
Nr. 

d/o 

Acţiuni 

 

Termenul 

de realizare 

Sursele de 

finanţare 

                          Realizarea acțiunii 

OBIECTIVUL GENERAL I:  Promovarea şi protecţia drepturilor minorităţilor naţionale în vederea păstrării, dezvoltării şi 

exprimării specificului etnic, cultural, lingvistic 

Obiectivul specific 1.1. Implementarea cadrului legal pentru protecția drepturilor persoanelor aparținînd minorităților naționale 

și integrarea lor în toate sferele vieții publice 

1.1.1. Implementarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 1464 din 30 

decembrie 2017 ”Cu privire la 

aprobarea Strategiei de 

consolidare a relaţiilor interetnice 

în Republica Moldova pentru anii 

2017-2027”.  

 

 

Implementarea Planului de acţiuni  

pentru  perioada 2021-2024 

privind implementarea Strategiei 

de consolidare a  relaţiilor 

interetnice în Republica Moldova 

pentru anii 2017-2027”; 

 

 

 

 

 

Trimestrul I-

IV, 2021 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare 

Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica 

Moldova pentru anii 2017-2027 (Hotărârea Guvernului nr. 1464 din 30 

decembrie 2016) 

Agenția Relații Interetnice (ARI) a fost desemnată în calitate de 

instituție-cheie în elaborarea și implementarea Strategiei de consolidare 

a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027. 

Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020 pentru implementarea 

Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova 

pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1019 din 

29.11.2017constituie I etapă de implementare a Strategiei. 

Agenția Relații Interetnice a întreprins măsurile necesare întru 

executarea acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni menționat, în 

cooperare cu alte autorități administrative centrale, societatea civilă și 

partenerii de dezvoltare. 

Astfel, pentru ameliorarea calităţii datelor statistice în domeniul 

relațiilor interetnice a fost realizat 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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul publicației este de a urmări evaluarea nivelului participării 

efective a minorităților naționale la viața publică, axându-se pe 

implementarea standardelor internaționale și a angajamentelor naționale. 

Studiul a fost realizat de către Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, Agenția Relații Interetnice, în comun cu Oficiul Înaltului 

Comisar pentru Minorități Naționale și Misiunea OSCE în Moldova. 

Colectarea și analiza datelor a fost efectuată în parteneriat cu Institutul 

pentru Inițiative Strategice (IPIS) și Institutul pentru Politici și Reforme 

Europene (IPRE).  

A fost inițiată organizarea și desfășurarea  Etnobarometrului în 

Republica Moldova (studiu privind relațiile interetnice în RM), 

metodologia și chestionarul acestuia fiind coordonate și validate după o 

serie de reuniuni organizate. Responsabili pentru desfășurare: Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Relații Interetnice, cu 

susținere din partea experților Institutului pentru Politici Europene (IEP) 

de la Berlin, Oficiului Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale al 

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

Etnobarometrul a fost deschis publicului larg în cadrul evenimentului 

organizat on-lain (septembrie 2021). 

În vederea consolidării capacităților instituționale în contextul 

implementării politicii de integrare, activitatea ARI a fost evaluată în 

cadrul proiectului ,,Consolidarea cooperării și a capacității actorilor care 

promovează și protejează drepturile minorităților naționale ”susținut de 

către Misiunea OSCE în Moldova. Ca rezultata fost elaborat Raportul 

privind analiza comparativă a competențelor autorităților ce 

promovează drepturile minorităților naționale, inclusiv a A. S-a 

constatat că, domeniul protecţiei minorităţilor naţionale şi a drepturilor 

omului este dispersat în activităţi a 3 autorităţi publice: ARI, Oficiul 

Avocatului Poporului(OAP) şi Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii (CPEDAE). 

Astfel, a fost semnat Acordul de Înțelegere între ARI, OAP și 

CPEDAE care vine să consolideze cooperarea între instituțiile 

menționate și eforturile comune pe segmentul drepturilor omului, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea ședințelor al grupului 

de lucru constituit din 

drepturile minorităților naționale. Potrivit Acordului, părțile au colaborat 

la implementarea Planului menționat. 

Capacitățile instituționale ale ARI, OAP și CPEDAE au fost 

consolidate pe parcursul anului în cadrul meselor rotunde, seminarelor, 

atelierelor de lucru, inclusiv online: 

-Standardele Consiliului Europei în combaterea discursului de instigare 

la ură (19 martie ) (15 – 16 iunie ); 

-,,Proiect pentru cartografierea răspunsurilor naționale la discursul de 

instigare la ură în Republica Moldova” (23 septembrie); 

-,,Распределение компетенций между Агентством Межэтнических 

Отношений и Министерством Образования, Культуры и 

Исследований в области межэтнических отношений” (23 octombrie 

20); 

-,,Calea spre instituții eficiente pentru protecția minorităților naționale” - 

serie de patru webinare organizată în cadrul proiectului ,,Consolidarea 

unei societăți mai inclusive prin promovarea capacităților și cooperării 

actorilor publici și din societatea civilă” implementat de Misiunea OSCE 

în Moldova” (2 – 5 noiembrie 2020); 

-„Participarea și rolul organizațiilor neguvernamentale într-o societate 

diversă în perioada COVID-19”  (23 noiembrie 2020) etc. 

 Cu suportul Misiunii OSCE în Moldova a fost elaborată și lansată 

Strategia de comunicare publică a Agenţiei Relaţii Interetnice, în 

vederea îmbunătățirii platformelor de comunicare cu minoritățile 

naționale, societatea civilă, mass-media, dar și în vederea sporirii 

vizibilității ARI. 

De menționat că, ARI a lansat un nou site oficial, www.ari.gov.md 

care este mai extins și perfecționat. Administrarea, menţinerea şi 

dezvoltarea paginii oficiale a ARI  în perioada Covid-19 a fost de o 

importanță majoră, fiind asigurat dreptul de a obține informații corecte, 

accesibile și oportune. 

