în anul
2020 a fost înregistrat în raioanele Călărași – 278 de copii, rl
Drochia- 141, Orhei – 117 de copii, mun. Chișinău – 99 copii,
Ocnița – 94 de copii, Glodeni – 85 de copii, Soroca – 79 de copii,
Râșcani – 65 de copii, Basarabeasca – 56 copii, Hîncești – 74 de
copii, Cahul – 58 de elevi, Nisporeni – 56 de copii.
De menționat că lipsa de date cu privire la identitatea etnică
cauzează dificultăți în prezentarea datelor statistice cu privire la
numărul de copii de etnie romă. De exemplu, din numărul total de
copii de etnie romă școlarizați în raionul Orhei – 117, doar 18 elevi
au declarat fiind de etnie romă, iar în raionul Căușeni, din 22 de
copii școlarizați, doar 2 sau declarat că sunt de etnie romă.
Primăria mun. Chişinău
În perioada de studii au fost desfășurate ședințe de informare și
conștientizare pentru părinții romi, privind înmatricularea și
integrarea în procesul de studii obligatoriu a copiilor de etnie
romă.
2017 – au fost desfășurate 304 ședințe de informare,

Realizată
parțial

75 discuții cu 182 de părinți de etnie romă;
72 de copii beneficiari de ședințe de consiliere.
2018 - 315 ședințe de informare;
80 de discuții cu 182 de părinți de etnie romă;
110 copii beneficiari de ședințe de consiliere;
2019 - 298 ședințe de informare;
71 de discuții cu 176 de părinți de etnie romă;
130 de copii beneficiari de ședințe de consiliere;
2020 - În perioada de studii 2020-2021 au fost desfășurate 260
ședințe de informare și conștientizare pentru părinții romi, privind
înmatricularea și integrarea în procesul de studii obligatoriu.
Au fost desfășurate 73 de ședințe cu părinții copiilor romi care
absentau orele de studii, astfel au fost informați 120 de părinți de
etnie romă.
În rezultatul colaborării eficiente a autorităților locale,
administrațiilor instituțiilor de învățământ și a reprezentanților
comunităților de romi 99 copii de etnie romă sunt școlarizați în
sistemul de învățământ obligatoriu.
Cel mai mare număr de copii de etnie romă școlarizați în anul de
studii 2020-2021 a fost înregistrat în sect. Buiucani - 51 de copii;
sect. Râșcani - 18 copii; sect. Botanica - 16 copii, sect. Centru - 10
copii, sect. Ciocana – 4 copii.
Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a
Consiliului municipal Chișinău (DMPDC) pe parcursul perioadei
de raportare a realizat: 2018 – 3 campanii de informare: 47 de
părinți informați; 116 copii beneficiari; 2019 - 4 campanii de
informare; 40 de părinți informați; 2020 - de 9 luni ale anului 2020
a organizat și desfășurat 2 campanii de informare și sensibilizare a
părinților și copiilor de etnie romă în scopul școlarizării și
lichidării absenteismului școlar. Astfel au fost informați 14 părinți
și 21 de copii.
La evidența autorității tutelare: 9 familii, 21 copii.
Grație eforturilor ale DGETS a Consiliului mun. Chișinău în 2017
– 70 de copii de etnie romă au fost înmatriculați în instituțiile de
învățământ general; în 2018 - 110 copii de etnie romă; în 2019 130 de copii de etnie romă; în 2020 - 99 de copii de etnie romă

înmatriculați în instituţiile de învățământ general.
Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate vizite în
instituțiile de învățământ, la care sunt înscriși copii de etnie romă
care frecventează CCCT, au fost efectuate discuții și convorbiri
telefonice în scopul școlarizării copiilor de etnie romă și prevenirii
abandonului școlar. 2017 – 8 copii de etnie romă școlarizați; 2018
- 17 familii, 49 de copii au fost luate la evidența autorității tutelare;
2019 -10 copii școlarizați; 2020 - 34 de vizite în instituțiile de
învățământ la care sunt înscriși copii care frecventează Centrele
comunitare, 178 discuții și convorbiri telefonice în scopul
școlarizării copiilor de etnie romă și prevenirii abandonului școlar
2 copii școlarizați.
Mun. Bălți
În perioada ianuarie 2017 – 15 septembrie 2020 în vederea
şcolarizării tuturor copiilor au fost întreprinse următoarele măsuri:
- 2017 de către managerii instituţiilor de învăţământ au fost
desfășurate 2 activităţi (se desfășoară anual – în aprilie şi în
august), în cadrul cărora au fost vizitate peste 10 000 de familii din
municipiu cu copii între 6 – 16 ani, dintre care peste 50 de familii
de etnie romă.
Cu același scop 15 familii de etnie romă (părinții) au fost
informate de către mediatorul comunitar.
- 2018 2 activități (aprilie şi august) sunt întreprinse de managerii
instituțiilor de invățământ activităţi în vederea şcolarizării tuturor
copiilor. În cadrul acestor activităţi sunt vizitate toate familiile din
municipiu cu copii între 6 – 16 ani.
De către mediatorul comunitar au fost informați despre necesitatea
înregistrării şi înrolării copiilor în programul de învăţământ
obligatoriu 17 părinți de etnie romă.
- 2019 Direcția Învățământ, Tineret și Sport
Numărul de campanii organizate, numărul de părinţi informaţi –
33/ 236.
Au fost desfășurate 4 şedinţe de informare, 10 de discuții cu
participarea a 45 părinţi de etnie romă; 38 de copii au beneficiat de
şedinţe de consiliere.

Numărul de copii școlarizați – 68.
- Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020 Direcția Învățământ,
Tineret și Sport
Au fost organizate și desfășurate 4 campanii de informare şi
conştientizare pentru părinţi în vederea înregistrării şi înrolării
copiilor în programul de învăţămînt obligatoriu cu numărul de
părinţi informaţi – 22.
În municipiu sunt școlarizați 46 de copii.
Companii de informare, părinți informați (APL): rl Briceni –
14 companii, 74 de părinți informați, 21 de copii școlarizați; rl
Cantemir – în anul 2020 96 de părinți/tutori informați; 32
copii/elevi înrolați în programul de învățământ obligatoriu; rl
Cahul - peste 89 de copii școlarizați, 48 de părinți informați; 17 de
copii beneficiari de ședințe de consiliere; rl Cimișlia – în anul
2020 7 campanii de informare şi conştientizare pentru părinţii
romi, 12 ședințe, 8 discuții cu părinții de etnie romă, 11 parinți
informați, 18 de copii romi școlarizați; rl Ialoveni - pe parcursul
anului 2019-2020 au fost desfășurate 3 campanii de informare și
conștientizare pentru părinții romi, 42 de părinți informați, 27 de
copii de etnie romă școlarizați; rl Drochia – 10 campanii și 5
ședințe organizate, 122 de părinți informați, 24 de copii romi
școlarizați; rl Fălești – 3 campanii de informare desfășurate, 18 de
părinți informați; rl Glodeni – 12 părinți romi informați; rl Florești
- în anul 2020 au fost desfăşurate 2 campanii de informare şi
conştientizare pentru părinţii romi, 16 părinţi informaţi, 23 de elevi
de etnie romă şcolarizaţi; rl Rîșcani – anul 2020 - 10 companii de
informare şi conştientizare online, 60 de levi de etnie romă
școlarizați; rl Sîngerei – 16 elevi de etnie romă școlarizați; Rl
Soroca - 4 de campanii organizate, 75 de părinţi informaţi, 79 de
copii școlarizați; rl Ștefan Vodă - În perioada 2016-2020 au fost
desfășurate peste 250 de campanii de informare și conștientizare
pentru părinții romi în vederea înregistrării și înrolării copiilor în
programul de învățământ obligatoriu, astfel peste 532 de părinți au
fost informați. 253 copii de etnie romă sunt școlarizați în sistemul
de învățământ. Cel mai mare număr de copii de etnie romă
școlarizați în anul 2019-2020 a fost înregistrat în raionul Ștefan

Vodă – 82 de copii. Rl Taraclia – 20 de elevi de etnie romă
şcolarizaţi (100%); Rl Ungheni – 4 campanii de informare, 11
părinți informați, 37 copiii din localitățile Sculeni și Pîrlița
școlarizați în anul de studii 2019-2020.
1.1.3.
Asigurarea
accesului copiilor romi
în grădiniţe şi creşe

Autorităţile
administraţiei
publice locale

Număr de copii de etnie romă înscriși în grădinițe și creșe :

Autorităţile
administraţiei
publice locale

Număr de copii romi transportați la cea mai apropiată
instituţie de învăţământ :
Transportarea elevilor se realizează conform Regulamentului cu
privire la transportarea elevilor aprobat prin HG nr. 247/2019.
Toate APL asigură transportarea gratuită a elevilor din
localităţile rurale la şi de la instituţiile de învăţământ, pe distanţe
ce depăşesc 2 km, dacă în localitatea de domiciliu a elevului nu
activează o instituție de învățământ general corespunzătoare
nivelului de studii al acestuia (primar, gimnazial, liceal).
Transportarea copiilor are loc cu respectarea tuturor
reglementărilor de protecție a sănătății în perioada pandemică
COVID-19. În total peste 200 de copii de etnie romă
beneficiază de transport gratuit spre și de la o instituție de
învățământ. Cel mai mare număr de copii romi transportați la
cea mai apropiată instituţie de învăţământ este înregistrat în
raioanele Călărași (786.000 lei) – 137 de copii, Nisporeni – 12

Anual,
20162020

1.1.4.
Asigurarea
transportării
copiilor
romi din localităţile care
nu au instituţie de
învăţămînt la instituţia
din cea mai apropiată
localitate

Anual,
20162020

Realizată
parțial

mun. Chisinău în anul 2020 - 9 copii de etnie romă; mun. Bălți:
2017 – 18 copii romi (în raport cu 13 copii romi din anul de
învățământ 2016 – 2017), 2018 – 12 copii romi; 2019 –11 copii
romi, Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020 – În municipiul sunt
înscrişi în grădiniţe şi creşe 11 copii; Rl Cantimir – în anul 2020
21 de copii; rl Ialoveni – pe parcursul anului 2019-2020 au fost
înstituționalizați 6 copii; rl Fălești - 5 copii de etnie romă
frecventează grădinița; rl Sîngerei – 23 copii; rl Soroca – 2 copii;
rl Ștefan Vodă - 21 copii romi înscrişi în grădiniţe şi creşe.
Frecventează grădinița doar un copil în localitatea Purcari; rl
Ungheni - 7 copii din s. Pîrlița frecventează grădinița;

Realizat

copii, Anenii Noi – 9, Drochia, IP Gimnaziul Nicoreni – 9
copiii de etnie romă; Rl Briceni – 0 copii, toți copii romi sunt
locuitorii or.Briceni și frecventează instituțiile de învățământ din
or.Briceni; rl Cantimir – 1 copil; rl Ialoveni – 3 elevi romi; rl
Drochia - 9 elevi de etnie romă; rl Rîșcani – 8 copii romi; rl
Sîngerei – 10 elevi; rl Ștefan Vodă – 12 copii romi;
Autorităţile
administraţiei
publice locale

1.1.5. Asigurarea cu
manuale a elevilor romi
în condiţiile stabilite de
lege

Anual,
20162020

Procedura de asigurare cu manuale a elevilor din învățământ
general este reglementată în HG nr. 876 /2015 cu privire la
asigurarea cu manuale a elevilor, Codul educației art. 41, 140 alin.
(1) lit. v) şi art. 145 alin.(11). Conform datelor prezentate de
organele locale de specialitate în domeniul învățământului toţi
copiii de etnie romă de vârstă şcolară sunt asigurați cu manuale şi
materiale didactice.
Mun. Chișinău: 2017 - 75 de copii; 2018 – 110; 2019 – 116; 2020
– 99.
Mun. Bălți: 2017, 2018
Din anul 2017 toţi elevii din clasele I-IX beneficiază de manuale
gratuite (12 113 copii, dintre care 71 – copii romi).
2019
Număr de copii romi beneficiari de manuale fără plată – 67,
un elev liceist – cu plată și suma alocată pentru asigurarea cu
manuale – 1 (76.10)
La începutul anului 2019 toţi elevii romi au primit de la Primăria
mun. Bălți asistenţa materială pentru achiziţionarea de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite pentru şcoală.
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
În anul de studii 2020 – 2021 toți 46 de copii romi sunt beneficiari
de manuale şi materiale didactice.
Rl Briceni – 21 de copii (toți elevii din clasele I- IX sunt asigurați
cu manuale gratuit), rl Cantemir - 27 de elevi; rl Fălești - toți
copiii de etnie romă din raion beneficiază de manuale și materiale
didactice; rl Drochia – 32 de elevi romi; rl Florești - toţi cei 23 de
copii romi beneficiază de manuale şi materiale didactice; Rl
Sîngerei – 16 elevi; rl Soroca - 68 de copii romi beneficiari de
manuale şi materiale didactice; rl Ștefan Vodă - 24 (100%) de

Realizat

copii romi beneficiari de manuale şi materiale didactice; rl
Ungheni - Toți cei 37 de copiii de etnie romă au fost asigurați cu
manual;
Autorităţile
administraţiei
publice locale

1.1.6.
Organizarea
programelor
de
meditaţie pentru copiii
romi

Anual,
20162020

Primăria mun. Chișinău
DGETS și DMPDC ale Consiliului mun. Chișinău facilitează
încadrărea copiilor romi în învățământul extrașcolar și școlile
sportive,în activitățile socio – educative și comunitare. Numărul
de beneficiari în perioada 2017-2020: 2017 – 30 de copii romi au
fost încadrați în activitățile extrașcolare și sportive; 2018 – 75;
2019 – 21; 2020 – au fost organizate și desfășurate activități
extrașcolare și competiții sportive la care au participat 56 de copii
romi, care frecventează cercurile extrașcolare și secțiile sportive.
Totodată, pedagogii organizatori din CCCT conlucrează cu
instituțiile de învățământ secundar general în vederea atragerii
copiilor de etnie romă la activitățile socio-educative și
comunitare: 2017 – 18 copii beneficiari; 2018 - 31 de copii
beneficiari; 2019 - 21 de copii beneficiari; 2020 - 21 de copii au
beneficiat de activități socio-educative.
În cadrul acodării suportului psiho – pedagogic, psihologic
copiilor de etnie romă au fost înregistrați: în anul 2017 - 2 copii
beneficiari de asistență psiho-pedagogică; 2018 - 20 copii
beneficiari; 2019 - 11 copii beneficiari; 2020 - Nu a fost
înregistrat nici un caz. Totodată, psihologul din cadrul DMPDC,
psihologii și asistenții sociali din Direcțiile de sector au acordat
consiliere și suport psihologic copiilor de etnie romă care sunt
victime ale violenței domestice/ traficului: 2018 – 7 copii
beneficiari; 2019 – 11 copii beneficiari; 2020 - 14 copii
beneficiari.
Numărul de beneficiari în perioada 2017 - 2020 a orelor de clasă,
meselor rotunde cu caracter cognitiv-extraşcolar: 2017 – 70 de
persoane de etnie romă au fost implicați în procesul educațional și
viața socială; 2018 - 110 persoane de etnie romă; 2019 - 38 elevi
romi beneficiari de program de meditație; 2020 - Au fost
organizate și desfășurate activități cu caracter cognitiv-

Realizat
parțial

extrașcolar: 2 concursuri de desen „Holocaust: istorie și lecții de
viață” cu participarea a 86 elevi; Concurs sectorial, municipal,
internațional de muzică cu participarea a 23 elevi romi; 3 lunare;
„Noi și legea”, „Să creștem fără violență”, „Campania națională
„Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane” – cu
participarea a 99 de elevi; 2 decade, 2 campanii referitor la
asigurarea protecției vieții și sănătății elevilor, promovarea
modului sănătos de viață, asigurarea calității vieții, prevenirea
discriminării și violenței, propagarea cunoștințelor juridice,
siguranța la trafic și internet cu participarea a 99 elevi romi.
Pedagogii organizatori din Centrele comunitare pentru copii și
tineri din municipiul Chișinău au organizat activități de informare
și sensibilizare a părinților cu privire la activitatea CCCT și
posibilitatea frecventării gratuite de către copiii de etnie romă
școlarizați și neșcolarizați. 2017 – 35 de activități; 7 familii de
etnie romă cu 18 copii informate despre posibilitatea frecventării
serviciilor gratuite ale CCCT. 18 copii au frecventat CCCT de la
locul de trai; 2018 - 79 activități; 8 familii de etnie romă cu 16
copii informate, 2019 - 31de activități; 7 familii de etnie romă cu
18 copii informate; 2020 - 46 de activități de informare și
sensibilizare a 8 familii cu 21 de copii.
În CCCT sunt înscriși 21 de copii care frecventează diverse
cercuri pe interes.
Mun. Bălți
2017 În Gimnaziul nr. 4 a fost organizată o grupă cu program
prelungit, frecventată de 13 elevi romi.
2018 În scopul studierii istoriei, tradițiilor, obiceiurilor și culturii
romilor, de către Secția Cultură, Biblioteca Municipală ”Eugeniu
Coșeriu”, au fost organizate și desfășurate diverse activități pentru
copiii romi din municipiu, inclusiv oră cognitivă cu genericul
”Istoria Romilor din Basarabia” (16 copii romi), ”Snoave
populare și șcenete cu personajul rom” (14 copiii romi);
”Folclorul muzical al romilor”(16 copiii romi); ”Ora
meșteșugurilor” (18 copii romi), ș.a. Activitățile au fost
desfășurate în colaborare cu Comunitatea Romilor ”Șatro”,
președinte A.Ciurar.

