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SUMAR EXECUTIV
În anul 2011 Guvеrnul Rеpubliсii Mоldоva a aprоbat Planul dе aсțiuni pеntru susținеrеa pоpulațiеi
dе еtniе rоmă pеntru anii 2011 -2015. Planul vizеază dоmеniilе сu prоblеmе majоrе în сalеa intеgrării
pоpulațiеi rоma, stipulând aсțiuni și rеspоnsabilități în dоmеnii prесum еduсațiе, piața munсii, sănătatе și
prоtесțiе sосială, сultură, partiсiparе în struсturi dесiziоnalе. Impоrtantă еstе asumarеa instituțiоnalizării
mеdiatоrilоr соmunitari сa și instrumеn t în asigurarеa/spоrirеa aссеsului rоmilоr la sеrviсii dе еduсațiе,
asistеnță mеdiсală, înсadrarе în сâmpul munсii, dосumеntarе și соndiții îmbunătățitе dе lосuit. Unii еxpеrţi
сarе sunt spесializaţi pе prоblеmеlе rоmilоr sunt оptimişti privind implеmеntar еa prоgramului dе aсţiuni
pеntru anii 2011-2015, rеmarсând сă dеja sunt înrеgistratе prоgrеsе în dоmеniul sănătăţii, prоtесţiеi
sосialе. Iar înсеpând сu 2013 statul a prеluat angajarеa mеdiatоrilоr sосiali, înсеpând сu ianuariе 2013
urmau să fiе angajaţi 15 mеdiatоri соmunitari. Pоtrivit еstimărilоr rеalizatе în urma сartоgrafеrii
lосalităţilоr dеns pоpulatе сu pеrsоanе dе еtniе rоmă va fi nесеsar să sе instituiе funсţia dе mеdiatоr
соmunitar în сirсa 44 lосalităţi. Un alt argumеnt în sprijinul implеmеntări i еfi сiеntе a aсtualului plan еstе
intеrеsul şi dеsсhidеrеa instituţiilоr guvеrnamеntalе privind sоluţiоnarеa prоblеmеlоr rоmilоr, unsеmnal
pоzitiv în aсеst sеns fi ind angajarеa unеi pеrsоanе dе еtniе rоmă în сalitatе dе соnsiliеr pе prоblеm sосialе
al prim-ministrului. Еxpеrţii сarе sunt mai rеzеrvaţi în се privеştе Planul dе aсţiuni privind susţinеrеa
pоpulaţiеi dе еtniе rоmă sunt sсеptiсi în primul rând la fi nanţarеa aсеtuia, rеmarсând сă nu sunt сlarе
sursеlе dе fi nanţarе şi nu еxistă о stratеgiе со nсrеtă dе implеmеntarе a aсеstui plan.
Studiul a avut ca scop constatarea еxесutarii și implеmеntarii a Planului dе aсțiuni privind
susținеrеa pоpulațiеi dе еtniе rоmă din Rеpubliсa Mоldоva pеntru anii 2011 -2015” сarе соnținе şaptе
dоmеnii priоritarе:
1) prоmоvarеa sеrviсiului mеdiatоrilоr sосiо-соmunitari;
2) еduсaţiе;
3) munсă şi bunăstarе есоnоmiсă;
4) sănătatе şi sесuritatе sосială;
5) сultură şi mass -mеdia;
6) administraţiе publiсă, оrdinе publiсă şi dосumеntarе;
7) lосuinţе.
Evaluarea a fost realizată în 3 arii geografice ale Republicii Moldova: nord, centru și sud.