 

Au fost organizate doua ședințe a Grupului de lucru intersectorial aprobat 

de către directorul general al ARI ( februarie 2021, septem,brie 2021). 

http://www.ari.gov.md/


reprezentanţi ai autorităţilor 

administraţiei publice, societăţii 

civile şi reprezentanţi ai 

minorităţilor naţionale în vederea 

eficientizării și monitorizării 

procesului de implementare a 

Planului de acţiuni  pentru  

perioada 2021-2024 privind 

implementarea Strategiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda ședințelor:  

-Cu privier la elaborarea Studiul referitor la situația curentă a 
reprezentativității și participării diferitor grupuri etnice în serviciul 

public 

-Cu privier la elaborarea Planurilor la nivel local de implementare a 
Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice 

- Cu privier la studierea limbii romîne și a limbilor minorităților entice 

din RM. Colaborarea în cadrul acordului dintre ARI și ANTEM 
(Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Republica Moldova) 

-Cu privier la organizarea on-lain a evenimentelor de promovare a 

culturii, tradițiilor minorităților entice. Organizarea on-lai a Festivalului 

etniilor ”Unitate prin diversitate” 

 

1.1.2. Participare la procesul de 

elaborare a Planului de acţiuni  

pentru  perioada 2021-2024 

privind implementarea Strategiei 

de consolidare a  relaţiilor 

interetnice în Republica Moldova 

pentru anii 2017-2027”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul I-

IV, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare 

 

Resursa 

umană 

Pe parcursul perioadei menționate ARI a participat în cadrul Grupului de 

lucru intersectorial creat de către Ministerul Educației și Cercetării la 

elaborare proiectului Programului pentru perioada 2022-2025 (etapa 

a doua) cu privire la implementarea Strategiei de consolidare a 

relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027. 

Acțiunile propuse de către ARI au fost elaborate în rezultatul realizării 
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) și Etnobarometrului în Republica Moldova (studiu privind 
relațiile interetnice în Republica Moldova). 

Acțiunile propuse sunt consultate cu liderii organizațiilor etnoculturale 

din Republica Moldova și au fost propuse pentru includerea în proiectul 
menționat. 

Pe parcursul perioadei de referință am participat la consultări publice (4 

consultări pe domeniile Strategiei) organizate on-lain cu propuneri și 
comentarii pe marginea proiectului Programului menționat . La cosultări 

au fost invitați și au participat membrii societății civile, liderii 

organizațiilor etnoculturale din Republica Moldova 



 

 

 

 

Organizarea mesei rotunde pentru 

prezentarea principalelor 

constatări ale raportului privind 

implementarea Planului de acţiuni  

pentru  perioada 2017-2020 și 

consultarea proiectului noului 

Plan de acțiuni pentru  perioada 

2021-2024 privind implementarea 

Strategiei de consolidare a  

relaţiilor interetnice în Republica 

Moldova pentru anii 2017-2027; 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 

2021 

 

 

 

Aprobarea Programului menționat este inclus în Planul 

Guvernului pentru anii 2021-2022, pentru luna decembrie 2021. 

 

 

ARI a organizat masa rotunda cu participarea liderilor 

organizațiilor etnoculturale pentru prezentarea proiectului Planului 

de acţiuni  pentru  perioada 2021-2024 și consultarea proiectului 

menționat (octombrie 2021). 

S-a propus ca să fie înlocută perioada 2021-2024 cu perioada 2022-

2025 și indicta sursa financiară pentru fiecare acțiune din proiect. 

 

1.1.3. Implementarea Planului de acțiuni 

pentru Drepturile Omului în 

Republica Moldova pentru anii 

2018-2022,  Cap. Drepturile 

persoanelor aparținînd 

minorităților naționale, etnice, 

religioase și lingvistice.   

Trimestru I-

IV, 2021 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

ARI raportează conform solicitării Cancelarie de Stat 

implementarea PNADO la acțiunile ce țin de competența instituției 

(informația a fost transmisa pentru simesatrul I și simestrul II) 

1.1.4. Participare la procesul de 

elaborare a Planului de acțiuni 

pentru susținerea populației de 

etnie romă din Republica 

Moldova pentru anii 2021-2025”  

 

Trimestru I-

IV, 2021 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

ARI  În contextul prevederilor pct.2 al Hotărârii Guvernului  nr. 734 

din 9 iunie 2016, a elaborat Raportul privind progresele înregistrate 

de către ministere şi autorităţile administraţiei publice centrale în 

raport cu acţiunile asumate, conform domeniilor lor de 

responsabilitate prevăzute în Planul de acţiuni (februarie 2021). 

 

     Pe parcursul perioadei menționate ARI a participat în cadrul 

Grupului de lucru intersectorial creat de către Ministerul Educației 

și Cercetării la elaborare proiectului Programului pentru 



perioada 2022-2025 cu privire la susținerea populației de etnie 

romă din Republica Moldova. 

Acțiunile propuse sunt consultate cu liderii organizațiilor 

etnoculturale rome din Republica Moldova și au fost propuse 

pentru includerea în proiectul menționat.  

API a participat la 4 ședințe on-lain organizate cu priviere la 

consultările publice a proiectului menționat cu invitarea liderilor 

organizațiilor rome, mediatorilor comunitari romi. 

Aprobarea Programului menționat este inclus în Planul 

Guvernului pentru anii 2021-2022, pentru luna decembrie 2021. 

