
Informație cu privire la realizarea pe parcursul anului 2019 a acțiunilor/subacțiunilor din PNADO 2018 – 2020 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Subacțiuni Termen 

de 

realizar

e 

Indicatori de 

monitorizare 

Activități realizate, acțiuni planificate pe termen scurt 

11 Configurareaopțiun

ilor de ratificare a 

Carteieuropene a 

limbilorregionalesa

uminoritareșiratific

areaacesteia 

11.1. Revizuirea și 

clarificarea 

angajamentelor care vor 

fi asumate pentru fiecare 

limbă 
 
 
 
 
 
 
 

2018 

 

 

 

Au fost selectate și 

propuse pentru 

includerea în proiectul 

ledii 

Conform  art. 3   al 

Cartei, în calitate de 

parte integrantă,  a fost 

propus pentru 

includere în proiectul 

legii  angajamentele 

statului pentru limbile 

rusă, găgăuză, 

ucraineană şi bulgară, 

ca limbi regionale sau 

minoritare din 

Republica Moldova, 
în conformitate cu 

articolul 2, 

paragraful 1 din 

Cartă, se aplică 

prevederile părţii a 

II-a  pentru 

următoarele limbi: 

limba germană; 

limba idiş; limba 

poloneză; limba 

romani 
 

Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare a fost  semnată   

la Strasbourg, la data de 5 noiembrie 1992. Scopul general al Cartei 

este de a contribui la menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor şi a bogăţiei  

culturale  europene prin protecţia limbilor regionale sau minoritare 

istorice din Europa.  

Conform  art. 3   al Cartei, în calitate de parte integrantă,  a fost propus 

pentru includere în proiectul legii  angajamentele statului pentru 

limbile rusă, găgăuză, ucraineană şi bulgară, ca limbi regionale sau 

minoritare din Republica Moldova, în conformitate cu articolul 2, 

paragraful 1 din Cartă, se aplică prevederile părţii a II-a  pentru 

următoarele limbi: limba germană; limba idiş; limba poloneză; 

limba romani Angajamentele date au fost discutate de experţii 

naţionali şi  specialiştii  Centrului European pentru Problemele 

Minorităţilor în cadrul reuniunii comune, organizate de ARI în 

parteneriat cu CoE. 

Reieşind din caracterul sensibil al subiectului privind ratificare a 

Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare autorițățile 

moldave consideră oportună  întreprinderea următoarelor acțiuni, în 

special: 1. efectuarea unei evaluări obiective asupra implementării 

documentului în condițiile Republicii Moldova; 2. raţionalizarea 

numărului eventualelor angajamente și agrearea acestora cu 

comunitățile minorităților naționale, pornind de la faptul că statul ce 

ratifică Carta își asumă în prima etapă un număr limitat de 

angajamente (cel puțin 35 din 68);  3. definitivarea proiectului de 

instrument/lege de ratificare a CELRM, consultarea acestuia cu APC, 



2 
 

APL, organizaţiile minorităţilor naţionale, prezentare spre aprobare 

conform legislaţiei în vigoare; 4. elaborarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea treptată a prevederilor Cartei, care să specifice şi 

sursele de finanţare; 5. identificarea mecanismelor de aplicare a 

prevederilor Cartei la nivel central și local, precum și a mecanismului 

uniform de monitorizare a implementării. 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Implementarea 

proiectului pilot privind 

aplicarea prevederilor 

Cartei europene a 

limbilor regionale sau 

minoritare în 7 localități 

populate compact de 

persoane aparținînd unor 

minorități naționale și 

aprobarea 

angajamentelor ce 

urmează a fiasumate 

2019 1. Proiectul pilot 

implementat în mun 

Chișinău 

Valoarea totală a 

proiectului a fost de 

24500 euro, dintre care 

14700 de euro au 

reprezintat un grant 

din partea CoE. 

Proiectul a prevăzut 

instalarea a 23 de 

indicatoare speciale 

către 71 de destinații 

turistice în partea 

În parteneriat cu CoE, în anul 2018, în contextul proiectui-pilot 

privind stimularea aplicării prevederilor Cartei europene a limbilor 

regionale sau minoritare în mun Chișinău s-a lansat proiectului 

„Protejarea minorităților naționale și a limbilor minoritare în Georgia, 

Republica Moldova și Belarus”, parte a Parteneriatului pentru bună 

guvernare al UE și CoE. 

