Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE
Nr. 1453
din 21.12.2006
cu privire la aprobarea Planului
de acţiuni pentru susţinerea ţiganilor/romilor
din Republica Moldova pe anii 2007-2010
Publicat : 31.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 203-206 art Nr : 1573
HG462

din

24.03.08,

MO66-68/01.04.08

MODIFICAT
art.437

În scopul creării condiţiilor necesare pentru dezvoltarea social-culturală a ţiganilor/romilor din
Republica Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru susţinerea ţiganilor/romilor din Republica Moldova pe
anii 2007-2010 (se anexează).
2. Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Economiei şi Comerţului,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Relaţii Interetnice şi Academia de Ştiinţe a
Moldovei, în baza planului nominalizat, anual, vor elabora şi aproba planurile de acţiuni concrete
pentru
susţinerea
ţiganilor/romilor
din
Republica
Moldova.
[Pct.2 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
3. Asigurarea financiară a acţiunilor privind realizarea planurilor anuale ale organelor centrale
de specialitate ale administraţiei publice şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru susţinerea
ţiganilor/romilor din Republica Moldova se va efectua, în limitele mijloacelor bugetare alocate,
precum şi din contul mijloacelor speciale, inclusiv finanţării din partea organizaţiilor
internaţionale.
4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să elaboreze, în baza planului
nominalizat, planuri de acţiuni anuale pentru susţinerea ţiganilor/romilor domiciliaţi pe teritoriul
unităţilor administrativ-teritoriale respective.
5. Coordonarea activităţii organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi
Academiei de Ştiinţe a Moldovei în vederea realizării planurilor anuale de acţiuni se pune în
sarcina Biroului Relaţii Interetnice, care, anual, va informa Guvernul despre îndeplinirea
Planului de acţiuni pentru susţinerea ţiganilor/romilor din Republica Moldova pe anii 2007-2010
şi va înainta propunerile respective în vederea îmbunătăţirii acestuia.
6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 131 din 16 februarie 2001 "Cu privire la unele măsuri
de susţinere a ţiganilor din Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,
nr. 19-20, art. 170).
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Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.1453
din 21 decembrie 2006
PLANUL
DE ACŢIUNI PENTRU SUSŢINEREA ŢIGANILOR / ROMILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA PE ANII 2007-2010
Nr
.
d/o

Denumirea acţiunilor

Termenul
de executare

Responsabili

1

2

3

4

ACŢIUNI GENERALE
1.

Desfăşurarea meselor rotunde „Realizarea
Planului de acţiuni pentru susţinerea
ţiganilor / romilor din Republica Moldova
pe anii 2007-2010”

Anual

Biroul Relaţii Interetnice,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

2.

Susţinerea, în condiţiile legii, a activităţii
statutare a asociaţiilor obşteşti ale ţiganilor /
romilor din Republica Moldova în domeniul
îmbunătăţirii situaţiei social-culturale a
ţiganilor / romilor

Permanent

Biroul Relaţii Interetnice

3.

Acordarea asistenţei juridice preşedinţilor
asociaţiilor obşteşti etnoculturale al ţiganilor
/ romilor

Permanent

Biroul Relaţii Interetnice,
Ministerul Protecţiei Sociale,
Familiei şi Copilului,
Ministerul Economiei
şi Comerţului,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Culturii şi Turismului

4.

Publicarea sistematică a informaţiilor
privind situaţia social-culturală a ţiganilor /
romilor din Republica Moldova, altor
materiale despre ţigani / romi

Permanent

Biroul Relaţii Interetnice,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

5.

Efectuarea monitorizării situaţiei socialculturale a ţiganilor / romilor (monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare,
planurilor de acţiuni ministeriale şi
departamentale pentru susţinerea romilor,
situaţiei în domenii concrete, inclusiv în

Anual

Biroul Relaţii Interetnice,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

localităţile aparte); examinarea rezultatelor
monitorizării la şedinţele Colegiului
Biroului Relaţii Interetnice
6.