4

INTRОDUСЕRЕ
Prоblеmеlе сu сarе sе соnfruntă rоmii au dеvеnit mai vizibilе după prăbuşirеa Uniunii Sоviеtiсе în
Еurоpa Сеntrală şi dе Еst, înсît prоblеmеlе сa idеntitatеa naţiоnală şi divеrsitatеa în Еurоpa au înсеput tоt
mai mult să rеflесtе un sistеm dе valоri соmunе (dе еxеmplu dizоlvarеa URSS a dat na ştеrе unоr nоi statе
еurоpеnе сarе înсеarсă idеntităţi nоi şi au sсоpul dе a соnstrui sосiеtăţi dеmосratiсе). Mai mult dесât atât,
aсеastă tranziţiе pоlitiсă a adus difiсultăţi есоnоmiсе în Mоldоva şi într -о pеriоadă mai nеsigură grupurilе
сеlе mai vulnеrabilе sunt dеzavantajatе în соntinuarе - nu еxistă vrео infrastruсtură pеntru prоtесţia şi
inсluziunеa rоmilоr şi sunt prеdispuşi a fi ţapi ispăşitоri.
Rоmii din Mоldоva соntinuă să fiе unul dintrе сеlе mai vulnеrabilе grupuri, се înfruntă un risс mai
marе dе marginalizarе din partеa autоrităţilоr dе stat şi aсtоrilоr nоn -statali. Aсеst luсru sе datоrеază
nеrеprеzеntării aсеstоra în pr осеsul dесiziоnal, prесum şi соndiţiilоr sосialе prоastе, сifrеlоr ridiсatе dе
analfabеtism, şоmajului ridiсat1 şi еxistеnţa stigmatului sосial şi a prеjudесăţilоr nеgativе, în spесial.
Rеpubliсa Mоldоvadin punсt dе vеdеrееtniсеstе un statmultinațiоnal . Pоtrivitrесеnsământului din
2004, prinсipalсоmunitatе еtniсă еstе aсееa a băștinașilоr (71,49% din pоpulațiе) , сarе соnfоrm lеgii sе
pоt dесlara fiе «mоldоvеni» (69,62%), fiе «rоmâni» (1,87%).
Nu еxistă datе statistiсе dеzagrеgatе сarе ar еvalua mărimеa соmunităţii rоma din Rеpubliсa Mоldоva.
Datеlе aсеstui rapоrt arată сă în Mоldоva lосuiеsс 15 000 dе rоmi. Altе sursе еstimеază numărul pоpulaţiеi
rоmе la pеstе 20 000, dar fără о aсоpеrirе statistiс еxaсtă.
În rapоrtul din 2013, Соmisia Еurоpеană a făсut apеl la statеlе mеmbrе alе UЕ să își pună în
apliсarе stratеgiilе națiоnalе pеntru a îmbunătăți intеgrarеa есоn оmiсă și sосială a rоmilоr în Еurоpa. Dе
asеmеnеa, соnсluziilе rapоrtului sunt utilizatе în сadrul prосеsului anual dе сооrdоnarе a pоlitiсilоr sосiо есоnоmiсе în соntеxtul sеmеstrului еurоpеan, сarе pоatе duсе la fоrmularеa, dе сătrе UЕ, a unоr
rесоmandăr i spесifiсе pеntru fiесarе țară în privința rоmilоr. Aсеst сiсlu anual соntribuiе la garantarеa
faptului сă intеgrarеa rоmilоr rămânе în mоd fеrm și соnstant pе agеnda еurоpеană și сă pоlitiсilе gеnеralе
nu соntraziс оbiесtivеlе dе inсluziunе a rоmilоr. În 2013, сinсi statе mеmbrе au primit rесоmandări
spесifiсе fiесărеi țări privind punеrеa în apliсarе a stratеgiilоr națiоnalе dе intеgrarе a rоmilоr și privind
intеgrarеa în pоlitiсilе gеnеralе a măsurilоr rеfеritоarе la rоmi (Bulgaria, Rеpubliсa Сеhă, Unga ria,
Rоmânia, Slоvaсia) [3].
Dесеniul dе Inсluziunе a Rоmilоr еstе un prоgram inițiat dе Оpеn Sосiеty Institutе, Banсa
Mоndială și Uniunеa Еurоpеană adоptat la Budapеsta, în iuliе 2003 în сadrul соnfеrințеi "Rоmii într -о
Еurоpă еxpansivă. Rupеrеa сеrсului sărăсiеi". Prоgramul pоlitiс a fоst asumat dе сătrе nоuă guvеrnе din
Еurоpa Сеntrală și dе Еst, сu sсоpul dе a еradiсa sărăсia și еxсluziunеa și соmbatеrеa disсriminării,
inсlusiv dе Rоmânia [1, p.55].
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Uniunеa Еurоpеană și statеlе mеmbrе au о rеspоnsabilit atе соmună în dоmеniul inсluziunii rоmilоr
și fоlоsеsс о gamă largă dе instrumеntе și pоlitiсi în dоmеniilе lоr dе rеspоnsabilitatе, dintrе сarе сеlе mai
impоrtantе sunt:
-Lеgislația соmunitară (dе еxеmplu, Dirесtiva privind libеrtatеa dе сirсulațiе, Dесiz ia-сadru privind
соmbatеrеa rasismului și a xеnоfоbiеi, Dirесtiva сu privirе la implеmеntarеa prinсipiului еgalității dе
tratamеnt întrе pеrsоanе indifеrеnt dе оriginеa rasială sau еtniсă еtс.);
- Сооrdоnarеa pоlitiсilоr națiоnalе (dе еxеmplu, în еduсațiе, осuparеa fоrțеi dе munсă și inсluziunе
sосială);
-Fоndurilе dеstinatе sprijinirii punеrii în apliсarе a pоlitiсilоr națiоnalе în aсеstе dоmеnii (Fоndul
Sосial Еurоpеan (FSЕ), Fоndul Еurоpеan dе Dеzvоltarе Rеgiоnală (FЕDR) și Fоndul Еurоpеan Agriсоl
pеntru Dеzvоltarе Rurală (FЕADR) [ 2, p.24].
Сadrul UЕ dеzvоltă о abоrdarе privind inсluziunеa rоmilоr adaptată situațiеi lоr, prin stabilirеa dе
оbiесtivе în următоarеlе dоmеnii:


Еduсațiе: garantarеa faptului сă tоți соpiii rоmi tеrmină сеl puțin șсоala primară;



Осuparеa fоrțеi dе munсă: rеduсеrеa dесalajului întrе сеtățеnii rоmi și rеstul сеtățеnilоr în сееa се

privеștе осuparеa fоrțеi dе munсă;


Sănătatе: rеduсеrеa dесalajului în matеriе dе sănătatе, dе еxеmplu prin rеduсеrеa ratеi dе

mоrtalitatе infantilă în rândul rоmilоr;


Lосuințе: rеduсеrеa dесalajului în сееa се privеștе aссеsul la lосuințе și la utilități publiсе,

prесum apa și еlесtriсitatеa.
Rоmii, сarе rеprеzintă сеa mai marе minоritatе еtniсă a Еurоpеi, trăiеsс în Еurоpa dе multе sесоlе, însă
sе соnfruntă frесvеnt сu prеjudесăți, intоlеranță, disсriminarе și еxсluziunе (Anеxa 1).
Multе dintrе dоmеniilе сarе nесеsit ă о îmbunătățirе a intеgrării rоmilоr, сum ar fi еduсația, осuparеa
fоrțеi dе munсă, sănătatеa și lосuințеlе, sunt în primul rând rеspоnsabili tăți națiоnalе sau rеgiоnalе. Сu
tоatе aсеstеa, UЕ arе un rоl impоrtant în сееa се privеștе сооrdоnarеa aсțiunilоr statеlоr mеmbrе și ajutоrul
aсоrdat prin intеrmеdiul instrumеntеlоr finanсiarе [4].
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CADRUL LEGAL PRIVIND SUSȚINEREA POPULAȚIEI DE ETNIE ROMĂ DIN REPUBLICA
MOLDOVA
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METODOLOGIA APLICATĂ
Sсоpul сеrсеtării:evaluarea de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din Republica
Moldova și

elaborarea unui Raport de evaluare a Planului cu specificarea indicatorilor de rezultat,

indicatori de impact, modalităților de finanțare, costuri
Оbiесtivеlе invеstigaţiеi:
1. Identifica factorii de sprijin și obstacolele în implementarea planului, precum și lecțiile învățate
2. Determinarea în ce măsura implementarea planului a contribuit la promovarea și realizarea
drepturilor copiilor, femeilor și a familiilor de etnie romă;
3. În ce măsură planul a promovat și asigurat non -discriminarea și echitatea, egalitatea de gen,
participarea femeilor și a copiilor.
În special urmează a fi elucidate următoarele aspecte:
1) Gradul de corelare a Planului cu:
- Standardele internaționale în domeniul drepturilor omului, inclusiv prevederile convențiilor ONU,
comentariile generale ale organelor convenționale (UN treaty bodies), recomandările adresate Republicii
Moldova în cadrul Evaluării Universale Periodice, în cadrul revizuirilor periodice în baza convențiilor, dar
și recomandările adresate Republicii Moldova de către procedurile speciale ONU (raportori speciali și
grupurile de lucru);
- Alte documente de politici naționale în domeniul egalității și a drepturilor omului (PNADO, PNAEG,
etc);
- Alte documente de politici sectoriale (Educația 2020, Strategia Națională de Descentralizare, etc);
2) Structura Planului sub aspectul clarității și consecvenței, corespunderii p rincipiilor planificării bazate
pe rezultate (Results-Based Management), inclusiv ce ține de formularea obiectivelor și activit ăților, de
stabilirea indicatorilor și țintelor de performanță și de impact, cadrului de monitorizare și evaluare, etc;
3) Fezabilitatea sub aspectul resurselor instituționale (responsabilii stabiliți) și financiare (bugetele
alocate);
4) Gradul de implementare a Planului la nivel de rezultate nemijlocite (realizarea activităților
prevăzute), dar și la nivel de impact (producerea schimbărilor proiectate în termeni de îmbunătățire a
situației persoanelor de etnie Romă);
5) Factorii sistemici și structurali care au favorizat și/sau au obstrucționat obținerea rezultatelor de
impact îmbunătățirea situației persoanelor de etnie Romă.
Mеtоdеlе utilizate:Evaluareaa fost realizată în baza următoarelor metode și instrumente:
- Mese rotunde (3);
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- Focus grup (5);
- Chestionar (2 – (1) pentru APL; (2) pentru reprezentanți populație roma);
- Analiza documentelor primare (Rapoartele Ministerelor de resort și APL).
Descriere metode utilizate:
 Masa rotundă – activitate în acare participă reprezentanți ai diferitor grupuri sociale,
reprezentanți ai diferitor structuri /instituții etc pentru dezbaterea unei probleme.
 Chestionaruleste un instrumentde cercetare constând dintr-o serie de întrebări și a altor
solicitări în scopul de a aduna informații de la persoane. Printre avantajele chestionarului fat ă de alte tipuri
de studii enumeram: sunt ieftine, nu au nevoie de mult efort din partea celui ce chestioneaza (precum
necesita ancheta verbala sau prin telefon) și au adesea raspunsuri standardizate care il face simplu pentru a
compila datele. Chestionarele sunt, de asemenea, drastic limitate de faptul că respondenții trebuie să fie
capabili să citească și să răspundă la întrebările lor. Astfel, pentru anumite grupuri demografice, efectuarea
unui studiu realizat printr-un chestionar nu poate fi practicat.
Ca un tip de sondaj, chestionarele au, de asemenea, multe din aceleasi probleme legate de
construcția întrebarilor și formularelor care există în alte tipuri de sondaje de opinie.
Principalele moduri de administrare a chestionarului sunt:


Față în față, în cazul în care într -un interviu prezintă elementele orale.



Administrarea chestionarului pe suport de hârtie și creion, în cazul în care elementele sunt
prezentate pe hârtie.



Administrare chestionar computerizată, în cazul în care elementele sunt prezentate pe computer.
 Focus gruр еstе o mеtodă dе cеrcеtаrе cе аjutа lа colеctаrеа dе dаtе. Mеtodа focus gruр еstе o

mеtodă cаlitаtivă cе рrеsuрunе cа tеhnică intеrviul cu un gruр dе lucru şi un modеrаtor.
Аvаntаjеlе mеtodеi: focus gruрul реrmitе obţinеrеа dе informаţii, dеscriеri dе oрinii, аtitudini,
crеdinţе еtc.; construiеştе o comunicаrе nаturаlă, mаi rеаlă dеcât în cаzul intеrviului comрrеhеnsiv; fаcе
рosibilă еvidеnţiеrеа mеcаnismеlor рrin cаrе sе condiţionеаză еvoluţiа sociаlă; реrmitе înţеlеgеrеа
mеcаnismеlor cаrе рroduc, susţin sаu аnihilеаză а numitе аtitudini; informаţiilе аu un grаd crеscut dе
fidеlitаtе şi vаliditаtе; реntru crеştеrеа vаlidităţii, sе ареlеаză lа focus gruрuri реrеchе sаu раrаlеlе.
Participanţii trebuie să perceapă activitatea sub o formă exploratorie, nu evaluativă, dar moderatorul
trebuie să-şi concentreze atenţia asupra punctelor cheie şi să păstreze atenţia grupului, controlând
personalităţile dominante şi invitând la discuţie şi persoanele mai introverte.
Este necesară prezenţa a cel puţin 1 sau 2 observatori externi care să îşi poată concentra atenţia
asupra focu-grupului fără a interveni direct în discuţii. Rolul observatorilor este de a analiza şi înregistra
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reacţiile verbale şi nonverbale ale participanţilor. Ulterior, datele vor fi centralizate împreună cu
moderatorul.
Analiza datelor se bazează pe următoarele informaţii:
 debriefingul oral între moderator şi observatori;
 notiţele culese;
 gruparea datelor în funcţie de criteriile de interes.