 Municipiu Chisinău (ca una din 7 localități selectate pentru 

participare în acest proiect-pilot)  a primit un grant pentru producerea 

și instalarea semnelor turistice, în limbile română și engleză, precum și 

în limbile minorităților etnice – rusă, ucraineană, germană, bulgară și 

idish.  Scopul inițiativei a constat în creșterea  vizibilității limbilor 
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centrală a orașului 

Chișinău 
minoritare în Republica Moldova, promovarea  multilingvismului, 

moștenirii culturale naționale, precum și a infrastructurii turistice din 

capitala Republicii Moldova.  Valoarea totală a proiectului a fost de 

24500 euro, dintre care 14700 de euro au reprezintat un grant din 

partea CoE. Proiectul a prevăzut instalarea a 23 de indicatoare speciale 

către 71 de destinații turistice în partea centrală a orașului Chișinău. 

Lansarea semnelor turistice multilingve a avut loc la data de 13 

noiembrie 2018. 

 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Subacțiuni Termen 

de 

realizar

e 

Indicatori de 

monitorizare 

Activități realizate, acțiuni planificate pe termen scurt 

1 Sensibilizarea 

publicului larg și a 

autorităților 

publice cu privire 

la stereotipurile 

existente în 

societate față de 

unele grupuri de 

persoane 

(persoanele cu 

dizabilități mintale 

şi intelectuale, 

persoanele cu 

statut HIV pozitiv, 

comunitatea 

LGBT, imigranții, 

foștii deținuți, 

persoanele 

aparținînd 

1.1. Desfășurarea, la 

nivel central și local, a 

campaniilor de 

informare și sensibilizare 

a publicului cu privire la 

efectele negative ale 

stereotipurilor și 

discriminării 

2018-

2019 

1.Numărul de 

campanii de 

informare și 

sensibilizare 

desfășurate la nivel 

central și local -15 

pe fiecare dintre 

grupuri: 

105 organizaţii 

etnoculturale ale 

minorităţilor 

naţionale 

Jurnaliști -1 

Politiști-1 

 

 

 

2.Numărul de 

persoane-ţintă care au 

Au fost organizate 15 campanii de informare și sensibilizare 

desfășurate la nivel central și local pe parcursul anului 2019,în special 

în raioanele preponderent populate de persoane aparţinând 

minorităţilor naţionale:, raionale Ocnița, Nisporeni, Calarași, Orhei 

etc. 

 

Grupurile-țintă care au beneficiat de activităţi de 

informare/sensibilizare: 

- reprezentanți ai 105 organizaţii etnoculturale ale minorităţilor 

naţionale din Republica Moldova – circa 205 persoane; 

- membrii Consiliului coordonator al organizaţiilor etnoculturale ale 

minorităţilor naţionale din RM –73 persoane; 

- reprezentanții asociațiilor etnoculturale rome, mediatorii comunitari 

romi din RM – circa 55 persoane; 

Pe parcursul anului 2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului 

în parteneriat cu ARI  a organizat în orașele Cahul și Bălți două 

seminare zonale de instruire pentru radiodifuzori, jurnaliști și editori 

de la posturile de televiziune și radio cu privire la reflectarea 
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minorităților 

naționale) 

beneficiat de 

activităţi de 

informare/sensibilizar

e –circa 380 persoane 

diversității și nediscriminarea în mass- media. În calitate de experți au 

participat reprezentanții:,Agenției Relații Interetnice , Consiliului 

pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, 

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, 

Centrul de investigații Jurnalistice, etc.  

Experții au venit cu recomandări pentru radiodifuzori și jurnaliști cum 

să evite discriminarea interetnică, spargerea și combaterea 

stereotipurilor și a prejudecăților, în special în ceea ce privește romii; 

eliminarea atitudinii discriminatorii și interacționarea cu actorii de 

profil.  

În anul 2019 28 iunie a fost organizat în parteneriat cu Misiunia 

OSCE din Republica instruiri pentru jurnaliștii pentru a îmbunătăți 

reflectarea diversității minorităților naționale din Republica Moldova. 

 În cadru întrunirii ARI a prezentat discursul cu privire la efectele 

negative ale stereotipurilor și discriminării în special al minorităților 

etnice din RM, totodată au fost prezentate rezultatele unei monitorizări 

recente cu privire la discursul de ură și stereotipurile legate de 

minoritățile naționale în mass-media din Republica Moldova. 

Participanții la atelier au revizuit standardele internaționale și locale, 

precum și bunele practici de contracarare a acestor provocări. Atelierul 

s-a încheiat cu elaborarea unui set de recomandări pentru mass-media 

cu privire la cele mai bune practici în facilitarea dialogului 

intercultural în societățile multietnice. 