2019 Numărul de copii romi beneficiari de program de meditație,
numărul de copii beneficiari de alimentație gratuită – 48.
Numărul de clase, numărul de copii care studiază:
 Istoria, cultura și tradițiile poporului rom din RM – 0;
disciplina opţională Educaţia interculturală - 1 (51 elevi, din ei
25 de etnie romă ).
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
 În anul de studii 2019-2020 în mun. Bălți au fost deschise clase
cu program prelungit în 2 instituții. Printre elevii care au
frecventat aceste grupe copii romi nu au fost.
 În condițiile pandemiei grupele cu program prelungit în anul de
studii 2020-2021 nu au fost deschise.
 În municipiu nu sunt instituții în care se implementează
curriculumul şcolar la disciplina Istoria, cultura şi tradiţiile
poporului rom din Republica Moldova.
Programe de meditație (APL):
Rl Briceni – 16 de copii romi beneficiari (în cadrul Centrului
comunitar Briceni) 19 de copii romi beneficiari de alimentație
gratuită (11 elevii claselor primare din LT nr.1 Briceni, 8 copii în
cadrul Centrului comunitar Briceni); rl Cantemir - 6 copii
beneficiari de program prelungit în centre de resurse educaționale
(Cania și Gotești); rl Cahul – 4 copii participă la activități
extracurriculare - cercul de fluer din cadrul Casei de Cultură; rl
Fălești - 5 copii romi; rl Drochia – în IP Gimnaziul Nicoreni în
cadrul proiectului Mem Plus-Împuternicirea comunităților etnice
din Moldova, elevii din clasele mari oferă sprijin la efectuarea
temelor de acasă elevilor de etnie romă. În Centrul de Resurse în
Educația Incluzivă sunt antrenați în diverse activități 3 copii de
etnie romă cu cerințele educaționale speciale; rl Florești - 6 elevi
romi beneficiază de programe de meditaţii; rl Rîșcani – 36 copii
romi frecventează Centrul de Resurse din liceul ,, D.Cantemir”
r.Rîșcani, 12 elevi romi beneficiază de program de meditație. 37
elevi romi din r.Rîșcani beneficiază de alimentație gratuită.
1.2.
Îmbunătăţirea

1.2.1.
Prevenirea
absenteismului
şi

Anual,
2016-

Ministerul
Educaţiei,

Primăria mun. Chişinău
Instituțiile de învățământ au depus dosarele elevilor care au

Realizat
parțial

procesului
abandonului şcolar al
educaţional
al copiilor de etnie romă
copiilor romi (618
ani)
prin
şcolarizarea
obligatorie
şi
reducerea
ratei
absenteismului
nemotivat
şi
abandonului
şcolar timpuriu

2020

autorităţile
administraţiei
publice locale

abandonat procesul instructiv-educativ la DPD. În cadrul
ședințelor Comisiei multidisciplinară care s-au desfășurat în
preturile sectoarelor au fost invitați elevii de etnie romă și părinții
acestora pentru a identifica cauzele abandonului și posibilitatea
revenirii acestora pe băncile școlii.
2017 - 5 copii romi au abandonat școala; Cauzele: 1- încadrat în
câmpul muncii; 1 – refuzul părinților; 2 – plecați peste hotarele
țării; 1- dat în căutare;
2018 - 10 copii romi au abandonat școala; Cauzele:2- vagabondaj;
3 – refuzul părinților; 2 – plecate peste hotarele țării;
1 – refuzul elevului, 2- căsătorite.
2019 -12 copii romi au abandonat școala. Cauzele: 1- vagabondaj;
3 – refuzul părinților; 3 – plecați peste hotarele țării; 4 – refuzul
elevului; 1- căsătorie
2020 - 1 copil de etnie romă (fată) care se află la întreținerea
statului școlarizată în Gimnaziul-internat nr.3
abandonează sistematic orele.
16 copii au abandonat procesul instructiv – educativ. Cauzele
fiind: 1 – vagabondaj; 4 - refuzul părinților; 6 - plecați peste
hotarele țării; 4 - refuzul elevului; Au fost invitați la ședințe 9 elevi
și 16 părinți
Ca măsură de a preveni absenteismul şi abandonul şcolar al
copiilor de etnie romă primăria mun. Chișinău acordă copiilor
romi din familii defavorizate ajutor material pentru pregătirea către
anul de studii.
Numărul de elevi care au beneficiat de ajutor material pentu
pregătirea către anul nou de studii 1) din partea DGETS: 2017 -15
elevi; 2018 -21 de elevi; 2019 – 32 de elevi; 2020 -36 de elevi; 2)
din partea DMPDC: 2018 - 22 copii; 2019 – 4 familii; 2020 – 2
copii.
Numărul de copii de etnie romă care au beneficiat de asigurare
gratuită cu alimentație în perioada 2017-2020: 2017 - 44 de copii
au beneficiat de asigurare gratuită cu alimentație; 2018 - 54 de
copii; 2019 - 56 de copii; 2020 – 75 de elevi beneficiază de
asigurare gratuită cu alimentație.
O altă măsură întreprinsă de către Primăria mun. Chișinău în acest

sens este instituirea persoanei responsabile din instituția de
învățământ, ca verigă de legătură între instituția de învățământ
secundar general și
familiile de romi, unde sunt copii
neșcolarizați. În perioada de raport au fost instruiți: 2017 - 145 de
persoane responsabile în instituțiile de învățământ (câte 1 în
instituție) pentru combaterea cazurilor de abandon școlar și
absenteism,
verigă de legătură între instituția de învățământ
secundar general și familiile de romi; 2018 -140 de persoane;
2019 – 0; 2020 – În temeiul deciziei Consiliului municipal
Chișinău nr. 11/3 din 14.07.2020 „Cu privire la instituirea funcției
de mediator comunitar în sectoarele municipiului Chișinău și
aprobarea Regulamentului privind activitatea acestuia” în cadrul
preturilor de sector vor fi angajați câte un mediator comunitar
pentru populația de etnie romă, care va servi ca verigă de
legătură între instituțiile de învățământ și familiile de romi cu
copii.
Pe parcursul perioadei de raport de către specialiștii DMPDC,
DPDC din sectoare și Serviciul de Asistență Stradală au fost
organizate razii teritoriale în comun cu IP, în scopul depistării
copiilor care cerșesc, vagabondează, care sunt fără supravegherea
maturilor, inclusiv cei de etnie romă. În anul 2017 – 115 razii au
fost efectuate; în 2018 - 105 razii efectuate; în 2019 -595 razii
efectuate; în 2020 – 178 de razii efectuate. Numărul de copii
identificați - 3. 8 vizite la domiciliu.
Printre acțiunile de asigurare a plasamentului copiilor de etnie
romă aflați în situație de risc întreprinse de DMPDC se enumeră
următoarele: 2017 – 17 dispoziții de plasament de urgență; 17
dispoziții de plasament planificat; 2018 - 6 copii (o familie)
beneficiari; 5 familii beneficiari; 2019 – 0; 2020 - Specialiștii
DMPDC și DPDC din sectoare au monitorizat, evaluat și întreprins
măsuri de plasament a unui copil de etnie romă.
Psihologul din cadrul DMPDC, psihologii și asistenții sociali din
Direcțiile de sector au acordat consiliere și suport psihologic
reprezentanților legali ai copilului și/sau membrilor familiei
extinse cu privire la prevenirea și diminuarea vagabondajului,
cerșitului, abandonului școlar/domiciliului etc. 2017 – 7 ședințe

ale Comisiei protecției copilului aflat în dificultate, discuții cu
părinții; 2018 – 0 discuții; 2019 – discuții cu 4 familii; 2020 Managerii serviciilor sociale și pedagogii au organizat peste 120
de activități de profilaxie. Au fost desfășurate 14 discuții cu
părinții. Au fost identificați 3 copii neșcolarizați. În acțiuni au fost
antrenați 9 specialiști.
Mun. Bălți
2017 - 6 elevi de etnie romă care absentează „regulat” au fost
identificați. Au fost întreprinse măsurile necesare pentru
reîntoarcerea elevilor în şcoală.
2018 - Au fost identificaţi 5 elevi de etnie romă (Gimn.nr.4) și 4
elevi de etnie romi (Gimn.nr.2) care absentează „regulat. În
parteneriat cu IP au fost întreprinse măsurile necesare pentru
reîntoarcerea elevilor la şcolală.
2019
Inspectoratul de poliție Bălţi
Au fost identificați 17 copii de etnie romă care practică
absenteismul școlar și un caz de abandon școlar, cu implicarea
unui minor de etnie romă. Astfel, de către angajații Inspectoratul
de poliție Bălți au fost desfășurate 18 activități de instruire la
compartimentul vizat.
Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți
Numărul de acțiuni cu privire la prevenirea absenteismului şi
abandonului şcolar al copiilor de etnie romă – 8
5 copii romi au fost integraţi în şcoală.
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
IP Bălți
Conform fișelor de sesizare a cazului suspect de violență,
neglijare, exploatare și trafic al copilului parvenite de la
Gimnaziile nr. 2 și nr. 4 , în perioada de raportare au fost
identificați 6 copii de etnie romă care practică absenteismul școlar.
Astfel, în scopul îmbunătăţirii procesului educaţional al copiilor
romi prin şcolarizarea obligatorie şi reducerea ratei absenteismului
nemotivat şi abandonului şcolar timpuriu, luînd în considerație
situația epidemiologică din țară, de către angajații IP Bălți au fost
desfășurate 2 activități de instruire la compartimentul vizat în

perioada lunilor ianuarie – februarie 2020, în cadrul instituțiilor
nominalizate. De asemenea, de către angajații IP Bălți au fost
efectuate vizite la domiciliul copiilor vizați și petrecute discuții cu
caracter educativ.
DÎTS
Au fost identificaţi 3 elevi de etnie romă care absentează „regulat”
. În comun cu DGASPF au fost întreprinse măsurile necesare
pentru reîntoarcerea elevilor la şcoală.
Rl Briceni - 9 (vizite la domiciliu, adresări la Asisteța Socială,
primăria, poliția din partea profesorilor, administrației LT
„Gr.Vieru” Briceni); 4 de copii identificați; rl Cantemir – în 2020
25 copii de etnie romă școlarizați; 6 acțiuni întreprinse pentru
prevenirea absenteismului și abandonului școlar; 2 copii
identificați; rl Ialoveni - pe parcursul anului 2019-2020 de studiu
nu au fost înregistrate cazuri de absenteism și abandon școlar în
rîndul elevilor de etnie romă; rl Drochia - septembrie-octombrie
2018 2 ședințe de instruire, cu participarea a 20 tineri de etnie
romă în cadrul Campaniei de informare privind educația
nonformală pentru ghidarea tinerilor de etnie romă în procesul
inovativ al educației nonformale; în anul 2020 - din 141 de copii
de etnie romă școlarizați în instituțiile de învățământ general, 30
deloc nu frecventează școală; rl Florești - pentru prevenirea
absenteismului s-au întreprins 9 acţiuni ( şedinţe individuale cu
părinţii, discuţii cu elevii, vizite la domiciliu etc.) Elevii romi nu
abandonează şcoala; rl Rîșcani – în anul 2020 7 copii, părinții
cărora sunt plecați peste hotare, nu frecventează școala, iar încă 2
elevi romi din LT ,,E.Coșeriu’’s. Mihăileni au abandonat școala.
20 activități desfășurate pentru identificarea cazului de absenteism.
(vizite la domiciliu, informarea părinților, colaborare și conlucrare
cu APL.) 7 copii identificați, plecați peste hotare; 2 elevi romi din,
LT ,,E.Coșeriu’’s. Mihăileni r. Rîșcani – abandon școlar. Rl
Sîngerei – 16 elevi școlarizați; rl Soroca – 11 copii identificaţi. În
2 instituții sunt angajate cadre didactice de sprijin care asigură
integrarea copiilor de etnie romă. Pentru prevenirea absenteismului
și absenteismului au fost realizate 20 vizite la domiciliu. rl Ștefan
Vodă - (24 de copii de etnie romă școlarizați) au fost întreprinse 60

acțiuni pentru prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar: 8
campanii de informare, 24 discuții cu 12 părinți, 4 ședințe cu
părinții romi, 24 ședințe de consiliere cu copii romi; rl Soroca din 79 de copiii de etnie romă școlarizați, 7 - au abandonat. Au fost
realizate 20 de vizite; rl Taraclia - Administrația instituțiilor de
învățământ efectuează măsuri preventive pentru combaterea
abandonului școalr a copiilor romi; copiii romi frecventează
regulat școala. rl Dondușeni - toți 28 de copii de etnie romă sunt în
risc de absenteism și abandon școlar. În scopul prevenirii
absenteismului şi abandonului şcolar al copiilor de etnie romă, se
întreprind acțiuni necesare de comun acord cu echipa managerială,
diriginții la clase, APL, asistența socială, familiile copiilor de etnie
romă; rl Călărași - au fost întreprinse 24 de acțiuni cu privire la
prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar al copiilor de
etnie romă; rl Ocnița - 94 de copii de etnie romă școlarizați în anul
2020 - 2021, 17 copii romi au abandonat, deoarece ei pleacă
împreună cu părinții peste hotare.