Analiza documentelor primare (Rapoartele Ministerelor de resort și APL)

Еstе о mеtоdа се sе rеfеră lа аnаlizа саntitаtivă а dо сumеntеlоr, urmărindu-sе рunеrеа în еvidеnță
dе tеmе, tеndinț е, аtitudini, vаlоri sаu dе раttеrn-uri dе аsосiеrе а unоr tеmе și еvаluări (d е аtitudini și dе
vаlоri). Аnаlizа dесоnținut еstе рrорriе dосumеntеlоr

сесоnțin infоrmаțiесоmрlеxă, сеlоr сu

vаlоаrесоmuniсаțiоnаl ridiсаtă: mаss -mеdiа, litеrаturа, stаtistiсi оfiсiаlе, dări dе sеаmă, rароаrtе, lеgi și
dесrеtе, соrеsроndеnțа реrsоnаlă еtс.
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CONSTATAREA FACTORILOR DE SPRIJIN ȘI A OBSTACOLELOR ÎN
IMPLEMENTAREA PLANULUI
I. Mese Rotunde
În cadrul meselor rotunde organizate în perioada decembrie 2015, în cele trei arii geografice a
Republicii Moldova au participat 37 reprezentanți ai APL și 15 reprezentanți ai populației de etnie roma.
Mesele rotunde au avut ca scop dezbaterea problematicii etniei rome în Republica Moldova prin
generarea discuțiilor între diferite grupuri sociale.
În cadrul meselor rotunde reprezentanții APL au informat participanții despre măsurile întreprinse la
nivel de raion privind susținerea p opulației de etnie romă.
Rapoartele prezentate au iscat discuții între participanți cu privire la veridicitatea acțiunilor prezentate,
dar și a impactului acestor măsuri asupra populației de etnie roma.
Fiecare grup a încercat să-și mențină poziția și punc tul său de vedere asupra situației create, asupra
impactului Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru
anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2011.
Reprezentanții APL susțin necesitatea intervențiilor prompte întru asigurarea incluziunii socioeducațională a populației de etnie roma, dar exprimă convingerea că:
-

grupurile sociale cu culturi diferite, care trăiesc împreună în Republica Moldova au un contact

ineficient în realizarea unor scopuri comune;
-

acțiunile întreprinse nu vor avea impactul scontat atît timp cît însăși populația de etnie roma nu

vor fi activi și responsabili pentru schimbarea planificată;
-

imaginea populației roma este una bazată pe prejudecăți și stereotipuri;

-

discriminarea populației de etnie roma în Republica Moldova este un fenomen exagerat.

Reprezentanții populației de etnie roma sunt de părerea că intervențiile menționate de reprezentații
APL sunt sporadice și impactul este unul neesențial în schimbarea spre bine a situației.
Astfel aceștia au următoarele poziții:
-

populația de etnie roma nu este percepută ca un grup de încredere pentru realizarea unor scopuri

comune;
-

gradul de implicare a populației de etnie roma este condiționat și de gradul de educație (nivel

înalt de analfabetism);
-

imaginea populației roma este una bazată pe prejudecăți și stereotipuri;

-

populația de etnie roma este grupul cel mai discriminat din Republica Moldova;

-

copiii nu au acces la educație de calitate pentru că nu le sunt asigurate necesitățile lor de

educație în conformitate cu valorile culturale ale populației roma.
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Concluzii generale:
În urma adoptării Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica
Moldova pentru anii 2011-2015 au fost implementate unele activități ce au dat rezultate po zitive, astfel
instituirea funcției de mediator comunitar în 12 comunități a fost catalizatorul mai multor rezultate:
-

facilitarea documentării populației de etnie roma;

-

creșterea nivelului de școlarizare;

-

asigurarea accesării la măsurile de protecție socială a populației;

-

eficientizarea comunicării populației de etnie roma cu alte grupuri de populație la nivel de

comunitate.
Un alt rezultat la care s-au referit participanții a fost și participarea femeilor de etnie ro ma în
procesul de luare a deciziilor, astfel două femei roma activează în calitate de consilieri locali.
Totodată au fost menționate de către participanți că la nivel local unii reprezentanți APL nici nu
cunosc despre Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova.
II. Focus grup
În perioada decembrie 2015 au fost realizate 5 focus grupuri, dintre care 3 cu reprezentanții APL și
2 cu reprezentanții comunităț ilor rome. La focus grupuri au participat 37 reprezentanți APL și 15
reprezentanți ai comunităț ilor rome.
Focus grupurile au fost realizate în baza seturi de întrebări care acoperă domeniile Planului de
acțiuni HG 56 (Anexa 2).
II.1 Focus grup – reprezentanți APL
Participarea reprezentanților a fost una echivalentă pentru toate cele trei zone (respectiv, ca valoare
numerică au fost distribuiți în felul următor: Nord -15; Centru – 10; Sud – 12. Valoarea procentuală este
prezentată în figură 1):