În perioada 18 – 20 noiembrie 2019 a avut loc atelierul de instruire cu 

genericul ,,Crimele motivate de ură împotriva romilor – o provocare 

pentru Poliția națională”, organizat de Ministerul Afacerilor Interne 

(MAI) și Inspectoratul General al Poliției (IGP) sub egida Consiliului 

Europei. Scopul cursului de instruire - consolidarea cunoștințelor 

teoretice și experiențelor practice a angajaților poliției în 
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domeniul investigării și documentării infracțiunilor motivate de ură, 

prin preluarea bunelor practici europene și examinarea jurisprudenței 

Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). În cadrul atelierul ARI 

(Nicolae Rădița, director general)  a prezentat discursul privind 

standardele și crimele motivate rasial și nediscriminarea cu accent pe 

romi și călători, La atelier au participat  30  de polițiști.  

 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Subacțiuni Termen 

de 

realizar

e 

Indicatori de 

monitorizare 

Activități realizate, acțiuni planificate pe termen scurt 

1 Realizarea 

politicii de stat 

privind 

consolidarea 

relaţiilor 

interetnice 

1.1. Monitorizarea și 

evaluarea implementării 

Strategiei de 

consolidare a relațiilor 

interetnice în Republica 

Moldova pentru anii 

2017–2027 şi a Planului 

de acţiuni pentru anii 

2017–2020 privind 

implementarea acesteia 

2020 1.Numărul de 

reprezentanţi ai 

minorităţilor 

naţionale angajaţi în 

administraţia publică 

de toate nivelurile, cu 

date dezagregate pe 

sexe şi vîrste 

(rezultatele studiului 

vor fi publicate in 

trimestrul II 2020) 

2.Numărul de 

persoane aparţinînd 

minorităţilor 

naţionale implicate în 

programele de 

instruire pentru 

recrutarea acestora în 

administraţia publică 

de toate nivelurile -30 

de colaboratori ai 

APL, 100 

reprezentanți ai 

)  

În contextul implementării Planului de acțiuni pentru ameliorarea 

calităţii datelor statistice în domeniul relațiilor interetnice a fost 

inițiat Studiul referitor la situația curentă a reprezentativității și 

participării diferitor grupuri etnice în serviciul public, cu date 

dezagregate pe niveluri ale administrației publice și sexe în 

conformitate cu standardele internaționale.  

Studiul se realizează de către Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării (MECC), Agenția Relații Interetnice (ARI), în comun cu 

Misiunea OSCE în Moldova. Colectarea și analiza datelor se 

efectuează în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Strategice 

(IPIS) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). 

În acest context au fost organizate: 

- ședința grupului de lucre interministerial  privind elaborarea 

Studiului cu privire la participarea minorităților naționale la viața 

publică; 

 - ședință de lucru cu șefii resurselor umane din cadrul autorităților 

publice centrale și experților locali implicați în efectuarea cercetării 

privind participarea minorităților naționale în viața publică (8 

februarie 2019); 

-training pentru funcționarii publici cu privire la completarea 

chestionarelor instituționale și individuale cu privire la participarea 
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minorităților 

naționale 

3.Numărul de 

reprezentanți ai 

minorităților 

naționale – 103 

, femei-26,  bărbați-

77 implicați în 

Consiliul 

Coordonator al 

organizațiilor 

etnoculturale 

4.Numărul de 

mecanisme 

consultative -4 

avînd în componența 

lor persoane 

aparținînd 

minorităţilor 

naţionale-11 

persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minorităților naționale în viața publică. 

În contextul elaborării politicilor în domeniu, inclusiv politicilor 

sensibile la dimensiunea de gen, statistica etnică urmează să fie 

colectată, dezagregată pe sexe, în conformitate cu standardele 

internaţionale, în scopul sporirii participării persoanelor aparținînd 

minorităţilor naţionale la viaţa publică a Republicii Moldova. 

A fost inițiată organizarea și desfășurarea Etnobarometrului în 

Republica Moldova (studiu privind relațiile interetnice în RM), 

metodologia și chestionarul acestuia fiind coordonate și validate. 

Responsabili pentru desfășurare: MECC și ARI, cu susținere din 

partea experților Institutului pentru Politici Europene (IEP) de la 

Berlin, Oficiului Înaltului Comisar pentru Relații Interetnice al 

OSCE și Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). 