1.2.2. Elaborarea unui
modul în curriculumul
şcolar la disciplina
Istoria,
cultura
şi
tradiţiile
poporului
ucrainean, rus, găgăuz,
bulgar, rom şi altor etnii
din Republica Moldova
şi în curriculumul şcolar
la disciplina opţională
Educaţia interculturală

Tr. IV,
2017

Ministerul
Educaţiei

Primăria mun. Chișinău
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului
municipal Chișinău (DGETS) contribuie la orientarea elevilor
spre studierea opțională a disciplinelor „Cultura bunei vecinătăți”,
„Educație interculturală”. Cu acest scop a fost elaborat și
implementat curriculum la aceste discipline. Numărul de elevi
care au studiat și care studiază aceste disciplinele opționale: 2017
– 18 elevi; 2018 – 18 elevi; 2019 - 4 elevi; 2020 – 8 elevi.
Rl Briceni - Studierea disciplinelor:
Istoria, cultura şi tradiţiile poporului rom din RM - 0 clase;
Educația interculturală — 0 clase; Educația pentru drepturile
omułui – 3 clase, 53 elevi; Educația pentru toleranță - 1 clasă, 25
elevi; Istoria și cultura locală — 4 clase, 64 elevi; Istoria trăită
— istoria povestită — 2 clase, 35 elevi.
Rl Ocnița - La moment toți 65 copii din clasele primare în LT,,
Mihai Eminescu” studiază disciplina ,,Istoria, cultura şi tradiţiile
poporului rom din Republica Moldova”. În rl Nisporeni cursul

Modul
elaborat

respectiv a fost audiat în anul de studii 2019-2020 de 21 elevi din
clasele I-IV. Din cauza numărului mic de elevi de etnie romă întro clasă disciplina respectivă nu se predă.
Rl Ungheni - 20 elevi studiază disciplină “Educația
Interculturală”.
1.2.4.
Instruirea
educatorilor
şi
profesorilor
din
localităţile
dens
populate de romi cu
privire
la
toleranţa
interetnică,
interculturală
şi
eliminarea
prejudecăţilor

Ministerul
Educaţiei,
Agenția Relaţii
Interetnice

20172020

rl Briceni – 5 activități de instruire, 122 de cadre instruite; rl
Drochia – în anul de studii 2019-2020 profesorii în cadrul
Gimnaziului Nicoreni au beneficiat de instruire din partea
Institutului pentru inițiative rurale, cum să integreze copii
minorităților în diverse acțiuni sociale. Toate 21 de cadre
didactice din Gimnaziul ”Nicolae Testemițanu”, satul Ochiul Alb
au fost instruite: creşterea nivelului de atitudine tolerantă şi
eliminarea prejudecăţilor fată de copiii romi; rl Rîșcani - 45 de
cadre didactice au participat la traininguri, lecții-seminare
organizate LT ,, D. Cantemir’’ Rîșcani,în cadrul proiectului
“Unity in diversity”; Rl Sîngerei – 25 de cadre didactice instruite;
rl Ștefan Vodă - 15 de cadre didactice instruite, inclusive în cadrul
proiectelor ”Școala deschisă pentru toți copiii”, fundația
PESTALOZZI; ”Transformarea școlii într-un mediu prietenos
copilului pentru familia de romi”, TERRE DES HOMMES. În rl
Nisporeni 9 cadre didactice au beneficiat de un program vast de
activități de către Serviciul de Asistență Psihopedagogică. DÎTS
Nisporeni a promovat două traininguri pe subiectul “Educare
centrată pe copil”, în contextual proiectului “Promovarea sporită a
participării copiilor romi în educație”. 43 de cadre didactice
cadrele didactice din rl Hâncești au beneficiat de instruiri prin
intermediul seminarelor, trainingurilor, meselor rotunde
organizate de către Fundația Terres des Hommes, abordând
asemenea subiecte, precum: ,,Toleranța interetnică în creșterea
nivelului de atitudini”, ,,Coordonarea acțiunilor de eliminare a
prejudecăților față de copiii romi” etc.
În rl Orhei 21 de cadre didactice au beneficiat de instruire în
cadrul proiectului ”Parteneriate comunitare durabile pentru
protecția drepturilor minorităților etnice in Republica Moldova”.
În rl Criuleni 36 de cadre didactice au participat la trainingul

Număr de
cadre
didactice
instruite,
creşterea
nivelului de
atitudine
tolerantă şi
eliminarea
prejudecăţil
or fată de
copiii romi

„Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”, organizat de Asociaţia
Obştească, abordând asemenea subiecte precum: minorităţile
naţionale, confesiunile religioase, principiul democratic în
educaţia copiilor.
75 de educatori din 16 instituții din rl Călărași au desfășurat
activități de pedagogizare a părinților copiilor de etnie romă în
cadrul proiectului ,,Incluziune socio-educațională a copiilor cu
dezabilități și de etnie romă”.

1.2.5.
Încurajarea
părinţilor
romi
să
participe în consiliile de
administraţie
a
instituţiilor
de
învăţămînt

Autorităţile
administraţiei
publice locale

Administrația instituțiilor de învățământ general și de educație
timpurie încurajează părinţii romi să participe în consiliile de
administraţie a instituţiilor de învăţământ.
În total peste 60 de părinți și elevi de etnie romă sunt membri ai
comitetului părintesc, consiliului de elevi, participând activ în
diverse activități.
Părinţilor romi care participă în consiliile de administraţie a
instituţiilor de învăţămînt
Mun. Bălți
2017 - 1 părinte membru implicat în consiliul de administraţie în 1
instituție de învățământ - Gimnaziul nr.4.
2018 – 1; 2019 – 1; Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020 – 1
Rl Briceni - La propunerea conducerii liceelor către părintii romi
de a participa în comitetele părintești, aceştia renunță; rl Cantemir
– în 2020 2 părinți delegați în componența comitetului părintesc și
consiliul de administrație – 0; și 3 elevi de etnie romă sunt
membri ai Consiliului de elevi în instituțiile raionului; 13
campanii de informare organizate; rl Ialoveni - 5 părinți ale
elevilor de etnie romă; rl Drochia – 8 părinţi romi implicaţi; rl
Florești - 2 părinţi sunt implicaţi; rl Rîșcani - 3 părinți romi; rl
Soroca – 2 părinți; rl Ștefan Vodă – 1 părinte; rl Ungheni - 2
părinți romi; În 9 instituții de învățământ din rl Călărași părinții
copiilor de etnie romă sunt membri ai comitetelor părintești și 2
părinți sunt membri ai Consiliului de Administrație și în orașul
Ocnița - 1 părinte rom este membru al Consiliului administrativ.
În rl Nisporeni părinții nu sunt membrii ai comitetului părintesc,
dar sunt deschiși pentru participare în cadrul diferitor activități. În
școală își are sediul ONG “Corona Romani”, care deține un
program de activitate, se implică în activitatea școlii, totodată
oferă și comunității platformă pentru discuții. Gradul de
participare, comparativ cu perioada anterioară este mult mai mare
în cadrul ședințelor.

Număr de
părinţi
implicaţi în
comitetele
părinteşti

Agenția Relaţii

În mai multe localități organizaţiile neguvernamentale și cele

Realizată

Anual,
20162020

1.2.6.

Coordonarea

Anual,

acţiunilor întreprinse de
către
organizaţiile
internaţionale
şi
organizaţiile
neguvernamentale
în
domeniul educaţiei

20162020

Interetnice

internaționale implementează mai multe proiecte finanțate de
bugetul de stat/ local sau cu sprijinul partenerilor internaţionali.
În condițiile stării de urgență în sănătate publică în contextul
epidemiologic COVID-19 numărul de activități și proiecte
coordonate și realizate de organizații internaționale și organizațiile
neguvernamentale în domeniul educației este în scădere.
Grație susținerii financiare oferit în cadrul Programului anual de
Granturi pentru organizațiile de tineret al MECC, în peroada
iulie - noiembrie 2020 Keystone Human Services International
Moldova Association implementează proiectul Abilitarea
tinerilor de a crea un mediu incluziv în școală și comunitate
(Valoarea proiectului 184.650 MDL). Proiectul are trei obiective:
sporirea nivelului de informare despre opresiune a tinerilor,
pedagogilor și părinților din raioanele Fălești și Ștefan Vodă (în
special - hărțuire și discriminare); promovarea educației nonformale și formarea unei atitudini incluzive în opt instituții de
învățământ; responsabilizarea tinerilor, părinților și pedagogilor
față de situațiile de opresiune din localitatea lor (hărțuire și
discriminare).
Un alt proiect finanțat de MECC în cadrul Programului de
granturi pentru organizațiile de tineret este proiectul „IntegrACT
ALUMNI: tineri activi din mediul rural mobilizează comunități de
absolvenți în implementarea politicilor de tineret în comunitatea
de baștină” realizat de Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI).
Programul cuprinde direct cca 100 tineri din 10 comunități
rurale, inclusiv din localitățile dens populate de populația de
etnie romă: Ungheni, Drochia, Râșcani, Cahul, Taraclia, Soroca,
Găgăuzia etc., și alți cca 500 de tineri prin intermediul
activităților propuse la nivel local și național.
Datorită colaborării strânse cu organizația UNICEF Moldova,
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a organizat mai multe
vizite de lucru în Gimnaziul Vulcănești, invitând experți din
domeniu (dl Marius Taba/Budapesta) și reprezentanți ai UNICEF
etc. Au fost organizate mese rotunde cu lideri și membri ai
comunității, cu primarul comunei Ciorești, a fost examinată
experiența altor țări în susținerea populației de etnie romi. Iar

parțial

colaboratorii SAP din cadrul DÎTS au desfășurat programe
educaționale din cadrul subprogramului Școala Taților, Școala
mamelor orientate spre informarea părinților, conștientizarea
valorii și rolului instituției educaționale.
În or. Ungheni a fost desfășurat proiectul Implicarea bărbaților
în educație, susținut de organizația elvețiană Terre des Hommes,
iar Asociația Părinților și Pedagogilor din I.P.L.T.Sculeni în
colaborare cu agenții economici din localitate au organizat
acțiunea Vine moș Nicolae. De asemenea, proiectul Tinerii din
Sculeni în acțiune (19 141 lei), implementat de IRI Moldova,
Consiliul Raional Ungheni, Asociația Părinților și Pedagogilor din
I.P.L.T.Sculeni.
În rl Rîșcani sunt coordonate mai multe proiecte implementate de
ONG Terre des Hommes, de Institutul pentru Inițiative Rurale în
Republica Moldova: chestionări, diverse activități în vederea
prevenirii discriminării, festivalul etniilor, Ziua sănătății etc. 34
de copii și părinți de etnie romă din LT ,, D. Cantemir’’, or.
Rîșcani au participat la diverse activități în cadrul proiectului
“Unity in Diversity”. Fiecare participant a primit câte o diplomă și
un cadou simbolic.
În rl Hîncești copii de etnie romă participă în proiectul
Combaterea și prevenirea BULING-ului, realizat de grupul de
inițiativă ALEG.
Specialiștii DÎTS Soroca coordonează diverse activității în care
participă copii de etnie romă: activități din cadrul proiectului
”Împuternicirea comunității etnice MEM-PLUS; informarea
comunității rome din localitate ”Dreptul la educație”; acordarea
ajutoarelor materiale romilor din familiile social vulnerabile;
acțiuni de susținere a copiilor în situații de risc, AO „Concordia”;
participare în cadrul ședinței de lucru „Cu privire la consultarea
proiectului Planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie
romă din raionul Hîncești pe anii 2020-2021 și propunerea unor
momente de îmbunătățire; activități de donație, joc și susținere a
copiilor social vulnerabili, AO „Activ silfe peer Kinder” Italia.
În rl Orhei în perioada decembrie 2017 - ianuarie 2020 a fost
implementat proiectul ”Parteneriate comunitare durabile pentru

protecția drepturilor minorităților etnice în Republica Moldova”,
finanțat de UE, Fundația Terre des Hommes, Institutul de
Inițiative Rurale.
În rl Edineț copii de etnie romă au participat la acţiuni cu
genericul „Unitate prin diversitate”, organizate în parteneriat cu
Institutul pentru Iniţiative Rurale; fleshmob-uri organizate de
CSPC „SALVE”; Dialog intercultural organizat de Organizaţia
Obştească „DEMOS ”.
În rl Ocnița se desfășoară proiectele ”Școala deschisă pentru toți
copiii”,
implementat
de
fundația
PESTALOZZI
și
”Transformarea școlii într-un mediu prietenos copilului pentru
familia de romi”, implementat de Terre des Hommes.
În rl Călărași specialiștii Direcției de Învățământ s-au implicat în
realizarea proiectului „Incluziune, participare, educație de
calitate”, implementat de ONG „Ograda noastră” (16 000 lei –
ONG „Ograda noastră” si 20 000 lei APL Răciula)
În rl Hâncești se desfășoară diverse activități din cadrul
proiectului ”Împuternicirea comunității etnice MEM-PLUS,
Proiectul „Şcoala deschisă pentru toţi copii” etc.
În Gimnaziul Nicoreni din rl Drochia în parteneriat cu Institutul
pentru Inițiative Rurale (IRI) și Great Lakes Community Action
Partnership, cu suportul financiar al Departamentului de Stat al
SUA, implementează proiectul „Împuternicirea comunităților
etnice – MEM PLUS”. Proiectul are durata 2 ani (2018-2020) și
se desfășoară în 30 comunități ale Republicii Moldova. Scopul
acestui proiect este împuternicirea socio-economică a
comunităților partenere prin consolidarea capacităților diferitor
grupuri entice și crearea de oportunități pentru dialog și
interacțiune civică. În cadrul acestui proiect în ograda gimnaziului
a fost amenajat un foișor. De asemenea, a fost instruit grupul de
inițiativă locală în domeniul organizării comunitare și participării
publice și democratice. „Împuternicirea comunităților etnice –
MEM PLUS” vine pentru rezolvarea practică a problemelor de
interes comun din diferite comunităţi. În grupul de inițiativă fac
parte și 9 copii de etnie romă. 18 elevi, inclusiv 5 de etnie romă
au fost instruiți în cadrul proiectului C.I.L.S. Urmare a

activităților proiectului atât populația majoritară, cât și minoritară
se vor apropia reciproc pentru a dialoga și a conlucra pe subiecte
de interes reciproc, diminuând astfel anumite tensiuni cauzate de
prejudecăți sau stereotipuri negative. În parteneriat cu Biserica
Penticostală Golgota 10 de elevi au primit geantă cu rechizite
școlare dintre care 7 elevi de etnie romă.
În com. Zîrnești din rl Cahul în cadrul Programului de Mentorat
pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă a fost realizat proiectul
”Scuar în mahalaua Balacea”. Proiectul este implementat de mai
mulţi parteneri: cetăţeni, echipa comunitară, instituţii publice din
comunitate, 2 asociaţii obşteşti (”Generația Nouă” și ”Egreta” din
com. Zîrnești) şi APL. Tot aici 9 copii au beneficiat de ghiozdane
din partea Fundației ”Casa Providenței”.
rl Florești - În 2020 în colaborare cu autorităţile locale, cu
administraţiile instituţiilor de învăţământ şi cu reprezentantul
comunităţii de romi s-au coordonat şi s-au realizat 10 acţiuni:
şedinţe de informare a părinţilor; discuţii individuale dintre
psiholog şi elevii romi; masă rotundă cu genericul „ Drepturi
egale pentru toţi actorii societăţii”; vizite la domiciliul unor elevi
romi; excursii; ziua romilor (8 aprilie); ajutor social familiilor
socialmente vulnerabile etc.
rl Sîngerei - realizare activități la nivel de instituție;
rl Ungheni – Proiectele/acțiunile realizate – “Implicarea
bărbaților în educație”, susținut de Organizația elvețiană Terre
des homes; “Vine moș Nicolae” agenții economici din localitate,
Asociația Părinților și Pedagogilor din IP LT Sculeni; ”Tinerii din
Sculeni în acțiune”- IRI Moldova, Consiliul Raional Ungheni,
Asocialia Părinților și Pedagogilor din IP LT Sculeni; Mem Plus IRI Moldova; amenajarea ludotecii pentru îmbunătățirea
procesului educațional al copiilor de etnie romă.