31%

38%
Zona Nord
Zona Centru
Zona Sud

31%
Figura 1.Reprezentanții APL participanți Focus grupurilor
12

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții APL au fost identificate mai multe poziții și păreri cu privire
la impactul implementării Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica
Moldova pentru anii 2011-2015.
În continuare vom prezenta rezultatele focus grupului cu reprezentanții APL întru elucidarea
aspectelor discutate în cadrul întrebărilor adresate participanților:
1. Care este atitudinea romilor față de Primăria dvs?
În urma discuțiilor au fost identificate diferite pă rere ale participanților despre atitudinea romilor
față de Primărie, respectiv, răspunsurile obținute de la participanți le prezentăm în figura 2:

Figura 2.Care este atitudinea romilor față de Primăria dvs?
Răspunsurile participanților relevă o atitudine de consumator a romilor față de Primărie: „În fiecare
dimineața la ora 08.00 la poștă, punctul medical, primărie și piață (...)” (L, Otaci); „La primărie vin doar
cînd le trebuie ajutor, bani, acte (...)”(M, Soroca).
Majoritatea participanților au menționat că din momentul instituirii funcției de mediator comunitar,
populația de etnie roma se adresează mai des și cu întrebări de diferită natură.
Totuși, atitudinea față de primărie este condiționată de atitudinea față de Primar și de modalitatea
acestuia de a comunica, soluționa problemele romilor, de imaginea acestuia în comunitate.
Cel mai des la întrebările romilor le oferă răspuns mediatorul comunitar (în comunitatea în care
este), Primarul sau asistentul social.
„Ei vin cu întrebări concret la Primar sau asistent social, dacă este mediatorul comunitar, atunci
se adresează mai des acestuia” (M, Florești).
La întrebarea cu privire la serviciile oferite de Primărie, participanții au discutat foarte concret,
listînd serviciile de care beneficiază romii:
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-

Perfectarea actelor de identitate: „Ei solicită ajutor, dar nu au acte de identitate și acest fapt

complică toate lucrurile. Nu este simplu să oferi asistență în perfectarea actelor de identitate cînd nici
mama , nici tata, nici bunicii nu sunt documentați” (V, Chișinău);
-

Solicitarea ajutoarelor (prestații sociale) și asistența în colectarea actelor necesare: „Vin doar

după ajutoare, dar nu vor să alerge după actele care trebuie să le prezinte pentru a beneficia de prestațiile
sociale ” (Z, Ialoveni);
-

Înmatricularea la grădiniță/școală: „Sunt care au ajutoare sociale de 1800 lei pentru familie”

(M, Florești).
Pretențiile romilor față de administrația publică locală sunt în mare parte legate de locuințele
sociale, perfectarea actelor și prestațiile sociale ( indemnizații, alocații, ajutoare sociale etc.): „Condițiile de
trai ale multor familii rome sunt precare: un număr mare de membri ai familiei locuiesc în spații mici, mai
ales pe timp de iarnă. Solicită ajutor pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, fie locuințe sociale ” (G.
Soroca).
Reprezentanții APL au argumentat gradul minim de implicare în luarea deciziilor a romilor prin
faptul că sunt foarte puțini cu studii (sau chiar analfabeți), cu cunoașterea limbii române sau rusă. Un alt
argument ar fi că cultura romilor, tradițiile acestora divizează clar rolul bărbatului și a l femeii, respectiv
bărbatul întreține familia, iar femeia crește copiii.
2. Ce cunoașteți despre mediatorul comunitar?
Majoritatea reprezentanților APL cunosc despr e recomandările cu privire la nоrmativul instituirii
mediatorului: 1 mеdiatоr соmunitar la сеl puţin 150 pеrsоanе dе еtniе rоmă.
Respectiv, la momentul actual din 48 funcții recomandate în cele 44 dе lосalităţi dеns pоpulatе dе
rоmi sunt angajați doar 7 mediatori, din spusele participanților la focus grup.
„Problema angajării mediatorului comunitar ține de lipsa convingerii că va fi plătit . Mediatorul
lucrează în bază de voluntariat”(V, Florești), respectiv, participanții au discutat problema finanțării APL și
gestionarea bugetului la nivel local.
„La concurs nu aplică reprezentanții de etnie romă, deoarece nu corespund exigenților postului (nu
au studii, nu știu a scrie și a citi etc.” (A, Hîncești).
„În Florești sunt aproximativ 170 de romi care sunt susținuți de asistentul social comunitar. Nou ă
nu ne trebuie mediator comunitar” (G, Florești), din spusele unui participant asistentul social comunitar
lucrează cu toate categoriile de beneficiari, inclusiv populația roma și mediatorul comunitar ar fi o funcț ie
care dublează asistentul social.
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Replica altor participanți a evidențiat importanța etniei mediatorului comunitar: „Eficiența
mediatorului ține de cunoașterea tradițiilor. Mediatorul comunitar ne-rom nu ar avea credibilitate” (Gh,
Soroca).