 Cu sprijinul Misiunii OSCE în Moldova, în cadrul proiectului 

,,Consolidarea cooperării și a capacității actorilor care promovează și 

protejează drepturile minorităților naționale” a fost efectuată Analiza 

comparativă a competențelor autorităților ce promovează drepturile 

minorităților naționale. Astfel, au fost evaluate competențele Agenţiei 

Relaţii Interetnice, Oficiului Avocatului Poporului şi Consiliului 

pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 

(CPEDAE). Studiul a concluzionat că, întrucât domeniul protecţiei 

minorităţilor naţionale şi a drepturilor omului este dispersat în 

activităţi a acestor 3 autorităţi publice, colaborarea reciprocă între 

instituții poate facilita crearea unui sistem complex de asigurare a 

respectării şi prevenirii încălcării drepturilor minorităţilor naţionale. 

 A fost semnat Acordul de Înțelegere între ARI, Oficiul Avocatul 

Poporului și Consiliul pentru Eliminarea Discriminării și Asigurarea 

Egalității (CPEDAE) care vine să consolideze cooperarea între instituții 

și eforturile comune pe segmentul drepturilor omului.. În temeiul acestui 

Acord au fost organizate două ședințe de lucru:, elaborarea și semnarea 

,,Declarației comună cu privire la desfășurarea și reflectarea campaniei 
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6.Rata persoanelor 

aparținînd 

minorităţilor 

naţionale cu abilități 

sporite de comunicare 

în limba română ca 

urmare a absolvirii 

cursurilor de limbă 

romînă -782 tineri 

, 125 tineri au fost 

certificați cu nivelul 

A1-A2, iar 104 tineri 

cu nivelul B1-B2. 

 

   

 

 

 

electorale fără discriminare și discurs de ură” prin care sa atras atenția 

actorilor cheie implicați în procesul electoral asupra impactului negativ 

al utilizării discursului de ura si de incitare la ură (20 septembrie 2019). 

În contextul campaniei electorale s-a făcut apel catre Consiliul 

Audiovizualui in monitorizarea respectarii valorilor democratice, 

promovarea principiului egalității și nediscriminării, evitarea discursului 

de ură și respectarea demnității umane ( octombrie 2019). 

- ARI (noiembrie, 2019) în parteneriat cu  Misiunea OSCE a  organizat 

un atelier de lucru cu privire la consolidarea relațiilor interetnicece 

pentru grupul țintă extins a instituțiilor statului activează în domeniul 

drepturilor minorităților naționale. Evenimentul respectiv a întrunit 

reprezentanți ai ARI, Oficiului Avocatului Poporului, Consiliului pentru 

egalitate, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, precum și ai 

organizațiilor etnoculturale ale minorităților naționale. 

Conform datelor prezentate de MECC, în cadrul proiectelor 

,,Diversificarea accesului la educație a tinerilor prin instruire la 

distanță”; ,,Oportunități de educație non-formală pentru tineri prin 

instruire la distanță”,782 de tineri, reprezentanți ai minorităților 

etnice din RM din partea de Nord, Sud şi Centru ale RM, inclusiv 

UTAG și Transnistria, au beneficiat de instruirea la distanță a limbii 

române, precum și autestat cunoștințele determinând nivelul de 

cunoaștere a limbii române. 

Din numărul total de beneficiari, 125 tineri au fost certificați cu 

nivelul A1-A2, iar 104 tineri cu nivelul B1-B2. 

Au fost organizate 5 campanii de promovare a multilingvismu-lui 

şi a diversităţii lingvistice în societate organizate în cadrul 

activităților dedicate Zilei Internaţionale a limbilor materne - 

sărbătorită la 21 februarie, Zilei Limbii noastre - 31 august şi Zilei 

Europeane a limbilor vorbite - 26 septembrie. 

Număr de participanți –circa 500 

Pentru reprezentanții mass-media, de către ARI a fost organizat 

Training-ul ,,Difuzarea de către mass-media a emisiunilor despre 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Numărul de 

ampanii de pomovare 

a multilingvismu-lui 

şi a diversităţii 

lingvistice în 

societate – 5 

companii; numărul de 

participanți-500 

 

 

9.Numărul de 

jurnalişti-10, femei-7 

și bărbați-3 instruiţi 

în vederea reflectării 

diversităţii în 

societate şi a 

dialogului 

intercultural 

 

consolidarea relațiilor interetnice în Republica Moldova” ( iunie 

2019). 

Participanți –  10 jurnaliști 

Circa 150 evenimente și materiale informative de promovare a 

diversităţii în societate, organizate și distribuite prin reţelele de 

socializare. 