1.2.7. Organizarea de
cursuri specializate de
instruire a poliţiştilor
privind
lucrul
cu
minorităţile etnice, cu
populaţia de etnie romă

Ministerul
Afacerilor
Interne

Tr. II,
20162017

Mun. Bălți
2019

În perioada de raportare de către Inspectoratul de poliție Bălți a
fost organizată și desfășurată o ședință de lucru, de comun cu
mediatorul comunitar din cadrul Primăriei mun. Bălţi,
reprezentantul Avocatului Poporului și reprezentanți ai Primăriei
mun. Bălți. În cadrul ședinței au fost abordate problemele pe care
le întîmpină persoanele de etnie romă în procesul incluziunii în
societate și respectiv planficarea încheierii unui acord de
colaborare şi planificarea acţiunilor ulterioare la acest
compartiment.
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
IP Bălți:
În cadrul orelor de pregătire profesională, desfășurate în contextul
pandemiei de Covid-19 prin intermediul platformelor on-line,
angajații IP Bălți au fost instruiți la compatrimentul vizat fiind
studiată tematica ”Mecanisme de soluţionare a problemelor
comunităţii care afectează siguranţa cetăţenilor”.

Realizată
parțial

II. MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
OBIECTIVUL GENERAL 2. SPORIREA SEMNIFICATIVĂ A ÎNCADRĂRII PERSOANELOR DE ETNIE ROMĂ ÎN CÎMPUL MUNCII ŞI
CREŞTEREA BUNĂSTĂRII ECONOMICE A ACESTORA
2.1.Creşterea ratei 2.1.1.
Informarea
Tr. III,
Agenția
Număr
de încadrare în publicului larg privind
2016
Relaţii
de
cîmpul muncii a rezultatele
Interetnice
acţiuni
persoanelor
de cartografierii localităţilor
de
etnie romă
dens populate de romi din
informa
Republica Moldova
re
în
teritoriu
2.1.2. Informarea
Anual,
Agenţia
Număr
Primăria mun.Chișinău
cetăţenilor, inclusiv de
2016Naţională
2017 – 2257 de persoane informate, dintre ei 2 persoane de etnie de
etnie romă, în cadrul
2020
pentru
romă; 2018 - 9953 persoane informate, dintre care 3643 persoane cu persoane
deplasărilor în teritoriu a
Ocuparea
statut de șomer. Dintre ele 3 persoane de etnie romă.
informate
echipelor mobile ale
Forţei
de

birourilor comune de
informaţii şi servicii
despre
măsurile
şi
serviciile de ocupare
prestate de agenţiile
teritoriale
pentru
ocuparea forţei de muncă

Muncă

Mun. Bălți
Serviciile Direcției Ocupare a Forței de Muncă (DOFM) mun Bălți
prevăd organizarea seminarelor informative, în cadrul cărora
persoanele sunt informate despre piața muncii, posibilitățile de
angajare în câmpul muncii, metodele eficiente de identificare a
locurilor libere de muncă.
Informația este prezentată în:

panouri informative din sediul Agenţiei;

materialele video demonstrate (include diverse servicii profesiile propuse pentru instruire, cazuri de trafic de fiinţe umane
ş.a.);

pliante cu serviciile acordate;
diverse seminare informative, d/e metodele eficiente de identificare
a locurilor libere de muncă.
Toate serviciile menționate sunt destinate pentru toate categoriile de
populație, indiferent de naționalitate, vârsta, gen.
- 2017 Au fost organizate 35 de seminare cu participarea a 302
şomeri, inclusiv și persoanele de etnie romă care au statut de șomer.
- 2018 20 de seminare cu participarea a 191 de șomeri, inclusiv
persoanele de etnie romă, care au statut de șomer.
- 2019 27 de seminare cu participarea a 240 de şomeri, inclusiv 14
persoane de etnie romă cu statut de şomer.
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
DOFM Bălți
Au fost organizate 7 seminare de informare cu participare a 55 de
șomeri și 9 agenți economici, 3 seminare de ghidare în carieră cu
participarea a 41 de persoane, 2 mese rotunde cu participarea a 21
de persoane din detenție. La măsurile organizare sunt implicate și
persoanele de etnie romă, care au statut de șomer.
DGAS și PF
Au fost referiți către DOFM – 36 de persoane, dintre care au
beneficiat de ajutor de șomaj pe perioada de carantină – 30 de
persoane. Pe parcursul lunii ianuarie – 15 septembrie 2020 la
DOFM au fost înregistrate cu statut de șomer 20 persoane de etnie
romă, dintre care 14 femei și 6 bărbați; persoanele înregistrate au

beneficiat gratis de Poliță de asigurare medicală.
Rl Briceni – 136 de persoane au beneficiat de consultații individuale,
1 seminar informativ privind serviciile prestate și măsurile active
implementate pe piața muncii de către serviciul de ocupare,
drepturile și obligațiunile șomerului. În contextul organizării
Campaniei naționale „Săptămîna de luptă împotriva traficului de
ființe umane” la masa rotundă organizată cu 6 persoanele de etnie
romă au fost discutate subiecte ce țin de plecarea ilegală peste hotare
și riscurile migrației ilegale; două seminare cu participarea a 54
persoane de etnie romă
Rl Călărași – 200 de persoane, informarea se face în permanenţă,
prin diverse modalităţi. Tot în scop de informare, la data de 5 aprilie
2017, in aprilie 2018, 2019 s-a organizat o activitate de recrutare
pentru şomerii din s. Schinoasa (comuna Ţibirica). Șomerii de etnie
romă au refuzat locurile vacante propuse.
Rl Rîșcani – deplasări în teritoru în cadrul echipelor mobile ale
birourilor comune de informaţii şi servicii, din motivul situației
pandemice din țară, nu au fost efectuate.
Rl Soroca - 200 de persoane informate în cadrul vizitelor in teritoriu;
1047 de persoane beneficiari de informare; rl Ștefan Vodă - 159
persoane informate;
Rl Taraclia – 40 de etnici romi beneficiari;
UTA Găgăuzia – 2 seminare organizate în anul 2020;
2.1.3. Înregistrarea la
agenţiile
teritoriale
pentru ocuparea forţei
de muncă a persoanelor
aflate în căutarea unui
loc de muncă de etnie
romă
şi
acordarea
serviciilor de mediere în
scopul încadrării sau
reîncadrării în muncă

Anual,
20162020

Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei
de
Muncă,
agenţiile
teritoriale
pentru
ocuparea
forţei
de
muncă

Primăria mun.Chișinău
2017 – 2 persoane de etnie romă înregistrate, 1 persoană angajată în
câmpul muncii; 2018 -3 persoane de etnie romă înregistrate, dintre
ele 2 persoane angajate în câmpul muncii;
Mun. Bălți
- 2017
Au fost înregistrate 43 de persoane de etnie romă, dintre care 26
de femei. Toate persoanele înregistrate au fost informate despre
prevederile legislaţiei privind ocuparea forţei de muncă, drepturile
şi obligaţiunile şomerului.
Toate persoanele înregistrate au beneficiat gratis de Poliță de
asigurare medicală.

Număr de
persoane de
etnie romă
înregistrate,
număr
de
persoane de
etnie romă
angajate în
cîmpul
muncii

Din numărul total de etnici romi inregistrați, au fost angajate în
câmpul muncii 2 persoane.
Au fost organizate și desfășurate 14 ședințe-trainiguri cu participare
a 168 de șomeri, dintre care 12 – persoane de etnie romă; 6 târguri
ale locurilor de muncă, inclusiv 3 tîrguri on-line, cu participarea a
388 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și 73 de agenți
economici.
2018
Au fost înregistrate 38 de persoane de etnie romă, dintre care 19
femei. Din numărul total de persoane menționate înregistrate au fost
angajate în câmpul muncii 5 persoane.
Au fost organizate 13 ședințe – training ”Clubul muncii” cu
participarea a 149 de șomeri cu implicarea persoanelor de etnie
romă; organizate și desfășurate 3 târguri ale locurilor de muncă,
inclusiv 2 tărguri on-line, cu participarea a 260 de persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă și 36 agenți economici.
2019
Au fost înregistrate 23 de persoane de etnie romă, din care 16
femei. Din numărul de persoane menţionate înregistrate a fost
angajată în câmpul muncii 1 persoană. Persoanele înregistrate au
beneficiat de Poliță de asigurare medicală gratuită.
Au fost acordate 32 de servicii de intermediere a muncii la 18
persoane de etnie romă.
*Sunt constatate dificultăţi în procesul de conlucrare cu agenţii economici la
acest compartiment. În cele mai dese cazuri, agenţii economici refuză angajarea
în câmpul muncii a persoanelor de etnie romă, respectiv şi persoanele în cauză
nu prea doresc să se angajeze în câmpul muncii.

Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
Au fost înregistrate 28 de persoane de etnie romă cu statut de
șomer, dintre care 14 femei. Toate persoanele înregistrate au fost
informate despre prevederile legislației privind ocuparea forței de
muncă, drepturile și obligațiile șomerului.
1 persoană de etnie romă a fost angajată în câmpul muncii.
Rl Briceni – 69 de persoane de etnie romă înregistrate, 3 persoane
angajate în câmpul muncii la lucrări sezoniere;

Rl Călărași – pe parcursul anilor 2017-2020 s-au înregistrat la
Oficiu DOFM 346 persoane din ele 108 au fost plasați în câmpul
muncii;
Rl Rîșcani - Direcția ocuparea forței de muncă Rîșcani:
Pe parcursul anului 2020, DOFM a înregistrat cu statut de șomer
187 persoane de etnie romă, constituind 21% din numărul total de
șomeri înregistrați, dintre care 111 femei. În această perioadă au
fost susținute la plasare în cîmpul muncii 0 persoane de etnie romă.
Rl Soroca – în anul 2020 847 persoane de persoane de etnie romă
înregistrate; 51 persoane de etnie romă angajate în câmpul muncii;
Rl Ștefan Vodă – în perioada 2018-2020 29 de persoane de etnie
romă au fost înregistrate la Agenţia pentru ocuparea forței de
muncă Ștefan Vodă; 23 de persoane de etnie romă angajate
sezonier în lucrările agricole;
Rl Taraclia - 26 de persoane au fost înregistrate și au primit statutul
de șomeri, 25 au fost angajați;
UTA Găgăuzia - 2016 - 45 de personae înregistrate; 2017 - 45
persoane; 2018 - 45 persoane; 2019 - 45 de persoane; 2020 - 30 de
personae;
2.1.4.
Evaluarea
capacităţilor
profesionale ale romilor
care se adresează la
agenţie
în
scopul
formării profesionale a
acestora,
conform
cererii pieţei muncii

Anual,
20162020

Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei
de
Muncă,
agenţiile
teritoriale
pentru
ocuparea
forţei
de
muncă

Mun. Bălți
Prin intermediul activităţilor de informare şi consiliere profesională
se acordă ajutor categoriilor de populaţie defavorizate pe piaţa
muncii la alegerea profesiei în concordanţă cu evoluţia pieţei
muncii*:
- 2017 Au beneficiat de servicii de orientare profesională şi
susţinere psihologică:
 în total 2327 de persoane
 cu statut de şomer 1638 persoane, dintre care 43 de persoane de
etnie romă.
- 2018 Au beneficiat de servicii de orientare profesională și
susținere psihologică 1671 persoane, din ele cu statut de șomer –
1100 persoane. Din numărul total de beneficiari ai serviciilor date,
38 de persoane sunt romi.
2019 Au beneficiat de servicii de consiliere profesională 2123
persoane, din ele cu statut de şomer 1595 persoane. Din numărul
total de beneficiari ale acestor servicii, 28 de persoane sunt romi.

Număr de
etnici romi
pregătiţi
profesional

- Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
Au beneficiat de servicii de formare profesională şi susţinere
psihologică 1774 persoane, din ele cu statut de şomer 986 persoane.
Din numărul total de beneficiari de aceste servicii, 23 de persoane
sunt romi.
Rl Călărași - Din numărul celor înregistrați s-au atestat doar 8
persoane cu nivel secundar profesional, în rest nivelul cunoștințelor
este de studii primare și gimnaziale.
Rl Rîșcani - Persoanele de etnie romă înregistrate la DOFM cu
statut de șomer au absolvit: studii primare sau fără școală - 176
persoane (94,1%), gimnaziale – 7 persoane (3,7%), medii – 2
persoane, colegiale și superioare de licență - 1 persoană (0,5%).
Din totalul șomerilor de etnie romă înregistrați, 173 de persoane
sunt pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă (92,5%), 8
persoane au revenit pe piața muncii după o întrerupere lungă (4,2
%) și 6 persoane de etnie romă au pierdut recent locul de muncă
(3,2%).
UTA Găgăuzia - 4 persoane de etnie romă au beneficiat de servicii
de formare profesională;
*Se observă o pasivitate din partea persoanelor de etnie romă în participarea la
aceste servicii, motivând că o parte din ei nu cunosc a citi și scrie (necărturari).

2.1.5.
Acordarea
serviciilor de orientare
şi formare profesională
persoanelor de etnie
romă,
în
special
femeilor, înregistrate la
agenţiile
teritoriale
pentru ocuparea forţei
de muncă

Anual,
20162020

Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei
de
Muncă,
agenţiile
teritoriale
pentru
ocuparea
forţei
de
muncă

Primăria mun.Chișinău
2017 -2018 - persoane de etnie romă absolvenţi ai cursurilor – 0;
persoane de etnie romă angajate după absolvirea cursurilor – 0.
Mun. Bălți
DOFM Bălți oferă posibilitate tuturor persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă, inclusiv persoanelor de etnie romă, care
necesită calificare sau recalificare la profesia/ specialitatea care o
deține, să urmeze gratis un curs de instruire pe diverse profesii/
specialități în scopul intergării ulterioare pe piața forței de muncă.
- 2017 Nicio persoană de etnie romă n-a acceptat cursurile de
formare profesională propuse de specialiştii DOFM.
- 2018 O persoană de etnie romă a acceptat cursurile de formare

Număr de
persoane de
etnie romă
absolvenţi
ai
cursurilor,
număr
de
persoane
angajate
după
absolvirea
cursurilor

profesională la profesia de bucătar pe durata de 6 luni (09.10.2018
– 08.03.2019).
- 2019 Nicio persoană de etnie romă n-a acceptat cursurile de
formare profesională propuse de specialiştii DOFM.
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
Nicio persoană de etnie romă n-a acceptat cursurile de formare
profesională propuse de specialiştii Direcției.

2.1.6.
Facilitarea
angajării absolvenţilor
de etnie romă cu studii
superioare
(complete
sau
incomplete)
în
organele administraţiei
publice centrale şi locale

Anual,
20162020

Autorităţile
administraţiei
publice
centrale,
autorităţile
administraţiei
publice locale

Rl Briceni - În cadrul consultațiilor individuale persoanele au
fost informate privind oportunitățile de angajare în dependență de
abilități și meseria solicitată.
Rl Călărași - pe parcursul anilor 2017-2020 s-au organizat 8
seminare de informare, 6 şedinţe de training „Clubul Muncii” şi 3
Târguri al locurilor de muncă - unde au participat de fiecare dată şi
şomerii de etnie romă, 450 de pesoane informate; 8 persoane de
etnie romă absolvenţi ai cursurilor, 5 din ele angajate după
absolvirea cursurilor;
Rl Taraclia - 5 persoane au beneficiat de servicii de orientare
profesională;
UTA Găgăuzia – 4 de femei rome au beneficiat de servicii de
orientare și formare profesională;
Ministerul Afacerilor Interne
În conformitate cu art. 13 din Legea nr. 288/2016 privind
funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, în funcţiile publice cu statut special din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne poate fi angajată orice persoană,
indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, sex, religie sau origine
socială, care întrunește cumulativ cerințele stabilite de articolul
respectiv.
Angajarea în cadrul autorităților administrative din subordinea MAI
se realizează prin concurs, procedura fiind stabilită de
Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut
special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 460/2017.
În scopul asigurării concurenţei şi transparenţei în procesul de
recrutare, funcţiile vacante ce urmează a fi ocupate prin concurs

Număr de
persoane de
etnie romă
angajate în
administraţi
a
publică
centrală,
autorităţile
administraţi
ei publice
locale

sunt publicate pe pagina web a Ministerului, precum și a
autorităților administrative din subordinea acestuia şi pe panoul
informaţional la sediul subdiviziunii a cărei funcţii au devenit
vacante şi a celei în cadrul căreia se organizează concursul.
Din analiza efectuată, pe parcursul anului 2020, în subdiviziunile
structurale ale MAI nu au fost angajate persoane de etnie romă.