 

Obiectivul specific 1.2. Dezvoltarea sistemului de protecție a drepturilor minorităților naționale în contextul standardelor și a 

bunelor practici internaționale; colaborarea cu organele de stat omoloage din țările străine; colaborarea cu organismele 

internaționale 

1.2.1 Implementarea Convenţiei-cadru 

pentru protecţia minorităţilor 

naţionale în Republica Moldova: 

 

- organizarea vizitei membrilor 

Comitetului Consultativ pentru 

Convenția-cadru în Republica 

Moldova în cadrul celui de-al 5-

lea ciclu de monitorizare a 

implementării  Convenției-cadru; 

- elaborarea comentariilor  

autorităților moldovenești  

referitor la concluziile şi 

recomandările privind situaţia 

minorităţilor naţionale şi 

asigurarea drepturilor lor în 

contextul implementării 

Convenţiei-cadru, formulate în 

Opinia a 5-lea; 

 

Trimestru I-

IV, 2021 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Pentru eficientizarea procesului de elaborare și examinare  a 

Raportului în cauză, Agenția Relații Interetnice  a format un Grup 

de lucru interministerial constituit din reprezentanţi ai autorităţilor 

administrative centrale. A  fost organizată  masa rotundă, care a 

avut  drept scop consultarea proiectului  celui de-al V-lea Raport 

ARI responsabilă de elaborarea Raportului Național a prezentat al 

V-lea Raport periodic al Republicii Moldova în colaborare cu 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării; Ministerul Sănătății, 

Muncii și  Protecţiei Sociale; Ministerul Justiţiei; Ministerul 

Afacerilor Interne;  Biroul politici de reintegrare  din cadrul 

Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;  Biroul Naţional de 

Statistică; Consiliul Coordonator al Audiovizualului; Agenţia 

Servicii Publice; Oficiul Avocatului Poporului; Consiliul pentru 

prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii; 

Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania 

„Teleradio-Moldova”; Centrul de Etnologie din cadrul Institutului 

Patrimoniului Cultural al Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării; organele administraţiei publice locale.  

Pentru eficientizarea procesului de elaborare și examinare  a 

Raportului în cauză, Agenția Relații Interetnice  a format un Grup 



de lucru interministerial constituit din reprezentanţi ai autorităţilor 

administrative centrale. A  fost organizată  masa rotundă, care a 

avut  drept scop consultarea proiectului  celui de-al V-lea Raport 

periodic al Republicii Moldova, la care  au participat membrii 

Grupului de lucru interministerial, precum și membrii Consiliului 

Coordonator al organizațiilor etnoculturale.   

Din motivul pandemiei organizarea vizetei de lucru membrilor 

Comitetului Consultativ pentru Convenția-cadru în Republica 

Moldova în cadrul celui de-al 5-lea ciclu de monitorizare a fost 

transferat pentru perioada 14-18 februarie 2022. 

 

1.2.2.  Pregătirile pentru susținerea 

rapoartelor naționale periodice 

combinate 12-14 asupra aplicării 

în Republica Moldova a 

Convenției internaţionale privind 

eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială la ședința 

Comitetului ONU pentru 

Eliminarea Discriminării Rasiale 

(CERD) în contextul revizuirii 

periodice a mersului realizării 

Convenției în condițiile țării.  

 

- Promovarea Observațiilor finale 

asupra Republicii Moldova, 

adoptate la ședința   Comitetului 

CERD în urma prezentării 

rapoartelor naționale periodice 

combinate 12-14 asupra aplicării 

în Republica Moldova a 

Convenției internaţionale privind 

eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială; 

Trimestru I-

IV, 2021 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Raportul național periodice combinat 12-14 asupra aplicării în 

Republica Moldova a Convenției internaţionale privind eliminarea 

tuturor formelor de discriminare rasială a fost elaborat de către 

Agenția Relații Interetnice (ARI)  în colaborare cu  instituțiile de 

resort. Pe lîngă ARI  a fost creat grupul de lucru pentru 

coordonarea procesului de elaborare și consultare a raportului 

nominalizat constituit din reprezentanți ai instituțiilor 

guvernamentale și din liderii organizațiilor etnoculturale ale 

minorităților naționale.  

A fost organizat atelierul de lucru ”Sistemul internațional de 

monitorizare a drepturilor omului.  Raportul combinat nr. 12,13,14 

al Republicii Moldova pentru Comitetul ONU pentru eliminarea 

discriminării rasiale”, organizat  de către Agenția Relații 

Interetnice în parteneriat cu Oficiul ONU pentru Drepturile 

Omului în Moldova.  Atelierul  a fost destinat membrilor grupului 

de lucru interministerial, avînd drept scop prezentarea și 

examinarea raportului în cauză. La lucrările atelierului au 

participat reprezentanți ai 13 organe administrative centrale și 12 

lideri ai asociațiilor etnoculturale ale minorităților naționale. 

Raportul a fost completat ulterior în baza recomandărilor formulate 

de către participanți în cadrul dezbaterii.  



 Din motiv de pandemie audierile pe pmarginea raportului 

menționat au fost transferate de cătyre Comitetul ONU pentru anul 

2022. 

1.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. 

 

Colaborarea cu Însărcinatul 

pentru problemele religiei și 

naționalităților pe lîngă Guvernul 

Republicii Belarus întru realizarea 

Acordului de colaborare între 

Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Republicii Belarus în 

domeniul protecției drepturilor 

persoanelor aparținînd 

minorităților naționale, semnat în 

1997, ratificat de Parlamentul 

Republicii Moldova în 1998:  

 

-Realizarea Programului de 

colaborare dintre ARI și 

Însarcinatul pentru problemele 

religiei și minorități naționale din 

Belarus pentru anii 2020-2022 în 

domeniul relațiilor interetnice; 

 

- Organizarea ședinței  Comisiei 

interdepartamentale moldo-

belaruse, care activează conform 

art.8 al Acordului. 

 

 
 
Colaborarea cu Agenția Federală 

pentru Naționalități din Federația 

Rusă în bază Memorandumului de 
cooperare în domeniul relațiilor 

interetnice semnat între instituții. 

Trimestru I-

IV, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

II-IV 2021 

 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

ARI pe parcursul perioadei de referință a purtat discuții cu conducerea  
Însărcinatul pentru problemele religiei și naționalităților pe lîngă 

Guvernul Republicii Belarus în domeniul protecției drepturilor 

persoanelor aparținînd minorităților naționale, susținerea activităților 

organizațiilor etnoculturale ale belorușilor din Republica Moldova și ale 
moldovenilor din Republica Belorus. 