Impactul asupra relațiilor interetnice:  

- - diversitatea în societate promovată; 

-  dialog intercultural facilitat și integrare lingvistică; 

- promovarea incluziunii minorităților naționale în diverse sfere ale 

vieții statului; 

- canale de dialog eficiente și funcționale între minorităţile naţionale 

şi 

autorităţi dezvoltate; 

- mass-media încurajată de a susţine şi reflecta diversitatea culturală; 

- conținutul materialelor distribuit în limbile minorităţilor naţionale 

reflectând necesităţile de informare a acestora etc. 

 

 

A fost elaborat: 

Raportul cu privire la realizarea Planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în 

Republica Moldova  2017-2027, pentru anul 2019. Raportul anuale de 

realizare a Planului de acțiuni menţionat este plasat pe 

www.bri.gov.md.  

Impactul implementării Strategiei asupra situației minorităților 

naționale: 

- cadru favorabil pentru consolidarea relațiilor 

interetnice creat; 

- diversitatea în societate promovată; 

- dialog intercultural și integrarea lingvistică 

facilitată; 

- facilitarea procesului de incluziune a 

minoritățile naționale în diverse sfere ale vieții statului etc. 

http://www.bri.gov.md/
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10.Numărul de 

evenimente-150 

interetnice 

 

 

 

13.Rapoartele anuale 

și raportul final 

privind 

implementarea 

Strategiei și a 

Planului, elaborate -3 

 

 

 

 

 

 

  1.2. Realizarea unei 

evaluări intermediare 

privind impactul 

implementării Strategiei 

de consolidare a 

relațiilor interetnice în 

Republica Moldova 

pentru anii 
2017–2027 și 
modificarea acesteia, 
după caz 

2020 1. Raportul de 

evaluare 

elaborat-1 

 

Agenția Relații Interetnice a elaborat  raportul cu privire la 

implementarea planului de acțiuni pentru perioada anului 2019 

privind  implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor 

interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017–2027(februarie 

2019). 
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1.3. Elaborarea Planului 

de acţiuni, pentru anii 

2021–2024, privind 

implementarea Strategiei 

de consolidare a 

relațiilor interetnice 

în Republica Moldova 

pentru anii 2017–2027 

2021 Proiectul Planului 

de acțiuni pentru 

anii 2021–2024, 

elaborat și aprobat 

 

2 2.1 Sporirea 

capacităților de 

promovare a 

drepturilor omului 

și de prevenire a 

Tensiunilor 

interetnice 

 

 

2.1. Organizarea 

campaniilor/ 

evenimentelor de 

informare privind 

Observațiile finale 

adoptate de către 

Comitetul ONU pentru 

eliminarea discriminării 

rasiale în data de 8 mai 

2017 și Planul de 

implementare a acestora 

2020 .Evaluarea impactului 

campaniilor/evenime

ntelor asupra situației 

minorităților 

naționale-2 

A fost organizată ședința Colegiului ARI (23 decembrie  2019, și 

ședința Consiliului Coordonator al organizațiilor etnoculturale 

acreditate pe lîngă ARI (27 decembrie 2019) în cadrul ședințelor a fost 

prezentată informația cu privire la realizarea recomandărilor 

internaționale monitorizate de către Mecanizmul Național de 

Monitorizare a Recomandărilor Internaționale în domeniul Drepturilor 

Omului în anul 2019. 

Au fost organizate 8 activități de informare privind Observațiile 

finale adoptate de către Comitetul ONU pentru eliminarea 

discriminării rasiale și a acțiunelor de implementare a acestora 

organizate în cadrul meselor rotunde, seminarelor, conferințelor 

desfășurate de către ARI, cu participarea reprezentanților APC, APL, 

organizațiilor etnoculturale din RM 

1.2. Organizarea unor 

evenimente în cadrul 

Decadei internaționale a 

oamenilor de 

descendență africană 

2015–2024 

2020 1.Numărul de 

evenimente/activități 

culturale, sportive, 

turistice organizate 

2.Impactul 

evenimentelor/ 

activităților asupra 

persoanelor de 

descendență africană 

În cadrul festivalului Unitate prin diversitate” organizat in luna 

septembrie 2018-2019 ARI au  invitat pentru participare persoanele 

originari din țările afro-asiatice, persoale stabilite cu ședere legală în 

Republica Moldova (refujiați) pentru ași promova cultura, tradițiile, 

costumele naționale, bucătăria țărilor de etnie. 