2.1.7.
Antrenarea
şomerilor de etnie romă
în
lucrări
publice
remunerate

Anual,
20162020

Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei
de
Muncă,
agenţiile
teritoriale
pentru
ocuparea
forţei
de
muncă

APL
Rl Călărași - în raion nu se atestă persoane cu studii superioare sau
medii de specialitate angajați ai APL, cu excepția 4 mediatori
comunitari, angajați în cadrul primăriilor Țibirica, Răciula, Buda și
or. Călărași;
Rl Soroca – 1 persoană, mediator comunitar angajat în Primăria
municipiului Soroca;
Măsura privind antrenarea șomerilor la lucrări publice remunerate
nu s-a mai pus în funcțiune odată cu abrogarea Legii nr. 102 din
13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și intrării în
vigoare la 10.02.2019 a Legii nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la
promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj.
Număr de șomeri romi antrenați în lucrări publice remunerate
APL: Primăria mun.Chișinău - 2017 - 2018 – 0
Mun. Bălți – 2017 Au fost antrenați 11 şomeri în raport cu
antrenarea preconizată a 11 şomeri.
La lucrări publice remunerate n-a participat nici o persoană de
etnie romă.
- 2018 La lucrări publice remunerate au participat 2 persoane de
etnie romă.
2019, 2020 - Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea
ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, publicată la
10.08.2018 în Monitorul Oficial nr. 295-308 art.448 și intrată în
vigoare la 10.02.2019, nu prevede organizarea lucrărilor publice
remunerate pentru şomeri.
UTA Găgăuzia – 18 șomeri romi au fost antrenați lucrări publice

Număr de
şomeri romi
antrenaţi în
lucrări
publice
remunerate

remunerate; rl Taraclia – 5-6 de persoane;
2.2.Sporirea num
ărului persoanelor
de etnie romă
beneficiari
de
protecţie socială,
conform
necesităţilor
şi
prevederilor
legale,
prin
promovarea
activităţii
de
întreprinzător şi
asigurarea
ocupării
în
sectorul
public
privat

2.2.1.
Acordarea
protecţiei sociale în caz
de şomaj, în conformitate
cu legislaţia în vigoare, în
domeniul ocupării forţei
de muncă

Anual,
20162020

Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei
de
Muncă

Primăria mun.Chișinău
Pe parcursul perioadei de raport, de către structurile teritoriale de
asistență socială au fost identificate și luate în evidență familiile de
romi aflate în situaţie de dificultate: 2017 - 3 familii identificate, 8
familii au fost luate spre evidență și monitorizate; 2018 - 48 familii
luate în evidență și monitorizare; 2019 -19 familii luate în evidență
și monitorizare;2020 – Pe parcursul a 9 luni ale anului 2020 au fost
identificate și luate în evidență 18 familii de romi aflate în situații
de dificultate. Printre membrii familiilor au fost identificate: 8
persoane în vârstă; 5 persoane cu dizabilități severe; 8 persoane cu
dizabilități accentuate; 3 persoane cu dizabilități medii.
Pentru asigurarea accesului persoanelor de etnie romă la formele de
protecţie socială pe tot parcursul perioadei de implementare a
Planului Direcția generală asistență socială şi sănătate (DGASS) a
elaborat: 2017 – 450 de pliante informative despre serviciile şi
prestațiile sociale acordate prin intermediul Direcţiilor teritoriale de
asistenţă socială din subordine elaborate şi printate; 2018 - 380 de
pliante informative despre serviciile şi prestațiile sociale elaborate,
printate și distribuite; 2019 – 320 de pliante informative despre
serviciile şi prestațiile sociale elaborate, printate și distribuite; 2020
– Pe parcursul a 9 luni ale anului 2020, de către DGASS și Direcţiile
teritoriale de asistenţă socială au fost elaborate și printate 300
pliante cu descrierea serviciilor și prestațiilor sociale existente. Din
ele, 270 pliante au fost distribuite populației de etnie romă pentru
accesarea serviciilor și prestațiilor de asistență socială.
În colaborare cu diverse ONG-uri și agenţi economici Direcția
municipală pentru protecția drepturilor copilului au elaborat pliante
și broșuri privind formele de protecţie socială care au fost
repartizate în CCCT și instituțiile de învățământ. 2017 – 400 de
pliante au fost distribuite; 2018 – 450 de pliante și buclete
informative elaborate și repartizate; 2019 – 28 de pliante și buclete
informative elaborate și 235 repartizate; 2020 – 85 de pliante.

Număr de
beneficiari

Managerii centrelor de zi au organizat diverse activități de
informare pentru a facilita accesul părinților și copiilor de etnie romă
la serviciile sociale şi susţinerea în situațiile de criză.
2017 – 32 de familii aflate la evidență la DPDC au beneficiat de
servicii sociale/consultanță; 2018 – 14 familii de beneficiari; 2019 –
7 familii au beneficiat de diverse servicii; 2020 - 15 familii și peste
150 de copii.
Rl Briceni - Persoane de etnie romă beneficiari de protecție socială
în caz de șomaj nu au fost înregistrați, deoarece nu întrunesc una din
condițiile pentru stabilirea ajutorului de șomaj: nu au activat și nu au
realizat un stagiu de cotizare în serviciul public de asigurări sociale
de stat de cel puțin 12 luni în ultimele 24 luni calendaristice
premergătoare datei înregistrării.
Rl Călărași – 72 de persoane au beneficiat de ajutor șomaj;
Rl Drochia – Servicii sociale au fost prestate: 2016 – 23 de persoane,
2017 – 17 de persoane; 2018 – 56 de persoane; 2019 – 63 de
persoane; 2020 – 49 de persoane.
Rl Rîșcani - Un șomer de etnie romă a beneficiat de ajutor de șomaj
conform prevederilor LEGE Nr. 105 din 14-06-2018 cu privire la
promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, iar alte
63 de persoane de etnie romă au beneficiat de ajutor de șomaj în
perioada stării de urgență.
Rl Soroca – 6 de persoane beneficiari; rl Taraclia – 20 de persoane
beneficiari; UTA Găgăuzia – 1 persoană

2.2.2.
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şi conştientizare pentru
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de asigurare a ordinii
publice

Anual,
20162020
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Ministerul Afacerilor Interne
În contextul promovării concursului „Admiterea 2020”, trei grupuri
formate din ofițerii şi studenţii Academiei „Ștefan cel Mare” au
organizat în municipiile şi raioanele din țară, întruniri cu şefii
Direcţiilor de educaţie, directorii de licee, reprezentanţii
administraţiei publice locale şi şefii Inspectoratelor de Poliţie.
Prin intermediul lor, au fost distribuite afişe şi pliante informative
despre procesul de admitere și oportunitățile Academiei „Ștefan cel
Mare”.
Suplimentar, de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
au fost plasate pe pagina web oficială în rețeaua Internet și pe
rețelele de socializare 20 de anunțuri cu privire la oportunitățile de
angajare în cadrul Poliției de Frontieră.
De asemenea, de către reprezentanții subdiviziunilor de resurse
umane din cadrul IGPF au fost organizate deplasări la instituțiile
de învățămînt din Moldova și desfășurate ședințe de informare
cu absolvenții acestor instituții, aferente oportunităților de angajare
în cadrul Poliției de Frontieră.
De către subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului General al
Poliției au fost organizate și desfășurate 93 de activități de
informare a comunităților rome privind specificul activității
polițienești, necesitatea încadrării copiilor în sistemul de educație,
protecția personală și a bunurilor materiale, oportunitățile de
recrutare și angajare în Poliție, precum și alte subiecte în dependență
de specificul teritorial, în total fiind informați circa 3366 de
cetățeni. Mai mult, au fost organizate 46 de întruniri, la care au
participat 327 cetățeni de etnie romă.
APL
Mun. Bălți
- 2017 (DOFM) 7 campanii de informare şi sensibilizare
Au fost difuzate prin intermediul radioului şi TV 129 de informaţii,
presei – 59 de informaţii ce ţine de locurile vacante, activităţile
Agenţiei. Campaniile de informare menționate au fost organizate şi
desfăşurate pentru toate categoriile de populaţie, inclusiv pentru
persoanele de etnie romă.

Număr de
campanii
de
informare
organizate

Despre posibilitățile de angajare în câmpul muncii beneficiarii au
fost informați și de către angajații/ specialiștii DAS și PF (asistenți
sociali și mediatorul comunitar).
- 2018 (DOFM) 6 Campanii de informare
În cadrul campaniilor desfășurate au fost organizate 8 seminare de
informare, cu participarea a 36 de agenți.
- 2019 (DOFM) 5 Campanii de informare şi sensibilizare
Aceste Campanii de informare au fost organizate şi desfăşurate
pentru toate categoriile de populaţie, inclusiv pentru persoanele de
etnie romă.
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
DOFM Bălți 2 Campanii
Toate măsurile sunt organizate de DOFM pentru toate categoriile de
populație, inlusiv pentru persoane de etnie romă.
IP Bălți:
În sectorul privat din mun. Bălți, în care preponderent domiciliază
populația de etnie romă, cum ar fi str-le Orheiului, Gagarin, Muncii,
Heciului, pe parcursul lunii ianuarie 2020, au fost organizate și
desfășurate 2 întruniri cu cetățenii, la care au participat și
reprezentanții comunității rome din mun. Bălți. În cadrul întrunirilor
angajații poliției prezintă raportul privind activitatea desfășurată,
datele privind evoluția situației operative în sector și măsurile
întreprinse pentru normalizarea acesteia, oportunitatea participării la
constituirea sectoarelor de Supraveghere de Vecinătate şi
Voluntariatul în poliţie, precum și oportunitățile de angajare în
serviciile de asigurare a ordinii publice.
Rl Soroca – 4 de campanii de informare organizate; UTA Găgăuzia
- 4 de campanii de informare desfășurate; Rl Taraclia - special
pentru romi anual se organizează 2-3 seminare de instruire și
informare;
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Primăria mun. Chișinău
În perioada de raportare, 2017 - 30.09.2020, familiile de romi au
beneficiat/beneficiază de serviciile sociale, prestate prin intermediul
subdiviziunilor teritoriale din subordinea DGAS și DMPDC:
2017 – 5 familii aflate la evidență au beneficiat de compensații
pentru serviciile transport; 8 familii au beneficiat de servicii
sociale: servicii alimentare cu prânzuri, servicii de asigurare cu
bilete de reabilitare/recuperare, ajutor umanitar;
2018 - 15 familii au beneficiat de servicii sociale, din ele: 1 familie
– suport financiar; 1 familie – serviciul social „Asistență
Personală”; 1 familie – serviciul social de îngrijire la domiciliu; 4
familii –servicii de alimentare cu prânzuri;
4 persoane – servicii de asigurare cu bilete de
reabilitare/recuperare; 4 persoane – servicii de asistență umanitară;
35 de persoane au beneficiat de compensații pentru serviciile de
transport; 5 familii au beneficiat de ajutor social şi ajutor pentru
perioada rece a anului; 10 familii au beneficiat de ajutor material;
2019 -13 familii au beneficiat de servicii sociale, din ele: 1 familie
– serviciul social suport monetar; 2 familie – serviciul social
„Asistenţă Personală”; 1 familie – Serviciul social „Echipa
Mobilă”; 1 familie – serviciul social de îngrijire la domiciliu; 8
familii - servicii de alimentare cu prânzuri; 3 persoane - servicii de
asigurare cu bilete de reabilitare/recuperare; 6 persoane - servicii de
asistenţă umanitară;
2020 - Serviciul de îngrijire socială la domiciliu - 1 familie;
- Serviciul social „Asistenţă Personală” - 2 familii;
- Serviciul social „Echipa Mobilă” - 1 familie;
- Serviciul social de suport monetar - 1 familie;
- servicii de alimentare cu prânzuri - 10 familii;
- servicii de asistenţă umanitară - 9 persoane;
- servicii de asigurare cu bilete de reabilitare/recuperare - 2
persoane.
Prin intermediul Direcţiilor teritoriale de asistenţă socială, 13

Realizat
parțial

persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate beneficiază de
compensaţii pentru serviciile de transport, 8 persoane în vârstă
beneficiază de compensaţii pentru călătoria în transportul în comun
urban şi suburban, 3 persoane beneficiază de abonamente anuale.
De asemenea, 15 familii beneficiază de ajutor social, 17 familii sunt
beneficiare de ajutor pentru perioada rece a anului şi 13 familii de
romi au fost susţinute prin acordarea ajutorului material, 24 de
persoane beneficiază de compensaţii pentru serviciilede transport.
Mun. Bălți
- 2017
DOFM Bălți (conform competenței): au beneficiat de indemnizaţie
de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională 6 şomeri persoane de etnie romă (indemnizația constituie 762,60 lei/ în total
4575,6 lei), în conformitate cu art. 34 lit. (b) al Legii RM nr.102XV din 13.03.2003.
DAS şi PF (conform competenței):
 52 familii de etnici romi au fost informate despre spectrul de
servicii sociale primare și specializate existente la nivel local și
despre mecanismul de acordare a acestora;
 A fost acordată asistenţă în perfectarea a circa 25 de cereri ale
romilor şi ataşarea actelor necesare, care corespund criteriilor de
acces la serviciile sociale în formă de ajutor social și/sau ajutor
pentru perioada rece a anului, conform Legii RM №.133-XVI din
13.06.2008.
 51 familii au beneficiat de ajutor material, prin intermediul
FMSSP.
 S-a acordat asistență pentru:
- 3 persoane de etnie romă în perfectarea actelor necesare pentru
tutelă asupra copiilor minori.
- 4 persoane de etnie romă în perfectarea actelor necesare de ajutor
pentru transport.
- 6 persoane de etnie romă au beneficiat de serviciul ortopedie
și/sau cel balneo-sanatorial
- 2018 DAS şi PF (conform competenței):
A fost acordată asistenţă în perfectarea a 29 de cereri ale romilor şi

ataşarea actelor necesare, care corespund criteriilor de acces la
serviciile sociale în formă de ajutor social și/sau ajutor pentru
perioada rece a anului. Au beneficiat de ajutorul social și ajutor
pentru perioada rece a anului 29 de etnici romi, 1 beneficiar a primit
compensaţia nominativă pentru sezonul de încălzire din contul
mijloacelor bugetului municipal.
- 4 persoane de etnie romă au depus cerere privind stabilirea
primară a compensației pentru servicii de transport
- 3 persoane au beneficiat de servicii ortopedice.
- sprijin familial bănesc în mărime de 56,0 mii lei – 6 familii de
etnie romă
- 1 familie de etnie romă a beneficiat de Serviciul social de suport
monetar în mărime de 4.000 lei adresat famiilor defavorizate
- au primit ajutor material din Fondul de rezervă al Primăriei mun.
Bălți 2 familii de romi
- În baza evaluării situației familiei și reieșind din interesul superior
al copilului în cazul la 7 copii a fost instituită forma de protecție
sub formă de tutelă.
- 5 Formulare nr. 6 întocmite în conformitate cu prevederile HG
357 din 18.04.2018 cu privire la determinarea dizabilității pentru 5
persoane de etnie romă/ la 4 persoane li s-a eliberat certificat de
dizabilitate;
- au beneficiat de cadouri de Crăciun de la Asociația Obștească
Internațională de Binefacere ”TIMPUL SPERANȚEI” 13 copiii romi;
- au beneficiat de invitații la teatru la spectacolul de Crăciun și
cadouri din partea AO ”Altair-Z” 27 copii de etnie romă.
- 2019 DAS şi PF (conform competenței):
Conform prevederilor Legii RM №.133-XVI din 13.06.2008 a fost
acordată asistenţă în perfectarea cererilor şi ataşarea actelor
necesare, care corespund criteriilor de acces la serviciile sociale în
formă de ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului la
40 de familii romi.
La sfârșitul anului 2019 au beneficiat de ajutorul social/ ajutorul
pentru perioada rece a anului 34 de familii romi din mun. Bălți.
- 4 persoane de etnie romă au depus cerere privind stabilirea
primară a compensației pentru servicii de transport;