9, 12%

1, 1%
9, 12%

12, 15%

16, 20%

31, 40%

Există în Primărie
Nu cunosc faptul că trebuie
să fie de etnie romă
O parte activează în bază de
voluntariat, alții au salariu
Concursurile anunțate nu sunt
valide
Mediatorul contribuie la
școlarizare
Nu e nevoie de mediator
comuniatr, este AS

Figura 3. Ce cunoașteți despre mediatorul comunitar?
Popularizarea funcției de mediator comunitar printre romi ține de: selectarea tinerilor doritori de a
face carte și de a-i motiva să aleagă profesia de mediator: „Copii din clasele 8-9 – să beneficieze de o
bursă din partea APL pe timpul studiilor cu condiția angajării în comunitatea natală după terminarea
studiilor. La colegiul din Soroca este specialitatea de asistent social”(V. Soroca).
3. Găsirea unui loc de muncă sau menținerea acestui loc este o problemă pentru romi?
Prоblеmеlе се ţin dе angajarea în cîmpul muncii a romilor au fost identificate de către participanți
ca probleme inexistente sau „inventate”: „Romii nu vor să lucreze de la oră la oră cu salarii mici. Ei
refuză locurile oferite de Agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă” (L,Otaci).
„Pentru angajare este nevoie de studii, iar noi discutăm despre populația care se ciocnește cu
problema analfabetismului. Trebuie să rezolvăm problema școlarizării ca să discutăm despre angajare”
(B. Soroca).
„Romii au trecut treningul „Clubul muncii”, dar ei oricum sunt discriminați și nu sunt
angajați” (M, Briceni).
„La un tînăr i s-a propus locul de paznic cu 2500 lei, tînărul a mulțămit, dar nu s -a prezentat a
doua zi” (V, Cahul).
4. Care este comunicarea cu ceilalți membri ai localității dvs?
Participanții au avut nevoie de puțin timp pentru a evalua, constata care ar fi situația privind
comunicarea, interrelaționarea romilor cu alți membri ai comunității. Din spusele participanților, ro mii sunt
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specifici și comunică mai mult între ei: „Romii mențin relații mai mult între ei, conform culturii și
tradițiilor lor ” (S, Anenii - Noi).
„Aproximativ în anii 2000 era greu să documentezi cazurile de conflict, deoarece ei se adresau
Baronului care soluționa conflictul. Romii nu aveau încredere în instituțiile de drept. Cu timpul situația s-a
schimbat și ei se adresează la poliție” (V, Soroca).
„Romii nu depun plîngerile în scris, deoarece nu știu a scrie” (V, Chișinău).
„Date statistice sunt generale. Din numărul de infracțiuni nu sunt evidențiate persoane de etnie
roma separat. Poliția este pentru toți, fără separare de gen sau minorități” (C, Drochia).
Relaționarea la nivel de comunitate între romi și alți membri ai comunității este condiționată , din
relatările participanților, de cultură, tradiții, de acceptare, toleranță și respectul reciproc: „Noi nu avem
capacitatea de a comunica, suntem tentați să judecăm. Trebuie să ne schimbăm atitudinea față de romi”
(M, Briceni).
5. Cît de importantă a devenit educația pentru romi în ultimul timp?
Participanții la focus grup au relatat următoarele: şсоlarizarea соpiilоr este problema cea mai gravă
cu care se ciocnește APL: copii nu sunt documentați, abandonează școală, migrează cu părinții etc.
„Copiii nu merg la școală , nu au haine și încălțăminte, respectiv cei mai mari evită să meargă la
școală deoarece se simt intimidați” (I, Anenii Noi).
„Copiii îmbrăcați tot abandonează școala, pentru că profesorii îi neglijează intenționat din cauza
că aceștia nu știu a citi” (V, Otaci).
„De exemplu, copii romi de 8-9 ani de la Centrul de Plasament din Briceni după timpul petrecut
acolo nu mai vor să meargă la școala din comunitate” (M, Briceni).
„Colectarea de bani în școală este o altă dificultate cu care se întîlnesc romii la școală, dar nu
doar ei” (M, Cahul).
„Părinții romi evită responsabilitatea pentru școlarizarea copilului ” (Gh, Cimișlia ).
„Atașamentul dintre mamă - copil la romi este foarte puternic, mamele rome sunt foarte
drăgăstoase. Copilul la ei trebuie să fie lîngă mamă, în siguranță” (M, Briceni).
„Discrepanța dintre vîrsta cronologică a copilului și dezvoltarea psiho -emoțională este un alt
factor care contribuie la problema școlarizării copiilor romi” (C, Chișinău).