Susţinerea participării ţiganilor / romilor în
realizarea programelor şi proiectelor,
inclusiv a celor internaţionale, ce ţin de
îmbunătăţirea situaţiei social-culturale şi
integrarea socială a ţiganilor / romilor

Permanent

Biroul Relaţii Interetnice,
Ministerul Protecţiei Sociale,
Familiei şi Copilului,
Ministerul Economiei
şi Comerţului,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Culturii şi Turismului,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

1

2

3

4

EDUCAŢIE ŞI ŞTIINŢĂ
7.

Elaborarea curriculumurilor la disciplina
„Limba,
istoria
şi
cultura
ţiganilor/romilor”, includerea acestei
discipline în planurile de învăţămînt a
instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în
localităţile
compact
populate
de
ţigani/romi

2007-2008

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

8.

Colaborarea cu instituţiile de învăţămînt,
centrele ştiinţifice şi pedagogice din ţările
străine
în
domeniul
elaborării
curriculumurilor la disciplina „Limba,
istoria şi cultura ţiganilor/romilor”,
pregătirii cadrelor didactice la această
disciplină

Permanent

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

9.

Organizarea cursurilor specializate privind
predarea disciplinei „Limba, istoria şi
cultura ţiganilor/romilor” pentru profesorii
instituţiilor de învăţămînt preuniversitar
din localităţile compact populate de
ţigani/romi

2007 –
permanent

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

10. Întreprinderea acţiunilor pentru antrenarea
copiilor ţigani/romi în învăţămîntul
preuniversitar şi motivarea părinţilor în
vederea participării copiilor lor în
procesul educaţional

Permanent

Ministerul Educaţiei şi Tineretului

2007
11. Elaborarea cadrului normativ pentru
susţinerea organizării şi activităţii şcolilor
duminicale pentru copiii ţigani/romi
Permanent
12. Elaborarea şi implementarea programelor
specializate
de
lichidare
a
analfabetismului între ţigani/romi
13. Efectuarea cercetărilor ştiinţifice în
Permanent
domeniul
istoriei,
culturii,
limbii
ţiganilor/romilor,
integrării socialculturale a ţiganilor/romilor, efectuarea
sondajelor sociologice, popularizarea
rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în acest
domeniu
recomandărilor
privind
14. Elaborarea
Permanent
îmbunătăţirea situaţiei social-culturale a
ţiganilor/romilor
pentru
autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale
CULTURĂ

Biroul Relaţii Interetnice,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului

15. Contribuirea la păstrarea şi dezvoltarea
culturii ţiganilor/romilor din Republica
Moldova, tradiţiilor, obiceiurilor şi
meşteşugurilor ţigăneşti

Permanent

Ministerul Culturii şi Turismului,
Biroul Relaţii Interetnice

16. Dezvoltarea
creaţiei
folclorice
a
ţiganilor/romilor prin participarea la
festivaluri, expoziţii, concursuri de artă şi
altor manifestări culturale

Permanent

Ministerul Culturii şi Turismului,
Biroul Relaţii Interetnice

3

4

17. Acordarea
sprijinului
logistic
al
specialiştilor din domeniul culturii la
crearea în municipiul Chişinău a
Centrului de dezvoltare a culturii
ţiganilor/romilor din Republica Moldova

2007-2008

Ministerul Culturii şi Turismului,
Biroul Relaţii Interetnice

18. Crearea ansamblului republican de
dansuri şi cîntece ale ţiganilor/romilor

2007

Ministerul Culturii şi Turismului

19. Contribuţia la desfăşurarea manifestărilor
consacrate
Zilei
internaţionale
a
ţiganilor/romilor

Anual
8 aprilie

Biroul Relaţii Interetnice

1

2

Ministerul Educaţiei şi Tineretului

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Academia de Ştiinţe a Moldovei

SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
20. Promovarea modului sănătos de viaţă şi
profilaxiei
maladiilor
în
rîndul
ţiganilor/romilor

Permanent

Ministerul Sănătăţii

21. Asigurarea accesului ţiganilor/romilor la
asistenţă medicală, conform legislaţiei în
vigoare

Permanent

Ministerul Sănătăţii

22. Contribuirea la pregătirea şi activitatea
mediatorilor sociali şi sanitari ai
ţiganilor/romilor; asigurarea colaborării
medicilor de familie cu mediatorii sociali
şi sanitari

Permanent

Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Protecţiei Sociale, Familiei şi
Copilului,
Biroul Relaţii Interetnice

23. Acordarea, în condiţiile legii, de ajutor
material familiilor cu mulţi copii şi social
vulnerabile ale ţiganilor/romilor

Permanent

Ministerul Protecţiei Sociale,
Familiei şi Copilului

MUNCĂ
24. Asigurarea pregătirii specialiştilor în
profesii şi meşteşuguri tradiţionale ale
ţiganilor/romilor
în
instituţiile
de
învăţămînt profesionale, monitorizarea
procesului de angajare în cîmpul muncii a
absolvenţilor ţigani/romi

Permanent

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Economiei
şi Comerţului
(Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă)

25. Informarea şi consultarea ţiganilor/romilor
privind vacanţe în piaţa muncii,
contribuirea la pregătirea profesională şi
recalificarea ţiganilor/romilor

Permanent

Ministerul Economiei
şi Comerţului
(Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă)

26. Elaborarea şi implementarea unui
complex de măsuri pentru renaşterea şi
dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale ale
ţiganilor/romilor, crearea zonelor etnomeşteşugăreşti în localităţile compact
populate de ţigani/romi

Permanent

Ministerul Culturii şi Turismului
(Uniunea Meşterilor Populari),
Ministerul Economiei
şi Comerţului
(Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă)

27. Contribuţia la dezvoltarea diferitelor
forme de antreprenoriat privat în rîndul
ţiganilor/romilor

Permanent

Ministerul Economiei şi
Comerţului
(Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă)

3

4

1

2

ORDINE PUBLICĂ
28. Organizarea programelor specializate de
instruire în domeniul relaţiilor interetnice
pentru colaboratorii organelor de ocrotire
a normelor de drept din localităţile
compact populate de ţigani/romi

Permanent

Ministerul Afacerilor Interne,
Biroul Relaţii Interetnice

29. Alegerea, conform legislaţiei în vigoare, a
cadrelor din rîndul ţiganilor/romilor
pentru structurile de ocrotire a normelor
de drept din localităţile compact populate
de ţigani/romi

Permanent

Ministerul Afacerilor Interne

30. Includerea în rîndurile gărzilor populare a
ţiganilor/romilor pentru menţinerea ordinii
publice şi de drept, în comun cu
inspectorii de sector şi şefii de post

Permanent

Ministerul Afacerilor Interne

31. Desfăşurarea bilanţurilor lunare a şefilor
de post, în comun cu autorităţile
administraţiei
publice
locale,
cu
informarea comunităţii rome despre
activitatea de combatere a criminalităţii în
localităţile
compact
populate
de
ţigani/romi şi familiarizarea lor cu
prevederile legislaţiei în vigoare

Permanent

Ministerul Afacerilor Interne

32. Informarea conducătorilor asociaţiilor
obşteşti ale ţiganilor/romilor despre
prevederile legislaţiei în vigoare privind
modul de intrare în Republica Moldova şi
ieşire din Republica Moldova, precum şi
de şedere a cetăţenilor străini şi apatrizilor
pe teritoriul republicii

Permanent

Ministerul Dezvoltării
Informaţionale

33. Efectuarea măsurilor suplimentare pentru
înregistrarea copiilor ţigani/romi de vîrstă
preşcolară şi şcolară

Permanent

Ministerul Dezvoltării
Informaţionale