- 17 persoane au beneficiat de servicii de protezare ortopedică;
- 2 persoane au beneficiat de bilete de reabilitare/recuperare la
Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu
dizabilități ”Speranța” în Sergheevca, Ucraina;
- 19 familii cu copii de etnie romă au beneficiat de sprijin familial
bănesc în mărime 127000 lei;
- ajutorul material din Fondul de rezervă al Primăriei mun. Bălți –
2 familii de romi;
- în baza evaluării situației familiei și reieșind din interesul superior
al copilului în cazul la 5 copii a fost instituită forma de protecție
sub formă de tutelă;
- În conformitate cu prevederile HG 357 din 18.04.2018 cu privire
la determinarea dizabilității au fost întocmite Formulare nr. 6
pentru 8 persoane de etnie romă;
- 9 familii de etnie romă au beneficiat de ajutor umanitar de la
Asociația Obștească Internațională de Binefacere ”TIMPUL
SPERANȚEI”;
- 35 de copii au benificiat de cadouri de Crăciun.
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
A fost acordată asistenţă în perfectarea a 28 de cereri ale romilor şi
ataşarea actelor necesare, care corespund criteriilor de acces la
serviciile sociale în formă de ajutor social și/sau ajutor pentru
perioada rece a anului. Au beneficiat de ajutor social și ajutor
pentru perioada rece a anului 28 de etnici romi, 1 beneficiar a primit
compensaţia nominativă pentru sezonul de încălzire din contul
mijloacelor bugetului municipal.
3 familii de etnie romă au beneficiat de compensație nominativă în
2019 – 2020 pentru sezonul de încălzire pentru unele categorii
social vulnerabile a populației din contul mijloacelor bugetului
municipal.
2 persoane au beneficiat de servicii de protezare ortopedică.
A fost acordat sprijin familial la 4 familii de etnie romă cu copii.
1 familie de etnie romă a beneficiat de serviciul social de suport
monetar adresat familiilor defavorizate.
1 familie a primit ajutor material din Fondul de rezervă al
Primăriei mun Bălți de romi.

3 familii cu 6 copii beneficiază de indemnizații zilnice și lunare
pentru copil aflat în tutelă.
DOFM
În perioada stării de urgență persoanele înregistrate cu statut de
șomer la subdiviziunile teritoriale de ocupare a forței de muncă,
inclusiv cele revenite de peste hotare, au beneficiat, de la data
solicitării, de ajutor de șomaj în cuantum de 2885 pe perioada
07.04.2020 – 15.05.2020. în cadrul DOFM Bălți au beneficiat de
acest ajutor de șomaj 595 persoane, din care 30 de persoane de
etnie romă, înregistrate cu statut de șomer.

-

Rl Briceni - pe perioada anului 2019 au beneficiat de ajutor social și
ajutor social APRA – 87 de familii romi; pe perioada anului 2020
de ajutor social și ajutor social APRA
Au beneficiat 75 de familii romi. În conformitate cu Legea nr.60
din 30.03.2013 privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilități au beneficiat de compensație pentru servicii în transport
8 persoane cu dizabilități.
Pe perioada anului 2019 au fregventat zilnic CCM Briceni,16 de
copii de etnie romă li s-a acordat servicii de asistență socială:
alimenta!ie cu prînzuri calde, organizarea timpului liber, ore de
meditație. Pe perioada anului 2020 fregventează zilnic CCM
Briceni - 9 copii de etnie romă. Pe perioada 2019 5 copii de etnie
romă au beneficiat de protecție socială: Serviciul de tip familie sub
formă de tutelă/curatelă:, îndemnizația cu plată 1400 lei/lunar, pe
perioada 2020 – 6 copii de etnie romă. Pe perioada anului 2020 1
persoană cu dizabilități sever de etnie romă a fost încadrată în
Serviciul social monitar adresat familiilor/persoanelor defavorizare.
Rl Călărași - 416 de persoane au beneficiat de ajutor social din
Fondul de susținere a populației 750.475 lei; 3 copiii de etnie romă
beneficiază de formă de protecție de îngrijire în mediul familial;
De compensație la transport au beneficiat 61 de persoane de etnie
romă cu dizabilități;
De servicii și prestații sociale au beneficiat: Ajutor social –176
familii; Ajutor pentru perioada rece a anului – 124 familii; Sprijin
familial – 3 familii (18000 lei); Servicii sociale primare( informare,

consiliere) – 148 persoane
Rl Drochia – noiembrie – decembrie 2018 donații pentru 30 copii
de etnie romă în cadrul Campaniei de caritate ”Un cadou generos –
pentru un zâmbet frumos”; Ajutor social au primit: 2016 – 355
familii romi, 2017 – 357 familii, 2018 – 348 familii, 2019 – 348
familii, 2020 – 149 familii; Ajutor pentru peroada rece a anului au
primit: 2016 – 372 familii, 2017 – 365 familii, 2018 – 354 familii,
2019 – 354 familii, 2020 – 211 familii; De ajutorul material au
beneficiat: 2016 – 59 de familii, 2017 – 63 familii, 2018 – 14
familii, 2020 – 0.
Rl Rîșcani - În raionul Rîșcani la evidență se află 1739 persoane
de etnie romă; 5 familii social vulnerabile de etnie romă au primit
ajutor material în sumă de 20000 lei; Ajutor social primesc - 55
familii, APRA (perioada rece a anului) - 58 familii; Serviciul
Asistența Personală - 1 beneficiar de etnie romă; 3 persoanei
beneficiază de servicii specializate rezidențiale. Rl Sîngerei - 25
familii (86 de beneficiari) au beneficiat de prestații sociale.
4 beneficiari de admiși în Serviciul Social ”Asistență Personală”, 2
beneficiari – în Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu.
Rl Soroca – prestații sociale: 86 persoane rome cu grad de
dizabilitate- compensaţii pentru serviciile de transport; 192 familii
rome au primit ajutor social și ajutorul pentru perioada rece a
anului;
2. servicii sociale: oferită audiență la - 347 persoane; efectuate 111
vizite în familii; oferit prînzuri calde în cadrul cantinelor de ajutor
social (pentru o perioadă de o lună) la 64 persoane, inclusiv 16
copii din 2 famili numeroase; 2 persoane cu grad de dizabilitate a
beneficiat de serviciul protetico-ortopedic; 1 familie cu 9 copii a
primit support financiar în sumă de 36 000 lei; 2 persoane plasate în
Centrul de plasament pentru persoane în etate și cu dizabilități
,,Acasă,,; Serviciul asistența parentală profesionistă oferit pentru 1
copil.
Rl Ștefan Vodă - ajutor social au primit 47 de persoane, APRA –
58; suport monetar – 2;
Rl Taracia - în Taraclia în 2020 29 de familii au fost beneficiari de
asistența socială și 44 de familii au beneficiat de ajutorul pentru
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perioada rece a anului ;
- 19 persoane cu dizabilități primesc compensaţii pentru serviciile
de transport;
- 2 familii cu venituri mici au primit ajutor financiar în valoare de
12 mii lei;
- 1 persoană cu dizabilități este beneficiarul serviciului social
„Asistent personal”;
- 1 familie în primul trimestru al anului 2020 a beneficiat de
serviciul serviciului social „Brigada mobilă”.
UTA Găgăuzia - 130 familii de etnici romi au beneficiat de
asistență socială;
Mun. Bălți
- 2017 În perioada de raportare de către specialiștii DAS și PF au
fost organizate 2 campanii de informare:
 20 de familii de romi au fost informate și au beneficiat de ajutor
umanitar sub formă de haine de la AO ”SPERANȚA”;
 50 de persoane de etnie romă au fost informate despre necesitatea
efectuării controlului medical, inclusiv radiografia cutiei toracice
(au efectuat procedură fără plată – 38 de persoane de etnie
romă).
- 2018 Au referit către Consiliul Național pentru Asistența Juridică
Garantată de Stat, Oficiul tertitorial Bălți – 6 persoane de etnie
romă/ au beneficiat de asistență juridică gratuită – 5 persoane.
- 2019 Nr. de campanii – 2:
 despre necesitatea efectuării controlului medical au fost informate
130 de persoane de etnie romă;
 despre necesitatea prioritară privind documentarea au fost
informate 30 de persoane de etnie romă din mun. Bălți.
 4 persoane de etnie romă au fost referite către Consiliul Național
pentru Asistența Juridică Garantată de Stat;
 1 persoană de etnie romă au fost referită către Reprezentantul
Oficiului Avocatul Poporului;
1 persoana de etnie romă au fost referită către Asociația Promo-Lex.
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
23 persoane au fost informate despre necesitatea prioritară privind
documentarea beneficiarilor de etnie romă din municipiu.

Realizat
parțial

- 1 persoană de etnie romă a fost referită către Consiliul Național
pentru Asistența Juridică Garantată de Stat.
 1 persoană de etnie romă au fost referită către Reprezentantul
Oficiului Avocat Poporului.
Rl Sîngerei - 26 de campanii de informare organizate.
Rl Soroca – Informarea cetățenilor de atnie romă se efectuează în
cadrul vizitelor la domiciliu (111 vizite), audiențelor (347
persoane), în cadrul ședințelor EMD.
III. SĂNĂTATE
OBIECTIVUL GENERAL 3. AMELIORAREA STĂRII SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI DE ETNIE ROMĂ ŞI ASIGURAREA ACCESULUI
NEDISCRIMINATORIU LA SERVICIILE MEDICALE
3.1. Îmbunătăţirea 3.1.1.
Informarea
Anual,
Ministerul
Rl Rîșcani - pe parcursul anului 2020 s-au organizat 32 întruniri cu
Realizat
nivelului
de populaţiei de etnie romă
2016Sănătăţii,
populatia roma, 40 de campanii fiind informate 950 de persoane.
parțial
sănătate
în despre
beneficiile
2020
Compania
CSPT a organizat sedinte on-lain cu familii ai romilor pentru
rîndurile romilor încadrării în sistemul
Naţională de
rezolvarea problemelor majore, cum ar fi sarcina nedorită,
prin informarea asigurări obligatorii de
Asigurări în
dereglarile de dezvoltare pubertară, tulburarile psihoemoționale.
acestora,
asistenţă medicală
Medicină
Rl Soroca - De către angajații Agenției Teritoriale Nord a CNAM
prestarea
au fost petrecute în perioada ianuarie – februarie 2020, 2 întruniri
serviciilor
cu reprezentanții de etnie romă, unde au fost informați despre
calitative
şi
beneficiile încadrării în sistemul AOAM, despre reduceri la
combaterea
achitarea primei AOAM în termenii prevăzuți de legislație,
discriminării
modalitatea de înregistrare la medicul de familie şi schimbarea lui,
spectrul serviciilor medicale incluse în Programul Unic al AOAM
şi regulile de accesare a acestora, prescrierea și eliberarea
medicamentelor
compensate,
respectarea
drepturilor
şi
obligaţiunilor pacientului, excluderea poliței pe suport de hârtie. De
asemenea, pe parcursul perioadei menționate, în cadrul audienței
cetățenilor de etnie romă se aduce la cunoștință toate prevederile
sus menționate
3.1.2.
Informarea
Anual,
Ministerul
Primăria mun. Chișinău
Realizat
populaţiei de etnie romă
2016Sănătăţii,
Centrele medicilor de familie din cadrul IMSP municipale au parțial
cu privire la:
2020
Agenția
informat populaţia de etnie romă despre beneficiile pentru starea de
- tipurile de asistenţă
Relaţii
sănătate, prin realizarea convorbirilor telefonice,precum și a
medicală şi spectrul
Interetnice
ședințelor de informare în grup despre modul sănătos de viață.

general al serviciilor la
care
au
dreptul
persoanele asigurate în
sistemul
asigurării
obligatorii de asistenţă
medicală;
- prevenirea bolilor
transmisibile
prin
imunizare;
- prevenirea fumatului,
consumului abuziv de
alcool şi consumului
ilicit de droguri;
- prestarea serviciilor de
sănătate
prietenoase
tinerilor

2017 – 425 de convorbiri desfășurate în incinta AMT municipale;
314 persoane informate;
2018 - 8 activităţi de informare;104 persoane informate;
2019 -12 activităţi de informare;
160 de persoane cuprinse în activităţile de informare;
2020 - pe parcursul a 9 luni ale anului 2020 au fost desfășurate 130
de convorbiri telefonice; 12 ședințe de informare în grup; 178
persoane informate
Centrele de Sanătate Prietenos Tinerilor (CSPT) din subordinea
AMT teritoriale au desfășurat activităţi de informare cu participarea
tinerilor romi, inclusiv în cadrul Zilelor Mondiale, Naţionale de
prevenire a diferitor maladii, precum şi despre modul sănătos de
viaţă.
2017 – 130 de activități informaționale în cadrul Zilei Mondiale
Naționale de prevenire a diferitor maladii, precum și modul sănătos
de viață: 128 de tineri, beneficiari ai serviciilor în cadrul CSPT;
2018 -14 tineri beneficiari ai serviciilor în cadrul CSPT;
2019 -18 tineri beneficiari ai serviciilor în cadrul CSPT;
2020 - 41 activităţi de informare;
88 tineri informați.
Mun. Bălți
- 2017 Centrul medicilor de familie:
 18712 de convorbiri efectuate (dintre care cu persoane de etnie
romă – 1156),
 53 buletine sanitare cu tematică diversă (sunt afișate în holurile
subdiviziunilor) elaborate,
 46 lecții organizate și desfășurate,
 demonstrate prin sistemul audiovizual 188 filme-spoturi
informative privind asigurarea obligatorie de asistenţă medicală,
tipurile de asistenţă medicală, despre spectrul serviciilor medicale
prestate în condiţii de staţionar.
*Conform datelor statistice din numărul persoanelor de etnie romă aflate
la evidența medicului de familie: asigurate - 154 de persoane;
neasigurate - 107 de persoane.