 

 

 
 
 
 
 
 
ARI a susținut financiar și logistic organizarea Festivalului ”Ivana-

Cupala” organizată de către Asociația Belorușilor din RM și activitățile 
statutare ale acestora. 

 

 

 
 

 

Sedința Comisiei interdepartamentale moldo-belaruse a fost organizată 
on-lain (septembrie 2021): 

Cu privire la implimentarea Programului de colaborare dintre ARI și 

Însarcinatul pentru problemele religiei și minoritățile naționale 

 
 

 

ARI pe parcursul perioadei de referință a purtat discuții cu conducerea  
Agenția Federală pentru Naționalități din Federația Rusă  cu privire la 

elaborarea Planului de acțiuni pentru susținerea organizațiilor 

etnoculturale ruse din Republica Moldova și organizația moldovenilor 
din Federația Rusa (ședința on-lain, decembrie, 2021)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.5. Raportarea periodică asupra:  

-implementării de către Republica 

Moldova a recomandărilor 

Comitetelor Convențiilor ONU, 

Revizuirii Periodice Universale al 

Consiliului ONU pentru drepturile 

omului și altor mecanisme 

internaționale de protecție a 

drepturilor omului, care vizează 

respectarea drepturilor 

minorităților naționale; 

-realizării documentelor de 

politici (strategiilor, programelor, 

planurilor de acţiuni) ce conţin 

prevederile referitoare la protecția 

drepturilor minorităţilor naţionale 

(ex. Planul național în domeniul 

drepturilor omului, Planul 

național de implementare a 

Acordului de Asociere RM-UE, 

Planul Individual de acțiuni al 

parteneriatului Republica 

Moldova - NATO etc). 

 

Trimestrul I-

IV 2021 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

 

Agenția Relații Interetnice pe parcursul perioadei de referință a prezentat 
Ministerelor de resort, Cancelariei de Stat rapoartele și informațiile la 

subiectele menționate Totodată conducerea ARI a participat on-lain la 

roaportarea RM-UE, subiectul- minorități naționale. 

1.2.6. Colaborarea cu organismele 

internaționale şi reprezentanţele 

acestora în Republica Moldova: 

CoE, ONU, PNUD Moldova, 

Trimestrul I-

IV 2021 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

ARI colaborează activ cu organizațiile internaționale acreditate în 
Republica Moldova acordind acoperire financiară, logistică. selectarea 

experților pentru elaborarea studiilor,etc 

Menționăm: 

Cu suportul   Misiuneai OSCE în Moldova : 



UNICEF, Delegația Uniunii 

Europene, Misiunea 

OSCE,   Oficiul Înaltului Comisar 

pentru Minorități Naționale, 

Oficiul pentru Instituţii 

Democratice şi Drepturile 

Omului, Centrul European pentru 

Problemele Minorităţilor etc: 

Dezvoltarea dialogului în vederea 

organizarii proiectelor, meselor 

rotunde, seminarelor, 

trainingurilor, etc. 

Finanțarea 

donatorilor 

-a fost elaborat  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) și Etnobarometrului în Republica Moldova 

(studiu privind relațiile interetnice în Republica Moldova); 

-ARI a primit donație de echipament pentru traducere, 6 calculatoare 
 

Cu sprijinul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în 

politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul 
financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și 

Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru 

Dezvoltare și Cooperare (SDC)) Agenția colaborează în domeniul 
susținerii populației de etnie romă din Republica Moldova în special 

susținerea financiată, logistica a institutului mediatorului comunitar, care 

îndeplineşte o importantă sarcină în consolidarea comunităţii roma prin 
asigurarea unui echilibru în cooperarea dintre instituţiile statului şi 

comunitate, facilitând comunicarea şi colaborarea dintre aceştia.institutul 

mediatorului comunitar, care îndeplineşte o importantă sarcină în 

consolidarea comunităţii roma prin asigurarea unui echilibru în 
cooperarea dintre instituţiile statului şi comunitate, facilitând 

comunicarea şi colaborarea dintre aceştia.  

În acest sens a fost editat Gidul mediatorului comunitar, au fost 
organizate instruiri a mediatorilor comunitari pe parcursul anului 2021 

(6 activități organizate, inclusiv on-lain), au fost donate 6 calculatoare 

mediatorilor comunitari, etc. 

Cu susținerea financiară de către Înaltul Comisar pentru Minorități 
Naționale se împlimenteză Programului de instruire lingvistică continuă, 

pentru grupurile etnice din Republica Moldova, prin intermediul 

Platformei de instruire la distanță, la nivelele A1 – A2, pentru cea de-a 
II-a grupă de cursanți, absolvenți ai cursurilor de studiere a limbii de stat 

(în baza Acordului semnat dintre ARI și ANTEM). 
Invitații misiunelor diplomatice accreditate în Republica Moldova 

participă la invitația ARI la conferințe, mese rotunde, lansări de carte, 

expoziții, etc. 
 

OBIECTIVUL GENERAL 2. Facilitarea condițiilor  pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, culturale și lingvistice a persoanelor aparținând 
minorităților naționale 



Obiectivul specific 2.1. Recunoaşterea şi respectarea diversităţii etno-culturale, lingvistice, religioase 

2.1.1. În contextul implementării Planului 

de acțiuni pentru anii 2021-2024 

privind promovarea memoriei 
Holocaustului și a culturii toleranței  

în vederea combaterii rasismului, 

antisemitismului, xenofobiei și altor 
forme de intoleranță (HG 980/2020): 

- Organizarea și desfășurarea 

„Săptămânii Memoriei 
Holocaustului”, cu prilejul  Zilei 

internaționale de comemorare a 

victimelor Holocaustului : 

   1. Mitingul-requiem dedicat Zilei 
naționale și internaționale de 

comemorare a victimelor 

Holocaustului; 
  2. Masa rotundă ,,Holocaustul 

memorie vie a omenirii”; 

  3. Excursii la Centrul-muzeu 
,,Memoria Holocaustului și 

Toleranța Interetnică” . 