2.3. Elaborarea și 

implementarea Planului 

de acțiuni pentru 

implementarea 

2020 1.Planul de acțiuni 

elaborat 

2.Numărul de acțiuni 

implementate; rata de 
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Declarației de la Durban, 

adoptată la Conferința 

mondială împotriva 

rasismului, discriminării 

rasiale, xenofobiei și 

intoleranței din Africa de 

Sud, în2001 

participare 

2.5. Organizarea unor 

campanii /evenimente 

educaționale pentru 

promovarea toleranței și 

a respectului pentru 

diversitate 

2020 1.Numărul de 

instruiri specializate 

privind rolul și 

responsabilitățile 

jurnaliștilor și ale 

funcționarilor publici 

în prevenirea 

discriminării rasiale, 

organizate-4 

2.Rata de participare-

50 persoane 

 

În anul 2019, 28 iunie a fost organizat în parteneriat cu Misiunia 

OSCE din Republica instruiri pentru jurnaliștii cu privire la 

îmbunătățirea reflectarii diversității minorităților naționale din 

Republica Moldova. 

 În cadru caruia ARI a prezentat discursul cu privire la efectele 

negative ale stereotipurilor și discriminării în special al minorităților 

etnice din RM. De asemenea, ei au fost familiarizați cu rezultatele 

unei monitorizări recente cu privire la discursul de ură și stereotipurile 

legate de minoritățile naționale în mass-media din Republica 

Moldova. Această prezentare a prilejuit o discuție despre modul în 

care stereotipurile și discursurile discriminatorii reprezintă o 

provocare pentru pacea interetnică. Participanții la atelier au revizuit 

standardele internaționale și locale, precum și bunele practici de 

contracarare a acestor provocări. Atelierul s-a încheiat cu elaborarea 

unui set de recomandări pentru mass-media cu privire la cele mai bune 

practici în facilitarea dialogului intercultural în societățile multietnice. 

Pe parcursul anului 2019 de către ARI au fost   susținute financiar  

circa 380 de activități, inclusiv cu sprijinul organizațiilor 

internaționale cu privire la consolidarea relațiilor interetnice, 

promovarea toleranței și a respectului pentru diversitate. Menționăm: 

- Săptămîna Memoriei-comemorarea victimilor Holocaustului (ianuarie 
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2018-2019); Din lista evenimentelor organizate menționăm: 

 ,,Mitingului requiem” -   comemorarea victimelor Holocaustului: 

depunere de flori la monumentul „Victimelor Fascismului” dedicată  

Zilei naționale de comemorare a victimelor Holocaustului , (30 ianuarie 

2019); 

 Forumului tinerilor ,,Viitorul ne aparține” și expoziţiea ,,Holocaust: 

Nimicirea.Salvarea.Eliberarea” (29 ianuarie 2019); 

În cadrul Săptămânii, au  organizate lecții despre Holocaust, diverse 

conferințe, forum pentru tineri, vizionări de spectacole, expoziții de 

fotografii, conferințe de presă, alte evenimente comemorative și 

educaționale.  

Evenimentele au fost organizate în colaborare cu Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrare Europeană, Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, Comunitatea evreiască din Republica Moldova, Misiunea 

OSCE din Republica Moldova sub patronajul Guvernului Republicii 

Moldova. 

 

- festivităţi dedicate Zilei Internaţionale a Limbii Materne: mese 

rotunde, expoziții ( februarie 2019); 

-Ziua Internațională a Romilor (aprilie 2019) 

- Zilele Scrisului şi Culturii Slave în Republica Moldova, cu 

participarea ambasadelor Ucrainei, Rusiei, Beloruse, Bulgare 

(mai,2019); 

- Festivalul Etniilor cu genericul” Unitate prin diversitate”  la care 

participă reprezentați ai organizațiilor  etnoculturale din Republica 

Moldova. La eveniment  participă circa 105 colective a minorităților 

naționale, 97 organizații etnoculturale. La nivel local Festivalul 
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etniilor se desfățoară în circa 22 de raioane,  ( septembrie 2019); 

- Acțiuni culturale consecrate sărbătorilor de earnă ”Crăciunul și Anul 

Nou –tradiții, colinzi în limbile etniilor” (decembrie 2019), etc. 