- 2018 20 de persoane de etnie romă au fost informate de către

mediatorul comunitar despre necesitatea efectuării controlului
medical, inclusiv renghenografia cutiei toracice, din numărul
persoanelor informați au efectuat procedura renghenografică fără
plată – 14 persoane.
*Conform datelor statistice în CMF sunt la evidența medicului de familie
288 de persoane de etnie romă

- 2019 În urma campaniei de informare desfășurată de specialiștii
Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei a Primăriei mun.
Bălți și mediatorul comunitar, despre necesitatea efectuării
controlului medical în a. 2019 au fost informate 130 de persoane de
etnie romă din teritoriu. Au efectuat controlul medical 125 de
persoane, 7 copii.
23 persoane de etnie romă înregistrate la Direcția Ocupare a Forței
de Muncă au beneficiat de Poliță de asigurare medicală gratuită.
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020 28 persoane de etnie romă
înregistrate la Direcția Ocupare a Forței de Muncă au beneficiat de
poliță de asigurare medicală gratuită. 121 consilieri cu scop
informativ efectuate de Spitalul Clinic Bălți
Asigurarea spitalizării necondiţionate a persoanelor de etnie romă:
- 2017 În centrul consultativ s-au adresat 42 pacienţi de etnie romă.
Au fost internaţi - 70.
Conform informației DAS și PF 2 persoane de etnie romă au
beneficiat de suportul mediatorului comunitar pentru a fi internate
în spital.
- 2018 Centrul Medicilor de Familie, au beneficiat de tratamentul
staționar: copii – 15, adulți – 10
Spitalul Clinic Municipal: Nr. chemărilor la domiciliu – 4; Nr. de
spitalizări urgente – 5; Nr. recomandărilor de spitalizare planică –
18.
3 persoane de etnie romă au beneficiat de suportul mediatorului
comunitar privind spitalizarea în Spitalul Clinic Municipal.
- 2019 3 persoane de etnie romă au beneficiat de suport privind
spitalizarea în Spitalul Clinic Bălți.
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
- 1 copil de etnie romă a beneficiat de asistență privind spitalizarea

în spitalul de psihiatrie;
- 1 persoană de etnie romă a beneficiat de asistență privind
spitalizarea în Spitalul Clinic Bălți.
Rl Călărași - Au fost organizate şi petrecute 73 prelegeri de
educaţie pentru sănătate și 48 concorbiri în s.Schinoasa,
com.Ţibirica, Parcani, com.Reciula, s.Ursari şi com.Pirjolteni,
localitati populate de romi; rl Drochia – anul 2018 - training pentru
sănătate ”Promovează modul de viață sănătos” cu participare a 30
tineri de etnie romă;
Rl Rîșcani - IMSP CS Rîșcani împreuna cu CSPT și cu Centrul
Comunitar Sănătate Mintală au activat pe parcursul acestui an 2020
prin sursele mass-media locale, emisiuni on-lain – 40, emisiuni
radio – 25, materiale în rețelele de socializare si pe siteul institutiei
– 42. De catre lucrătorii medicali au fost susținute 289 convorbiri
telefonice, 70 prelegeri on-lain. rl Ștefan Vodă - 6 întruniri
organizate în cadrul proiectului „Viață sănătoasă”.

3.1.3.
Fortificarea
capacităţilor
personalului medical în
domeniul prevenirii şi
combaterii discriminării
faţă de populaţia de
etnie romă şi asigurarea
confidenţialităţii
în
procesul de consiliere şi
mediere

Anual,
20162020

Ministerul
Sănătăţii,
Institutul de
Instruire
Continuă

Primăria mun. Chișinău
În perioada de raportare, de către IMSP municipale au fost
organizate și desfășurate: 2017 – 18 cursuri de instruire a
lucrătorilor medicali desfășurate în subdiviziuni; 2018 - 1296
lucrători medicali instruiţi; 2019 - 1120 de lucrători medicali
instruiţi; 2020 - on-line 14 ședințe de instruire cu participarea a 670
persoane.
Mun. Bălți
- 2017 Au fost instruiți 72 medici de familie și 199 asistente ale
medicului de familie.
- 2019 Au fost instruiți 67 medici de familie și 201 asistente ale
medicului de familie.
Monitorizarea şi procesarea cazurilor de discriminare în instituțiile
medicale.
- 2017 Conform datelor DAS și PF a Primăriei mun. Bălți, de către
mediatorul comunitar au fost înregistrate 3 cazuri de discriminare
etnică în instituțiile medicale. Conflictele au fost rezolvate cu
implicarea mediatorului comunitar, administrației instituției, șefului

Realizat
parțial

Serviciului Sănătate a Primăriei mun. Bălți.
- 2018 Plângeri sau adresări scrise nu au fost înregistrate.
- 2019 De către mediatorul comunitar au fost înregistrate 2 cazuri
ale discriminării etnice a romilor în instituțiile medicale.
Întru rezolvarea primului conflict a fost depusă cererea pe numele
directorului Spitalului Clinic Bălți care a fost examinată în termenii
stabiliți de lege. În cadrul examinării acestui caz, comitetul de
bioetică a atras atenție colectivului medical, și în special
personalului medical vizat în petiție, privind codul de conduită al
lucrătorului medical.
În urma examinării celui de-al doilea caz al discriminării etnice în
instituția medicală a fost demis din funcție un medic.
rl Ștefan Vodă - 5 campanii şi întruniri organizate
3.1.4.
Organizarea
campaniilor
de
informare cu accent pe
vaccinarea
copiilor,
prevenirea
bolilor
infecţioase, dependenţa
de droguri, asistenţa
medicală primară etc. în
localităţile
unde
locuiesc etnici romi

Anual,
20162020

Ministerul
Sănătăţii

Primăria mun. Chișinău
IMSP municipale au informat populaţia de etnie romă despre
necesitatea vaccinării pentru prevenirea maladiilor infecțioase.
Astfel, au fost vaccinați: 2017 – 55% persoane de etnie romă sunt
asigurate; 68 % persoane supuse controlului profilactic; 96 % rata
vaccinării copiilor de etnie romă; 2018 - 103 persoane beneficiare
de servicii; 22 copii vaccinaţi; 81 persoane supuse controlului
profilactic; 2019 - 160 persoane beneficiare de servicii; 26 copii
vaccinaţi; 134 persoane supuse controlului profilactic; 2020 vaccinați - 27 copii (vârsta de 3-18 ani), 126 persoane adulte au fost
supuse controlului profilactic, în total au beneficiat de servicii - 163
persoane.
Mun. Bălți
- 2017 Сampanii de informare – 4; Сampanii de educaţie pentru
sănătate – 6; prevenirea bolilor transmisibile – 11; profilaxia
consumurilui de droguri – 7; planificarea familiei – 4; importanţa
asigurărilor medicale – 22
Au fost efectuate 82 de convorbiri cu tematica prevenirea bolilor
transmisibile și a consumului de droguri, au fost repartizate
condoame la 0 persoane.
Nivelul de imunizare - 92 de persoane,
Maturi - 63 de persoane, refuz - 6, plecați temporar - 7 persoane;

Realizat
parțial

Copii -59 persoane, refuz - 11.
- 2018 Toți pacienți de etnie romă primesc de la medicii specialiști
recomandări pentru tratament, respectarea regimului alimentar și
igienic.
Medicii de Familie au desfășurat 368 de convorbiri cu persoanele
de etnie romă despre metodele păstrarii sănătații și modul sănătos
de viață.
Spitalul Clinic Municipal, iluminarea sanitară – 24 de convorbiri.
- 2019 Toți pacienți de etnie romă primesc de la medicii specialiști
recomandări pentru tratament, respectarea regimului alimentar și
igienic.
Medicii de Familie au desfășurat circa 300 de convorbiri cu
persoanele de etnie romă despre metodele păstrarii sănătații și
modul sănătos de viață.
Rl Călărași - Au fost organizate și predate lecţii de informare, cu
accent pe imunizare, prevenirea maladiilor infecţioase, în timpul
vaccinării copiilor romi. În 2019, au fost efectuate 376 vaccinări în
satele Parcani, Schinoasa şi Ursari și 116 cuprinși cu imunizări în
anul 2020. rl Ștefan Vodă - 7 campanii şi întruniri organizate;
3.2.Creşterea
accesului
şi
adresabilităţii
persoanelor
de
etnie romă la
servicii medicale,
inclusiv
de
urgenţă

3.2.1. Efectuarea unui
sondaj privind asigurarea
persoanelor de etnie romă
cu poliţă de asigurare
obligatorie de asistenţă
medicală

Tr. III,
2017

Agenția
Relaţii
Interetnice

Rl Călărași - Populaţie totală de etnie romă care se afla la evidenţa
medicului de familie-2119: Din ei dispun de polițe de asigurare
copiii de la 0-16 ani , pensionarii și cei angajați de către DOFM în
câmpul muncii total: 770;

IV. LOCUINŢE ŞI DEZVOLTAREA COMUNITARĂ
OBIECTIVUL GENERAL 4. ASIGURAREA CONDIŢIILOR DECENTE
CALITĂŢII VIEŢII ACESTORA
4.1.Îmbunătăţirea
4.1.1. Legalizarea şi Anual,
Agenţia Relaţii
nivelului de trai documentarea
2016Funciare
şi
în
rîndurile terenurilor şi caselor
2020
Cadastru
romilor
aflate în proprietatea

DE LOCUIT PENTRU PERSOANELE DE ETNIE ROMĂ ŞI SPORIREA
Mun. Bălți
În perioada de raportare nu au fost depuse cereri pentru
acordarea consultaţiei privind perfectarea documentelor
juridice referitor la bunurile imobile, care sunt în posesia sau în

utilizarea populaţiei de etnie romă din mun. Bălţi.

etnicilor romi, inclusiv
prin
modificarea
cadrului
normativ
existent
4.2.Ameliorarea
condiţiilor
de
locuit
pentru
persoanele
de
etnie romă, în
special
în
localităţile intens
populate de romi

4.2.2.
Implementarea
proiectelor
şi
programelor
de
construcţie a caselor
sociale pentru etnicii
romi
din
familiile
defavorizate

20192020

Ministerul
Dezvoltării
Regionale
şi
Construcţiilor

Mun. Bălți
În perioada de raportare nu au fost depuse cereri de includere în
listă a familiilor nou-formate, pentru primirea loturilor de teren,
pentru construcţia caselor individuale de locuit pe teritoriul mun.
Bălţi.
În perioada de raportare proiectele și programele de construcție a
caselor sociale pentru etnicii romi nu au fost inițiate sau elaborate:
nu au fost depuse cereri de către etnicii romi.

4.2.5.
Identificarea
2018Ministerul
Rl Soroca - Conform datelor oferite de către Primăria
posibilităţilor
de
2020
Dezvoltării
municipiului Soroca, două familii de etnie romă au beneficiat de
acordare a ajutoarelor
Regionale
şi suport umanitar
materiale romilor din
Construcţiilor
familiile
social
vulnerabile
pentru
reabilitarea/reparaţia
caselor
de
locuit,
conform legislaţiei în
vigoare
V. PARTICIPAREA ROMILOR ÎN PROCESE DECIZIONALE ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII
OBIECTIVUL GENERAL 5. ÎMBUNĂTĂŢIREA PARTICIPĂRII ROMILOR ŞI REDUCEREA DISCRIMINĂRII

5.1.
Promovarea
şi
susţinerea
participării
romilor
în
procesul de luare
a deciziilor la
nivel local şi
central

5.1.2.
Promovarea
nediscriminatorie
a
tinerilor de etnie romă
în cadrul consiliilor
consultative locale ale
tinerilor, precum şi în
comisiile consultative
pentru probleme de
tineret,
sănătate,
educaţie şi economie

Anual,
20162020

Agenția Relaţii
Interetnice

Rl Soroca - 2 tineri de etnie romă fac parte din Consiliul local al
tinerilor Soroca, fiind un instrument de consultare de interes local
pe problemele tinerilor din orașul și raionul Soroca, menit să
asigure participarea activă a tinerilor la viața locală și regională, în
special, în procesul de luare a deciziilor ce îi privesc.

5.1.5. Crearea secţiilor
de votare în localităţile
dens populate de romi,
conform
standardelor
prevăzute de legislaţie

Tr. II,
2018

Comisia
Electorală
Centrală

Secții de votare au fost create în toate localitățile

5.1.8.

Anual,

Agenția Relaţii

Mun. Bălți

Promovarea

Realizat

serviciului de mediator
comunitar
pentru
comunităţile de romi
prin
continuarea
procesului de angajare a
mediatorilor comunitari
în cele 47 de comunităţi
identificate

20162020

Interetnice

Serviciul mediatorului comunitar a fost creat și activează în cadrul
Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei a
Primăriei municipiului Bălți din 21.07.2014; scopul serviciului –
asigurarea accesului persoanelor din categoriile social vulnerabile
de etnie romă din mun. Bălți la serviciile medicale, educative,
sociale, angajare în cîmpul muncii.
În scopul dezvoltării profesionale, schimbului de experiență,
discuțiile asupra problemelor romilor din diferite regiuni ale
Republicii Moldova și realizării Planului Național de susținerea
populației de etnie romă din RM pentru anii 2016 – 2020 cu
participarea reprezentanților ale APC și APL, mediatorul
comunitar anual participă la diverse ateliere, seminare de
instruire, forumuri, focus-grupuri, etc.:
- 2018 – 7 activități de formare, evenimente tematice; 2019 – 6
activități de formare, evenimente tematice;
- Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020 – 5 activități de formare,
evenimente tematice
Rl Ștefan Vodă - Mediatorul comunitar este membru al comisiilor
create pe lîngă primărie, este asigurat cu spațiu de lucru dotat de
calculator și tehnică de birou.
Angajați 39 de mediatori comunitari

5.1.10.
Organizarea
campaniilor
de
informare
a
comunităţilor
rome
privind
drepturile
prevăzute de legislaţia
în vigoare

Anual,
20162020

Agenția Relaţii
Interetnice

Mun. Bălți
2017
DOFM Bălți:
– 35 de seminare, 14 ședințe-traininguri ale ”Clubului muncii”
(participanți – 168 de șomeri,inclusiv 12 persoane de etnie romă);
 7 Campanii de informare.
SSP a Inspectoratului de poliție Bălți – 5 întruniri cu
participarea 31 de persoane de etnie romă în scopul informării
despre situația criminogenă din municipiu.

parțial

De către managerii instituţiilor de învăţământ au fost întreprinse
2 activităţi în vederea şcolarizării copiilor din mun. Bălți.
DAS și PF a Primăriei mun. Bălți:
 52 de familii rome informate despre serviciile sociale la nivel
local și mecanismul de acordare a acestora;
 50 de persoane au fost informate despre necesitatea controlului
medical;
 20 de persoane au fost informate despre necesitatea prioritară
privind documentarea.
Instituțiile medicale din municipiu (IMSP “Spitalul Clinic
Municipal”): 4 campanii de informare, 6 – de educaţie pentru
sănătate, 11 – prevenirea bolilor transmisibile, 7 – profilaxia
consumurilui de droguri, 4 – planificarea familiei, 22 –
importanţa asigurărilor medicale.
2018
DOFM Bălți:
 Au fost desfăşurate 6 Campanii de informare;
SSP a Inspectoratului de poliție Bălți – 4 întruniri cu participarea
a 46 de persoane de etnie romă în scopul informării despre
situația criminogenă din municipiu;
De către managerii instituţiilor de învăţământ au fost întreprinse
2 activităţi în vederea şcolarizării copiilor din mun. Bălți;
DAS și PF a Primăriei mun. Bălți:
 În anul 2018 cca 100 de persoane de etnie romă au fost informate
despre spectrul serviciilor sociale primare și specializate
existente la nivel local și mecanismul de acordare a acestora;
 30 de persoane de etnie romă au fost informate despre
necesitatea prioritară a documentării;
 De către mediatorul comunitar în cadrul DAS și PF 20 de
persoane de etnie romă au fost informate despre necesitatea
efectuării controlului medical, inclusiv renghenografia cutiei
toracice;
Instituțiile medicale din municipiu:
 IMSP “Spitalul Clinic Municipal” Iluminarea sanitară – 24;
- Lucrul la educația pentru sănătate și promovarea modului
sănătos de viață – 368 de convorbiri.