 

 
 

 

 
 

 

Organizarea și desfășurarea unor 

manifestații privind comemorarea 
genocidului romilor în anii celui de-

al Doilea Război Mondial. 

Trimestrul I, 

2021 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Finanțarea 

donatorilor 

Întru realizarea Planului de acțiuni, Agenția Relații Interetnice a 

organizat Săptămâna memoriei Holocaustului dedicată Zilei 

internaţionale/naționale de comemorare a victimelor Holocaustului.  
Agenda Săptămânii a inclus un şir de acţiuni menite să 

comemoreze victimele Holocaustului, desfășurate în incinta Casei 

Naționalităților, inclusiv acțiuni organizate on-lain: 

-,,Miting-requiem” la monumentul „Victimelor Fascismului”; 
- expoziție tematică „Holocaust: Nimicirea. Salvarea. Eliberarea”, la 

care au fost invitați reprezentanți ai comunităților evreiești, rome și 

altor comunități etnice. 
-expoziție de documente și cărți ,,Holocaust: durerea inimilor noastre”, 

organizată cu sprijinul Bibliotecii ,,I. Mangher”; 

-expoziție,,Simone Samuele Spritzman. Un evreu supraviețuitor al 

Auschwitzului de la Chișinău la Parma”, expusă în cadrul Centrului-
muzeu ,,Memoria Holocaustului și Toleranța Interetnică”. 

 Totodată, în cadrul Săptămânii  au fost organizate lecții despre 

Holocaust, diverse conferințe, vizionări de spectacole, expoziții de 

fotografii, conferințe de presă, alte evenimente comemorative și 

educaționale. 

Evenimentele dedicate Zilei internaţionale/naționale de 

comemorare a victimelor Holocaustului au fost organizate de către ARI 

în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Comunitatea evreiască din 

Republica Moldova; Comunitatea romilor, Misiunea OSCE din 

Republica Moldova. 

 

La invitația Coaliției ”Vocea Romilor” ARI a participat la miting și la 
masa rotundă organizată în incinta Parlamentului Republicii Moldova cu 

privire la comemorarea genocidului romilor în anii celui de-al Doilea 

Război Mondial.Totodată au fost depuse flori în memopria celor uciși  (2 
august 2021). La evenimente au participat deputați în Parlament, 

reprezentanții MAEIE, Med, MC, MApărării, Primăria Chișinău 

Consiliul pentru egalitate, liderii organizațiilor rome. 



 Una din chestiunile abordate și discutate ține de instalarea 

monumentului de comemorare a romilor uciși în anii celui de-al Doilea 

Război Mondial. 
 

 

     

2.1.2. Organizarea săptămânii de 

evenimente dedicate Zilei 

Internaționale a Romilor. 

Trimestrul II, 

8 aprilie 
În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 
 

În legătură cu situația pandemică a fost organizată on-lain o ședință 

dedicată Zilei Internaționale a romilor cu participarea prim ministrului 

Republicii Moldova dom. Aureliou COCOI, reprezentații MECC, MS, 

MMPS, ARI, liderii organizațiilor etnoculturale a romilor, mediatorii 
comunitari. 

În cadrul evenimentului au fost abordate chestiuni cu privire la susținerea 

populației de etnie romă, elaborarea Programului privind susținerea 
populației de etnie romă pentru anii 2021-2025. Au fost înminate 

diplome din partea Guvernului celor mai activi membri a societpșii 

romilor din Republica Moldova 
Au fost organizate evenimente în biblioteci, școli etc cu privire la Ziua 

Internațională a romilor. 

2.1.3. Organizarea Festivalului 

Republican al Etniilor ”Unitate 

prin diversitate”, ediția a XX-ea. 
 

Trimestrul 

III, 2021, 
septembrie 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 
 

Ediția a XX-a a Festivalului Etniilor a fost organizată de către ARI în 

colaborare cu organizațiile etnoculturale din Republica Moldova în 
format on-lain. Pe parcursul unei săptămini pe pagina web a instituției și 

pe pagina https://www.facebuk.com/Agenția Relații Interetnice au fost 

postate materiale vidio sub genericul ”Unitate prin diversitate” privind 

promovarea culturii, tradițiilor limbilor minorităților etnice din 
Republica Moldova . 

A fost organizată masa rotundă ”Festivalul-promotorul culturii, tradiției, 

limbilor minorităților naționale din Republica Moldova” 916 septembrie, 
2021).La eveniment au participat liderii organizațiilor etnoculturale din 

RM, reprezentantul OSCE din RM. 

În raioanele republicii festivalul a fost marcat prin organizarea 
expozițiilor de meșteri de diferite etnii, expoziții de carte, costume 

naționale, etc. 

2.1.4. Organizarea Festivalului datinilor 

și obiceiurilor de iarnă ale 

minorităților etnice din Republica 

Moldova. 

Trimestrul 

IV, 2021 

  

https://www.facebuk.com/Agenția


2.1.5. Păstrarea și promovarea culturii 

minorităților naționale prin 

susținerea activității artistice a 

tinerilor talentați din rîndurile 

minorităților naționale. 

Trimestrul I-

IV, 2021 

 Î  Întru realizarea programelor culturale ale organizațiilor  

 etnoculturale, cu susținerea ARI, se desfășoară anual circa 185 

activități: seminare, mese rotunde, training-uri, expoziții de artă 

plastică și artizanat, manifestări de promovare a obiceiurilor ți 

tradițiilor naționale.Din motiv de pandemie un șir de evenimente au 

fost organizate on-lain, totodată cu prezența limitată a membrilor 

societăților etnoculturale. Menţionăm:  

-  Pușchin și contemporanitatea ( februarie ); 

-  Sărbătoarea ,,Navruz-Bayrami”(martie );  

-  Festivalul ”Primăvara Poloneză în Republica Moldova ” (mai ); 

-  Zilei limbii elene,  Societatea de Cultură greacă ,,Elefteria” din 

RM        t etc. ( februarie 2019); 

-   Sărbătoarea ,,Maslenița, Comunitatea Rusă (martie ); 

-  Sărbătoarea ”Noaptea lui Ivan Kupala”, Comunitatea belorusă din 

RM (iunie 20); 

-   Festivalul-concurs ”Zlata Tcaci”, Centrul Cultural evteiesc 

”KEDEM”, etc. 