 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Subacțiuni Termen 

de 

realizar

e 

Indicatori de 

monitorizare 

Activități realizate, acțiuni planificate pe termen scurt 

1 Realizareapoliticii 

de stat privind 

susținere populației 

de etnieromă 

 

1.1. Monitorizarea și 

evaluarea implementării 

Planului de acțiuni 

pentru susținerea 

populației de etnie romă 

din Republica Moldova 

pe anii 2016–2020 

2018-

2021 

1. Rata de participare 

acopiilor romi, în 

special afetelor rome, 

la 

învățămîntulpreşcolar 

şi preuniversitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În scopul stabilirii mecanismului inter-ministerial de coordonare și 

monitorizare a implementării Planului de acțiuni pentru romi ARI a 

creat un Grup de lucru inter-ministerial, care pe parcursul perioadei 

de raportare și-a continuat activitatea în convocări periodice. Grupul 

este format din reprezentanții instituțiilor guvernamentale și societății 

civile. Funcția de bază a Grupului de lucru (pe lîngă responsabilitățile 

fiecărei autorități care face parte din grup) constă în coordonarea, 

monitorizarea și asigurarea abordării sinergice în implementărea 

acțiunilor din Plan. Totodată, în vederea prioritizării și planificării 

asistenței externe pentru activitățile legate de romii din Republica 

Moldova, ARI a propus extinderea formatului existent al Grupului de 

lucru și includerea în componența acestuia partenerilor de dezvoltare, 

care oferă suport populației de etnie romă din Moldova. Astfel, pentru 

prima dată la ședința Grupului de lucru din 4 octombrie 2019 au 

participat și reprezentanţii partenerilor de dezvoltare (GIZ, OSCE, UE, 

ONU, SDC, SIDA, ADA etc.). La ședință s-au prezentat informații 
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succinte referitor la rezultatele, prioritățile și măsurile sustenabile 

necesare pentru executarea integrală a acțiunilor prevăzute în Planul 

de acțiuni.  

Recunoscând rolul şi valoarea adaugată a activității serviciului 

mediatorului comunitar pentru comunitățile romilor, Guvernul depune 

eforturi pentru asigurarea funcționalității acestuia, şi anume pentru 

suplinirea numărului redus de mediatori comunitari. Pentru a redresa 

situația afectată de tendința negativă de descreștere a numărului 

acestora, din lipsa finanțării, s-a decis modificarea cadrului legal 

corespunzător, fiind adoptată HG nr. 425/2018, ce stabilește finanţarea 

mediatorilor comunitari din bugetul de stat şi nu din contul alocaţiilor 

aprobate în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelui I, 

fapt, ce ar putea impulsiona procesul de angajare a acestora la nivel 

local. Astfel, în Legile bugetului de Stat pentru anul 2018 și anul 2019 

respectiv au fost incluși 2,2 mln lei cu destinație specială pentru 

angajarea și salarizarea a 48 mediatori comunitari în 44 de localități. 

Suma respectivă a fost stabilită reieşind din costul anual necesar 

pentru întreţinerea unui mediator comunitar (46,6 mii lei), precum şi 

din numărul de localităţi beneficiare de mediatori comunitari (48 

localităţi). ARI a preluat competența de elaborarea propunerilor 

privind numărul mediatorilor comunitari pe autorități publice locale și 

calcularea sumei mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea 

exercitării activității acestora  

Suficientă atenție se acordă dezvoltării competenților mediatorilor 

comunitari, prin organizarea de ateliere de lucru, seminare și 

consultări. În decembrie 2019, la Chişinău s-a desfășurat Forumul 

mediatorilor comunitari (cu participarea mediatorilor comunitari, 

lideri ai organizațiilor etnoculturale rome, primari din localitățile 

compact populate de romi, reprezentanți ai APC, organizații 

internaționale etc). Evenimentul a oferit participanților un spațiu 
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comun și amplu de comunicare și interacțiune pentru căutarea în 

comun a soluțiilor la problemele cu care se confruntă mediatorii 

comunitari din Republica Moldova, precum și pentru încurajarea 

participării lor active în viața comunității.  

Cu participarea ministerelor de resort a fost elaborat Ghidul 

mediatorilor comunitari.  

Pe parcursul anului 2019 au  activat 33 de mediatori comunitari. 