2019
Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți
- 33 de campanii;
- 4 şedinţe de informare;
- 10 discuții.
Inspectoratul de poliție Bălţi
- 18 activități de instruire;
- 1 ședință de lucru.
Direcția Ocupare a Forței de Muncă Bălți
- 27 de seminare;
- 5 Campanii de informare şi sensibilizare.
Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei a Primăriei mun.
Bălți
- 2 campanii.
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
DÎTS
Au fost organizate și desfășurate 4 campanii de informare şi
conştientizare pentru părinţi în vederea înregistrării şi înrolării
copiilor în programul de învăţămînt obligatoriu cu numărul de
părinţi informaţi – 22.
IP Bălți
2 activități de instruire în scopul îmbunătăţirii procesului
educaţional al copiilor romi prin şcolarizarea obligatorie şi
reducerea ratei absenteismului nemotivat şi abandonului şcolar
timpuriu;
vizite la domiciliul copiilor vizați în absenteismului nemotivat şi
abandonului şcolar timpuriu care au inclus discuții cu caracter
educativ;
2 întruniri cu cetățenii, la care au participat și reprezentanții
comunității rome din mun. Bălți: raportul privind activitatea
desfășurată, datele privind evoluția situației operative în sector și
măsurile întreprinse pentru normalizarea acesteia, oportunitatea
participării la constituirea sectoarelor de Supraveghere de
Vecinătate şi Voluntariatul în poliţie, precum și oportunitățile de
angajare în serviciile de asigurare a ordinii publice.

DOFM Bălți
7 seminare de informare;
3 seminare de ghidare în carieră;
2 mese rotunde;
2 Campanii de informare.
La măsurile organizate sunt implicate și persoanele de etnie romă,
care au statut de șomer.
DGAS și PF
 23 persoane au fost informate despre necesitatea prioritară
privind documentarea beneficiarilor de etnie romă din
municipiu.
Rl Drochia – martie – iunie 2017 4 mese rotunde cu
reprezentanții de etnie romă în localitățile de baștină, cu genericul
”Implică-te! Fă viața mai bună!” pentu sensibilizarea tinerilor de
etnie romă în vederea implicării în viața socială a localității de
baștină, 40 de participanți; iunie 2019 - masa rotundă
”Incluziunea și reintegrarea copiilor romi în sistemul de
învățământ”, cu reprezentanți APL și directori de instituții pentru
sensibilizarea tinerilor de etnie romă în activitățile de instruire,
educație și participare la viața culturală a comunității, cu
participare a 20 de reprezentanți ai asociațiilor de romi; octombrie
2020 - Training cu tema ”Implicarea tinerilor în soluționarea
problemelor comunității”, cu participarea reprezentanților APL și
a 20 tineri de etnie romă;

5.1.13.
Informarea
comunităţilor
rome
despre necesitatea şi
beneficiile documentării
cu acte de identitate

Anual,
20162020

Agenția Relaţii
Interetnice

Mun. Bălți
2017 - Au fost informați 20 de beneficiari de etnie romă din municipiu.
2018 – 30 de persoane;
2019 - Nr. de campanii organizate – 1.
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020

(campanii de informare,
distribuirea materialelor
informative, spoturi TV,
postere, anunţuri în
ziarele locale)
5.1.14.
Înregistrarea
copiilor
romi
şi
eliberarea actelor de
stare civilă persoanelor
de etnie romă

5.2.Promovarea
diversităţii
culturale
a
romilor

5.2.1.
Implementarea
programelor/proiectelor
pentru
implicarea
romilor
în
viaţa
culturală la nivel local şi
central

Nr. de persoane informate – 23, nr. actelor de identitate eliberate - 18.

Anual,
20162020

Serviciul Stare
Civilă
şi
oficiile
lui
teritoriale

Anual,
20162020

Ministerul
Culturii,
Agenția
Relaţii
Interetnice

Mun. Bălți
2017
Conform informațiilor DAS și PF a Primăriei mun. Bălți numărul de
documete eliberate – 18;
Conform datelor Serviciului stare civilă Bălți:
Au fost înregistrate ulterior 3 nașteri ai cetățenilor de etnie romă
2018
Conform informațiilor DAS și PF a Primăriei mun. Bălți au fost
perfectate 21 de acte de stare civilă;
2019 Numărul de documente eliberate – 14;
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
În total, conform informației DGAS și PF, 21 de documente eliberate
reprezentanților de etnie romă din mun. Bălți în urma informării despre
necesitatea prioritară a documentării.

Primăria mun. Chișinău
În conformitate cu Planurile de acțiuni al Comisiei municipale
pentru coordonarea activității organizațiilor etnoculturale cu
statut local, aprobate în fiecare an de Primarul General al
municipiului Chișinău în perioada 2017 - 2020 A.O. Asociația
etnoculturală „SINTI” a beneficit de suport financiar în sumă
de 55000 lei pentru realizarea acțiunilor culturale prevăzute în
Planurile de acțiuni culturale ale asociației. Cum ar fi:
2017 - A.O. Asociația etnoculturală „SINTI” a planificat și a
realizat 15 acțiuni culturale (Asociației i-au fost repartizate
mijloace financiare 11500 lei); Totodată, A.O. Asociația
romilor din municipiul Chișinău a planificat și a realizat 8
acțiuni culturale și i-au fost repartizate 8 mii lei.
2018 - A.O. Asociația etnoculturală „SINTI” a planificat și a
realizat 11 acțiuni culturale, 11500 lei;
2019 - 11 acțiuni culturale, 11000 lei.
2020 - A.O. Asociația etnoculturală „SINTI” a planificat 17

Realizat
anual

acțiuni culturale și a realizat în perioada de 9 luni, 8 acțiuni,
dintre care 2 acțiuni online (din cauza stării de urgență ca
rezultat al pandemiei de COVID-19 acțiunile planificate de
către asociațiile etnoculturale cu statut local nu au fost posibil
de realizat). A.O. Asociației etnoculturale „SINTI” au fost
repartizate mijloace financiare pentru realizarea acțiunilor
culturale prevăzute în Planul de acțiuni culturale al asociației 21000 lei.
Mun. Bălți:
2017 În anul 2017 pentru organizaţiile etnoculturale din
municipiul Bălți au fost alocate din bugetul municipal 60,0 mii
lei, dintre care, conform cererilor depuse, au fost finanțate 2
proiecte: 1) proiect cu 2 evenimente culturale (suma totală –
5,5 mii lei); 2) proiect – sărbătoarea de Anul Nou pentru copiii
romi (6,0 mii lei);
2018 Nu au fost depuse cereri pentru finanțarea proiectelor.
2019 Pentru anul 2019 nu au fost prevăzute alocații bugetare
pentru susținerea organizațiilor etnoculturale;
Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020
Specialiștii Secției Relații cu Publicul, Direcția Managementul
Documentelor și Relații cu Publicul, au participat la elaborarea
Proiectului „Academia Liderului Comunitar” în calitate de
partener al AO „Șatro”, autorul proiectului, în perioada august
– septembrie a.c., având ca scop organizarea unei campanii de
sensibilizare a opiniei publice și de reducere a discriminării față
de romi pe teritoriul municipiului Bălți. Proiectul este în curs
de analiză;
Rl Căușeni - activități psiho-sociale de grup cu părinții și
copiii; anual la 08 aprilie se sărbătorește Ziua romilor,
cheltuielile organizatorice sunt acoperite de APL.
Rl Drochia – 4 proiecte împlementate în Gimnaziul Gribova;
august - noiembrie 2020 în cadrul Proiectului ”Cartografierea
resurselor culturale ale raionului Drochia” a fost elaborat
formularul de cartografiere (identificarea resurselor culturale a
comunității de etnie romă din localitățile raionului: meșteri
populari, lemnari, fierari, pictori,zugravi, meșteri bucătari,

interpreți populari, personalități notorii de etnie romă, etc);
noiembrie 2020 Concursul online de cântece și dansuri
țigănești, cu genericul ”Hai, romală, să ne fie viața cânt și
veselie!” pentru numărul nelimitat de participanți; În rl Glodeni
din 85 copii de etnie romă 53 sunt cuprinşi în secţii sportive şi
cercuri artistice, participă în diverse activități culturale, sportive
etc.
rl Rîșcani - 34 de copii și părinți de etnie romă din LT ,,D.
Cantemir’’ Rîșcani implicați în diverse activități în cadrul
proiectului “Unity in Diversity”.
Rl Soroca - Proiectul ,,Conexiuni multiculturale-societate
unită" biblioteca publică municipală ,,M. Sadoveanu" mun.
Soroca participă 5 raioane, Soroca prezintă etnia romă.
Proiectul a fost lansat pe 16 decembrie 2019, prezentarea la
Soroca este planificată pentru perioada de 5-8 octombrie 2020.
Totul se lucrează online.
Rl Ștefan Vodă - copiii romi sunt implicați în activitățile
extrașcolare locale și republicane, desfășurate în cadrul
proiectelor ”Școala deschisă pentru toți copiii”, fundația
PESTALOZZI; ”Transformarea școlii într-un mediu prietenos
copilului pentru familia de romi”, TERRE DES HOMMES.
Rl Ungheni – Proiectul “Unitate prin diversitate” (6 mii euro);
proiectul „Tinerii din Sculeni în acțiune” (19 141 lei); Mem
Plus - 12000 lei.
5.2.2.
Implicarea
romilor la festivaluri,
expoziţii, concursuri de
artă şi alte evenimente
culturale organizate la
nivel local şi central

Anual,
20162020

Ministerul
Culturii,
Agenția Relaţii
Interetnice

Primăria mun. Chișinău
Organizațiile etnoculturale rome participă activ în cadrul
Festivalului etniilor, precum și în alte evenimente culturale
organizate de autoritățile municipale.
2017 – 2 asociații obștești etnoculturale rome au participat cu
program cultural în cadrul Festivalului etniilor – 2017 (Asociația
etnoculturală „SINTI” și Asociația romilor din municipiul
Chișinău).
Asociația etnoculturală „SINTI” a organizat și desfășurat concerte
de binefacere pentru copiii orfani;
2018 - A.O. Asociația etnoculturală „SINTI” a participat cu

Organizat
anual

program cultural în cadrul Festivalului etniilor – 2018, a organizat
concerte de binefacere întru susținerea copiilor orfani; a participat
cu program cultural în cadrul sărbătorilor naționale ale poporului
moldav;
2019 – A.O. etnoculturale rome au participat cu program cultural
în cadrul Festivalului etniilor -2019;
106 elevi au participat la 2 concursuri de desen „Holocaust: istorie
și lecții de viață”;
20 elevi romi au participat la concursuri sectoriale, municipale,
internaționale de muzică;
116 elevi romi au participat la 3 lunare, 2 decade, 2 campanii cu
tematicile „Asigurarea protecției vieții și sănătății elevilor”,
„Promovarea modului sănătos de viață”, „Asigurarea calității
vieții”, „Prevenirea discriminării și violenței”, „Propagarea
cunoștințelor juridice”, „Siguranța la trafic și internet” .
2020 – Din cauza pandemiei de COVID -19, în anul 2020,
Festivalul etniilor s-a desfășurat online.
Mun. Bălți
2017 Reprezentanții populației de etnie romă din mun. Bălți de
diverse vârste au participat la 6 manifestări culturale;
2018 Reprezentanții populației de etnie romă din mun. Bălți de
diferite vârste au participat la 11 manifestări culturale:
2019 Au fost organizate și desfășurate 16 activităţi cu participarea
romilor; 1 proiect pentru implicarea romilor în viaţa culturală la
nivel local implementat.
Rl Drochia – 19 activități cu participarea romilor, inclusiv activităţi
extracurriculare la disciplini, sesiunile de teatru social, cercurile; în anul
2016 două întruniri a Teatrului Forum în cadrul Teatrului Social,

cu genericul ”Trăiește-ți viața – Implică-te!” cu participarea a 15
persoane; rl Florești – anul 2016 - 25 de atrişti amatori de etnie
romă au participat în cadrul Festivalului raional al Etniilor cu
genencul „Unitate prin diversitate", desfăşurat
în satul
Sevitova; anul 2017 - 20 de atrişti amatori au participat în cadrul
Festivalului raional al Etniilor cu genericul „Unitate prin
diversitate desfăşurat în satul Nicolaevca; anul 2018 - deplasarea
artiştilor amator de etnie romă pentru excursie la Muzeul

Republican de Istorie şi Etnografie din or. Chişinău; anul 2019 deplasarea artiştilor amator de etnie romă pentru excursie la
grădina botanică din or. Chişinău; anul 2020 - deplasarea copiii de
etnie romă - excursie la Cetatea Ştefan cel Mare or. Soroca; rl
Rîșcani - 16 activități extrașcolare desfășurate;
Rl Ungheni – Festivalul etniilor de pe Prut, 6 activități psihosociale de grup cu părinții și copiii, acțivitățile dedicate Zilei
internaționale a romilor, organizate în liceu
5.2.7. Organizarea şi
desfăşurarea
evenimentelor culturale
consacrate
Zilei
Internaţionale a Romilor

Anual,
20162020

Agenția Relaţii
Interetnice

2017 – 2020 Primăria mun. Chișinău a contribuit financiar la
realizarea acțiunilor organizate de A.O. a romilor „SINTI” din
mun. Chișinău.
Mun. Bălți
2017 Au fost organizate 2 manifestări pentru etnicii romi
consacrate Zilei Internaționale a Romilor;
2018 În cadrul programului de susținere a populației de etnie
romă ”Romii – cultura supraviețuirii” la 27 aprilie 2018 a fost
organizată o manifestare pentru etnicii romi, dedicată Zilei
Internaționale a Romilor cu genericul ”Folclorul muzical al
romilor”; au participat 16 copii de etnie romă.
2019 La data de 12.04.2019 în incinta Bibliotecii municipale
”E.Coșeriu”, Sala de arte, a fost organizat și desfășurat
Medalionul muzical «Если б крылья были у меня», dedicat Zilei
Internaționale a Romilor. Au participat 18 romi de diferite vârste.
Rl Drochia - IP Gimnaziul Gribova – 4 de evenimente organizate în
anul 2020.

VI. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE ACŢIUNI
OBIECTIVUL GENERAL 6. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACŢIUNI PRIVIND
SUSŢINEREA POPULAŢIEI DE ETNIE ROMĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU ANII 2016-2020
6.1.2.
Întocmirea
Planului local de acţiuni
pentru
susţinerea
populaţiei de etnie romă
în
urma
evaluării
nevoilor comunităţilor

Tr. IV,
2016

Agenția
Relaţii
Interetnice

Mun. Bălți
Planului municipal de acțiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie
romă din mun. Bălţi pentru anii 2017 – 2020 a fost aprobat prin
decizia Consiliului municipal Bălți nr. 12/3 la data de 8 decembrie
2016.

locale şi prezentarea
acestuia
în
cadrul
şedinţelor
consiliilor
locale
6.1.3. Evaluarea anuală
a
gradului
de
implementare
a
prezentului Plan de
acţiuni

6.1.4.
Publicarea
Raportului anual de
evaluare
a
implementării
a
prezentului Plan de
acţiuni

Rl Drochia - IP Gimnaziul Gribova – 4 Planuri de acţiuni elaborate.

Anual,
20162020

Agenția
Relaţii
Interetnice

Anual,
20162020

Agenția
Relaţii
Interetnice

Primăria mun. Chișinău
Implementate 80 % din acțiunile incluse in Planul de actiuni pentru
susținerea populației de etnie romă din municipiul Chisinau (20162020). Deci, în perioada 2017-2019 Planul de acţiuni a fost
realizat 95 %. În perioada anului 2020, din cauza situației de
pandemie COVID-19, acțiunile culturale preconizate au fost
realizate ≈ 25%.
Mun. Bălți
Informațiile anuale pentru Consiliul municipal Bălți despre
implementarea Planului municipal de acțiuni se elaborează în două
limbi (limba de stat și limba rusă) și se publică pe pagina-web a
Primăriei mun. Bălți.