   În activitatea sa cu societate civilă ARI pune accent pe educarea     

ttinerilor în spiritul valorilor europene ce țin de domeniul relațiilor 

interetnice, sprijină proiectele și inițiativele de tineret, orientate la      

edezvoltarea dialogului și interacțiunilor interculturale. Menționăm: 

în parteneriat cu Acociația Tineretului Ucrainean din Moldova 

,,Zlagoda” a fost organizată ”Susținere financiară și logistică la 

organizarea Proiectului-concurs republican pentru elevi ”Limba și 

literature ucraineană – Vara cu o carte”; Festivalul Costumul 

național- eliment al culturii ucrainene” 

 

OBIECTIVUL GENERAL 3. Asigurarea condiţiilor necesare pentru studierea şi aplicarea limbii de stat de către cetăţenii alolingvi, 

protecţia şi promovarea limbilor minorităţilor naţionale şi încurajarea multilingvismului în societate 

Obiectivul specific 3.1. Îmbunătăţirea studierii şi posedării limbii de stat a Republicii Moldova de către cetăţenii alolingvi 

3.1.1. Cooperare cu Asociația Națională 

a Trainerilor Europeni din 

Moldova (ANTEM) în vederea 

Trimestrul I-

IV 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 În scopul organizării de cursuri pentru studierea limbii române de 

către populația alolingvă, pe parcursul anului au fost încheiate 



realizării proiectelor și 

programelor în domeniul studierii 

limbii de stat de către cetăţenii 

alolingvi adulţi (în baza acordului 

de colaborare): 

- promovarea educației 

multilingve în baza proiectul 

ANTEM privind educația 

bilingva în grădinițele din 

Gagauzia; 

- organizarea de mese rotunde, 

conferinţe de bilanţ; 

- contribuția financiară pentru 

organizarea cursurilor de studiere 

a limbii de stat de către 

reprezentanţii minorităţilor 

naţionale; 

- contribuţia financiară pentru 

editarea manualelor, materialelor 

didactice etc. 

 

 

Din 

susținerea 

donatorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

două Acorduri de parteneriat între Agenția Relații Interetnice și 

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova 

(ANTEM), și respectiv Casa Limbii Române.  

Acordurile prevăd o serie de acțiuni  pe termen lung și scurt, 

precum și activități comune care au drept scop facilitarea studierii 

limbii române de către minoritățile naționale. 

Cu finanțarea Înaltulului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al 

OSCE și în colaborare cu Agenția Relații Interetnice, ANTEM a 

demarat Programul de studiere a limbii de stat prin intermediul a 

mai multor proiecte destinate cetăţenilor alolingvi, în special 

funcționarilor publici, prioritar tinerilor şi copiilor care doresc să 

studieze limba română: 

-,,Învățăm Româna la Distanță” – beneficiari -1800 tineri; 

-,,Integrare cu respect pentru diversitate. Învățarea simultană a 

limbilor română  și găgăuză - beneficiari - 868 de copii de 5-6 

ani și părinții lor din Comrat, Congaz, Ceadîr-Lunga, Beşchioz, 

Vulcăneşti. De asemenea, cursuri de predare-învățare simultană a 

limbilor română și găgăuză au fost organizate pentru 50 de 

profesori de limbă română și găgăuză, pentru 30 de manageri și 

metodiști din 20 de grădinițe. 

-,,Integrarea sociolingvistică a elevilor alolingvi prin studierea 

unor discipline predate în limba română” implementat în 6 

instituții de învățământ din rl. Edineț; 

-,,Iinstruire lingvistică pentru minorităţile naţionale din 

Republica Moldova” - circa 700 de persoane instruți. Procesul de 

învățare a limbii de stat se realizează pe platforma  

https://invat.antem.org/, cu ghidajul a 4 experți în predarea-

învățarea la distanță. 



 

 

50 mii lei 

din bugetul 

ARI 

-ARI a susținut financiar crearea unei grupe de adulți pentru 

studierea limbii române (alocate 50 mii lei ANTEM pentru 

instruirea a 22 de cursanți). 

Pentru sporirea diversității lingvistice, Agenția Relații 

Interetnice a organizat un șir de evenimente multilingve, inclusiv 

online, cu participarea activă a minorităților naționale. Totodată, 

Agenția a susținut asociațiile obşteşti ale minorităţilor naţionale în 

organizarea evenimentelor care contribuie la sporirea diversității 

lingvistice. 

Menționăm acțiunile dedicate Zilei Internaţionale a Limbii 

Materne (21 februarie, anual): 

realizarea a  2 spoturi ce promovează recunoașterea și utilizarea 

limbilor materne, în special a limbilor grupurilor etnice. Astfel, 

poezia marelui poet Grigore Vieru ,,În limba ta” a fost recitată de 

către reprezentanții minorităților naționale, în special tineri, în 5 

limbi: română, rusă, bulgară, găgăuză și poloneză. Spoturile au 

fost distribuite și promovate prin intermediul site-ului oficial al 

ARI și paginii de FB; 

 

Obiectivul specific 3.2. Asigurarea protecţiei şi dezvoltarea limbilor minorităţilor naţionale, precum şi promovarea diversităţii lingvistice 

3.2.1 Desfăţurarea activităţilor 

dedicate:  

- Zilei Internaţionale a Limbii 

materne (21 februarie); 

 - Zilele Scrisului și Culturii Slave 

în Republica Moldova (mai) 

- Zilei Limbilor Europei (26 

septembrie). 