ARI colaborează cu 7 organizaţii etnoculturale ale romilor cu statut 

republican, susţinînd activităţile lor statutare, diverse proiecte 

implementate de ei. ARI susține şi încurajează participarea romilor în 

programele şi proiectele legate de îmbunătăţirea şi monitorizarea 

situaţiei social-culturale a romilor şi a integrării lor în societate, 

organizează diferite mese rotunde, traininguri, acţiuni de promovare a 

valorilor culturale şi limbii romani, precum și facilitează desfășurarea 

întîlnirilor societății civile romă cu conducerea de vîrf a Republicii 

Moldova și reprezentanții APC. În conformitate cu practica 

obișnuită în cadrul sărbătoririi anuale a Zilei Internaționale a Romilor, 

ARI oferă finanțare (30-45 mii lei, anual) pentru evenimentele 

aferente, organizate în strânsă cooperare cu asociațiile de romi. 

Potrivit datelor prezentate de MECC, la începutul anului de studii 

2019 - 2020 au fost desfășurate peste 450 de campanii de informare și 

conștientizare pentru părinții romi în vederea înregistrării și înrolării 

copiilor  în programul de învățământ obligatoriu, astfel peste 1 900 de 

părinți au fost informați. 

1 778 copii de etnie romă sunt școlarizați în sistemul de învățământ 

obligatoriu (numărul de copii școlarizați este menținut comparativ cu 

anul precedent de studiu).  

 

Pe parcursul anului 2019 au absolvit cursurile de formare profesională 
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9 romi au beneficiat de 

ajutor de șomaj, dintre 

care 5 persoane au 

constituit femei.  

De alocație de 

integrare sau 

reintegrare 

profesională au 

beneficiat 12 romi, 

dintre care 10 femei 

(din anul precedent). 

Potrivit datelor 

prezentate 

destructurile teritoriale 

de asistențăsocială în 

anul 2019: 

- circa1795 de 

familii de etnie 

romă au 

beneficiat de ajutor 

social; 

- circa 1869 de 

familii de 

etnieromă au 

beneficiat de ajutor 

pentru perioada rece a 

anului; 

7 șomeri de etnie romă (0,4% din totalul șomerilor romi înregistrați), 

din care 5femei. 

 

În urma acordării serviciilor de intermediere de către 

AgenţiaNaţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, au fost plasate în 

câmpul muncii 198 de persoane de etnie romă (13,8% dintotalul 

persoanelor de etnie romă înregistrate), dintre care 98 de femei 

(49,4%) 

 

În anul 2019, 9 romi au beneficiat de ajutor de șomaj, dintre care 5 

persoane au constituit femei.  

De alocație de integrare sau reintegrare profesională au beneficiat 12 

romi, dintre care 10 femei (din anul precedent). 

Potrivit datelor prezentate destructurile teritoriale de asistențăsocială 

în anul 2019: 

- circa1795 de familii de etnie romă au 

beneficiat de ajutor social; 

- circa 1869 de familii de etnieromă au 

beneficiat de ajutor pentru perioada rece a anului; 

- circa 713 de persoane de etnieromă au 

beneficiat de servicii sociale primare; 

- circa 252 de persoane de etnieromă au 

beneficiat de servicii sociale specializate. 

 

 

În anul 2019, peste 150 de tineri de etnie romă au beneficiat de 

serviciile consultative ale Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor 

(CSPT). 

Pe parcursul anului 2019, în cadrulCSPT Soroca a fost organizat 

înrepetat un program special pentrutinerii romi, realizat în 7 sesiuni cu 

65 de participanți cu vîrstă cuprinsă între 10-24 ani. 

 

ARI a organizat o serie de evenimente culturale la care au participat, 

inclusiv organizaţiile rome: Ziua internaţională a limbii matrene 

(Februarie), Ziua Internaţională a Romilor (aprilie),  Ziua 
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- circa 713 de 

persoane de 

etnieromă au 

beneficiat de servicii 

sociale primare; 

- circa 252 de 

persoane de 

etnieromă au 

beneficiat de servicii 

sociale specializate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internaţională a copiilor (iunie), Festivalul republican al etniilor 

,,Unitate prin  diversitate”, (septembrie), Comemorarea Holocaustului, 

Festivalului datinilor și obiceiurilor de iarnă (decembrie) etc. 

 

 

  1.2. Realizarea unei 

evaluări intermediare 

privind impactul 

implementării Planului 

de acțiuni pentru 

susținerea populației de 

etnie romă din Republica 

2018 1.Raportul de 

evaluare elaborat-1 

 

Agenția Relații Interetnice anual elaborează și prezintă Guvernului 

Republicii Moldova raptul cu privire la implementarea Planului de 

acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din Republica 

Moldova pe anii 2016–2020. Rapoartele anuale sunt plasate pe site-ul 

instituției 
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Moldova pe anii 2016–

2020 și modificarea 

acestuia, după caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. N. Chirilenco 

 