 

Trimestrul I-

IV 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

În corespundere cu cerințele Comisiei Națiomale de Sănătate ARI 

a organizat evenimentele menționate în format on-lain. Cu 

suportul Misiunii OSCE în Republica Moldova și al ARI au fost 

elaborate filmulețe vidio ”Promovarea limbilor minorităților 

etnice din Republica Moldova” difuzate pe paginile instituției și 

pe Facebook/ARI 

În cadrul Zilelei  Scrisului și Culturii Slave în Republica Moldova 

(mai) au fost difuzate vidio-clipuri „Promovarea  Scrisului și 

Culturii Slave în Republica Moldova”. În raionul Taraclia s. 

Tvardița în parteneriat ARI,  organizațiea etnoculturală a 



bulbarilor a fost organizat evenimentul dedicat Zilei  Scrisului și 

Culturii Slave în Republica Moldova  (susținerea financiară 

3.2.2. Organizarea evenimentelor 

(festivaluri, mese rotunde, 

conferințe, tabere de vară etc.) în 

parteneriat şi pentru organizaţiile 

etnoculturale ale minorităţilor 

naţionale pentru sporirea 

educației interculturale, 

promovarea multilingvismului și 

îmbunătățirea competențelor 

lingvistice.  

 

  ARI, anual circa 175 activități anual inclusiv în parteneriat cu 

organizațiile etnoculturale ale minorităților etnice 185 activități: 

seminare, mese rotunde, training-uri, expoziții de artă plastică și 

artizanat, manifestări de promovare a obiceiurilor ți tradițiilor 

naționale.Din motiv de pandemie un șir de evenimente au fost 

organizate on-lain, totodată cu prezența limitată a membrilor 

societăților etnoculturale.  

 

 

 

 

 

     Obiectivul specific 3.3. Susţinerea activităţilor statutare a organizaţiilor etnoculturale din Republica Moldova 

3.3.1. Organizarea evenimentelor 

etnoculturale (festivalurilor, 

zilelor limbii materne şi culturii, 

evenimentelor consacrate zilelor 

de independenţă naţională ale 

ţărilor istorice afiliate 

minorităţilor naţioanle din 

Republica Moldova şi altor 

sărbători tradiţionale etc.) pentru 

păstrarea identităţii naţionale, 

promovarea tradiţiilor şi 

patrimoniului cultural a 

minorităţilor etnice: 

- Navruz-Bayrami (tradiție azeră 

ce promovează valorile păcii și 

solidarității între generații); 

- Festivalul ”Primăvara Poloneză 

în Republica Moldova”; 

Pe parcursul 

trimestruluiI-

I--IV 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

Asociaţia Obştească “Plai înfloritor” din Republica Moldova- 

acțiune cultural-artistică ,,Un mărțișor în dar femeii. Origini și 

trdaiții moldovenești” -5000 lei; 

Comunitatea Ucraineană din Republica Moldova Comunitatea 

Ucraineană din Republica Moldova- Activitate consacrată Zilei 

Mamei-5000lei; 

Festivalul republican de creație artistică a copiilor minorităților 

naționale- Sărbătoarea tradițională a estonienilor ,,Ziua Jaanov”-

5000 lei; 

Organizațiile slave din Republica Moldova- Sărbătoarea 

tradițională slavă ,,Ivanа-Kupala”- 9000 lei; 

Asociaţia Tineretului Ucrainean din Republica Moldova 

“Zlagoda”- Festivalul ,,Ukrainian Day in Moldova” cu ocazia 

zilelor culturii Ucrainei la Chișinău-7000lei; 

Organizaţia Obştească ”BARE – ROM”-3000lei; 

Comunitatea Rusă din Republica Moldova- Acțiune dedicată Zilei 

Familiei, dragostei și fidelității (Petru și Frevonia)-5000lei; 

Congresul Azerilor din Republica Moldova- Acțiune culturală 

dedicată jubileului Congresului Azerilor-5000lei; 



- Ziua Internațională a mamei 

(comunitatea femeilor ucrainene, 

comunitatea armenească, 

comunitatea georgiană); 

- Ziua unității africanilor; 

- Festivalul ”Lira de aur”, 

Festivalul republican de creație 

artistică pentru copii ”Дерзайте 

ребята”, ”Sărbătoarea clătitelor - 

Maslenița” (Comunitatea Rusă 

din Republica Moldova); 

- Sărbătoarea ”Noaptea lui Ivan 

Kupala” (Comunitatea belorusă 

din Republica Moldova”; 

- Sărbătorile Roș Hașana, Hanuka, 

Pesah (Comunitatea Evreiască din 

Republica Moldova) etc. 

Uniunea Ucrainenilor din Republica Moldova- Acțiune consacrată 

memoriei victimelor Golodomorului-5000lei; 

Asociația Obștească ”Adunarea popoarelor din Moldova”-5000le 

În totol pentru organizarea evenimentelor culturale ARI a alocat 

318,4 mii lei 

3.1.2. Organizarea de 

instruiri/consultări, 

traininguri/seminare pentru 

Consiliul coordonator al 

organizațiilor etnoculturale ale 

minorităţilor naţionale în vederea 

sporirii capacităților lor de 

monitorizare a politicilor publice, 

scriere a proiectelor, management 

al organizației neguvernamentale. 

 

Pe parcursul 

trimestruluiI-

I--IV 

  

ARI pe parcursul perioadewi de referință a organizat o ședință on-

lain și 3 ședințe cu participarea liderilor Consiliului Coordonator 

Temele discutate: Cu privere la elaborarea Programului privind 

implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice 

pentru anii 2021-2025: 

Cu privire la conlucrarea cu structurile statului: participarea la 

viața social-economică, politică, culturală a minorităților etnice 

din Republica Moldova” 

Cu privire la activitățile organizate în perioada epidemiologică a 

organizațiilor etnoculturale. 

Cu privire la atragerea tinerilor ca membri ai organizațiilor 

etnoculturale din Republica Moldova. 

      Obiectivul specific 4.1. Contribuirea la o comunicare mai eficientă între autorităţi şi minorităţile naţionale 

4.1.1. Implicarea minorităţilor naţionale 

în proces de consultare a 

proiectelor actelor legislative şi 

Pe parcursul 

trimestruluiI-

I--IV 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

Pe parcusul anului ARI a implicat liderii organizațiilor obștești la 

elaborarea și consultarea proiectului Programului pentru anii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

normative ce le afectează 

interesele, precum şi la elaborarea 

studiilor ce ţin de aspectele 

relaţiilor interetnice. 

2021-2025 cu privire la implimentarea Strategiei de consolidare a 

relațiilor interetnice pentru anii 2017-2027 ți a Programului cu 

privire la susținerea populației de etnie romă păentru anii 2021-

2025. 

4.1.2 Organizarea ședințelor în teritoriu 

pentru autoritățile administrației 

publice locale (în rl. Soroca, Bălți, 

Taraclia, UTA Gagauzia) în 

vederea discutării aspectelor 

privind punerea în aplicare a 

documentelor de politici ce țin de 

domeniul relațiilor interetnice și 

drepturilor minorităților etnice. 

 

Pe parcursul 

trimestruluiI-

I--IV 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

 

Au fost organizate vizite de lucru în: mun. Bălți, a fost creat 

Consiliul Coordonator al organizațiilor etnoculturale a mun. Bălți 

(mai); or Soroca- afost creat Consiliul Coordonator al 

organizațiilor etnoculturale din or Soroca, participare la masa 

rotundă organizată de organizația ”Bare Rom” privind susținere 

de către primăria or. Soroca a populației de etnie romă, angagarea 

în cîmpul muncii (iunie 2021); 

Deplasări în or. Otaci, rl Cimișlia, rl Cantemir s. Cania, rl Cahul, 

s.Zîrnești-întîlniri cu primarii și mediatorii comunitari 

 

4.1.3 Crearea și menținerea bazei de 

date cu informații curente despre 

asociațiile minorităților naționale 

la nivel național și local din 

Republica Moldova și a profilului 

organizațional; plasarea 

informației pe pagina web a 

Agenției Relații Interetnice. 

Pe parcursul 

trimestruluiI-

I--IV 

  

 

Agenția Relații Interetnice permanent pălasează materiale 

referitor la activitatea instituției și al organizațiilor etnocultuale 

din Republica Moldova cu privire la desfășurarea activitășilor, 

organizarea evenimentelor culturale, etc pe pagina web a 

instituției ți pe Facebook/ ARI 



Priorități pentru 2022  

Prioritățile de bază sunt întocmite ținând cont de Planul de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 

2021 – 2022 și Regulamentul de activitate al Agenției Relații Interetnice. 

  Promovarea şi protecţia drepturilor minorităţilor naţionale în vederea păstrării, dezvoltării şi exprimării specificului 

etnic, cultural, lingvistic: 

 Implementarea Programului pentru anii 2022-2025 ”Cu privire la implementarea Strategiei de consolidare a 

relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027”; 

 Implementarea  Programului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru 

anii 2022-2025; 

 Implimentarea Planului de acțiuni pentru anii 2021-2025 privind promovarea memoriei Holocaustului și a culturii 

toleranței în vederea combaterii antisemitismului, xenofobiei, rasismului și altor forme de intoleranță; 

 Implementarea Planului de acțiuni pentru Drepturile Omului în Republica Moldova pentru anii 2018-2022,  Cap. 

Drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice; 

 Implementarea recomandărilor UPR (Evaluarea Periodică Universală), domeniul relațiilor interetnice; 

 Facilitarea condițiilor  pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, culturale și lingvistice a 

persoanelor aparținând minorităților naționale; 

 Îmbunătăţirea studierii şi posedării limbii de stat a Republicii Moldova de către cetăţenii alolingvi.Cooperare cu 

Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) în vederea realizării proiectelor și programelor 

în domeniul studierii limbii de stat de către cetăţenii alolingvi adulţi (în baza acordului de colaborare); 

 

 

 



Deficiențe și propuneri privind realizarea obiectivelor Agenției Relații Interetnice reeșind din natura 

complexă a gestionării sferei relațiilor interetnice: 

 

 Competența privind elaborarea de politici în domeniul relațiilor interetnice nu este reflectată în regulamentele de 

activitate ale instituțiilor care reglementează politica statului în domeniile sănătate, muncă, economie etc., fiind 

prevăzută doar de regulamentul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; 

 Considerăm oportun ca elaborarea politicilor în domeniul relațiilor interetnice  să revină Agenției Relații Interetnice 

pentru a dezvolta documente de politici cu caracter cuprinzător: intersectorial, regional, care vizează gestionarea și 

coordonarea tuturor sectoarelor specifice ale relațiilor interetnice, ținând cont de caracteristicile regionale ale 

situației etno-lingvistice, folosind practici internaționale pozitive care se încadrează armonios în contextul 

Republicii Moldova și reflectă interesele tuturor grupurilor etnice ale societății moldovenești; 

 Instituirea unei unități  responsabile la nivel local de domeniul relațiilor interetnice; 

 Reieșind din faptul că efectivul limită al ARI este stabilit în număr de 20 de unități (6 unități personal tehnic), 

considerăm necesar scoaterea din moratoriul temporar, conform HG nr.672 din 17.12.2019,a 4 unități (3 funcționari 

publici și 1 personal tehnic) pentru a mări numărul de personal și institui o Direcție/secție de activitate pentru 

elaborarea politicilor.  

 Conform  recomandărilor experților naționali și internaționali, considerăm oportun reexaminarea bugetului ARI, 

fapt ce ar oferi posibilitatea acoperirii financiare în realizarea acțiunilor în conformitate cu planurile de activitate 

aprobate de Guvernul Republicii Moldova, inclusiv pentru susținerea activităților statutare ale organizațiilor 

etnoculturale din RM.  

 

 

 