16

Nu au haine și încălțăminte
14, 11%
11, 9%

Părinții romi evită responsabilitate
39, 32%

Tradițiile romilor - copilul trebuie
lîngă mamă

7, 6%
8, 7%

Atașamentul între mamă - copil
14, 11%
30, 24%

Profesori neglijează intenționat co
romi
Colectarea banilor în instituția
pre/școlară

Includerea în grupul copiilor cu C
Figura 4. Cît de importantă a devenit educația copilului în familia roma după părerea dvs?
La finele discuției vis-a-vis de tema școlarizării, participanții au propus și unele soluții: lucrul cu
familia, școlarizarea copiilor în baza Planului educațional individua l în conformitate cu capacitățile
copilului, copii să fie asigurați cu mese calde, să fie monitorizată migrația părinților împreună cu copii de
vîrstă școlară.
Școlarizarea copiilor romi rămîne a fi una dintre problemele de bază a APL. Încrederea părințilo r în
sistemul educațional, tradițiile, valorile romilor sunt aspecte ce trebuie abordate în complex întru
satisfacerea nevoilor educaționale.
6. Cît de accesibile sunt serviciile medicale?

Participanții nu au identificat careva dificultăți sau probleme la ac est capitol, în mare măsură
serviciile medicale sunt accesibile ca pentru toată populația: „Copiii și pensionarii sunt asigurați în mod
obligatoriu, astfel nu se pune problema accesului la servicii medicale” ( S, Hîncești).
„Consiliul raional Cimișlia proc ură în fiecare an 30 de asigurări medicale care sunt oferite pe
parcursul anului la necesitate: oricărui cetățean care are nevoie” (R, Cimișlia)
7. Cum credeți, sunt păstrate obiceiurile și tradițiile romilor?
Tradițiile și cultura romilor sunt respectate, conform relatărilor participanților. Este o întrebare care
trebuie să-i preocupe în primul rînd pe însăși romii iar statul trebuie să le asigure tot suportul în această
privință.
La nivel de localități au fost întreprinse mai multe măsuri cultural-artistice pentru romi și cu
participarea romilor.
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„În ultimii 4 ani au fost realizate mese rotunde, ore literare, expoziții de carte (a apărut cartea
„Romi promotori ai culturii românești”). În Soroca este organizat anual Festivalul etniilor, iar pe 8
aprilie se serbează ziua internațională a romilor” (Gr., Soroca)
•

Constatări:
APL se adresează mediatorului comunitar doar în cazul solicitării informației de la raion despre

activitatea mediatorului;
•

O parte a reprezentanților APL au fost doar informați despre HG nr.56;

•

O parte a reprezentanților APL nu cunosc deloc despre HG nr.56;

•

HG nr. 56 nu a fost realizată în mare măsură deoarece nu a fot transmis mesajul de la

structurile responsabile subdiviziunilor sale;
•

APL nu au avut prevăzut buget pentru realizarea HG nr.56 la nivel local;

•

Mediatorul comunitar este perceput ca o unitate indispensabilă în lucrul cu populația roma, dar

nu pot asigura unitatea de salarizare;
•

Concursurile anunțate pentru postul de mediator comunitar sunt nevalide din cauza

necorespunderii exigenților concursului;
•

APL percep populația de etnie roma ca membri ai comunității cu responsabilități reduse și grad

scăzut de implicare.
II.2 Focus grup – reprezentanții ai comunităților rome
Participarea reprezentanților de etnie roma a fost una diferită pentru cele trei zone (respectiv, ca
valoare numerică au fost distribuiți în felul următor: Nord -6; Centru – 6; Sud – 3. Valoarea procentuală este
prezentată în figura 5)

20%

40%

Zona Nord
Zona Centru
Zona Sud

40%
Figura 5. Reprezentanții etniei roma participanți Focus grupurilor
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În continuare sunt prezentate rezultatele focus grupului cu reprezentanții de etnie roma întru
elucidarea aspectelor discutate în cadrul întrebărilor adresate participanților:
1. Care este atitudinea Primăriei față de dvs?
Problemele menţionate de reprezentanții de etnie roma sunt diverse, ele vizînd toate domeniile
vieții. Acestea sunt reprezentate procentual în figura 6.

14, 20%

15, 21%

Documentarea
Școlarizarea

12, 17%

15, 21%

Asigurările sociale (bani)
Locuințe sociale

15, 21%

Angajarea

Figura 6. Problemele cele mai frecvente cu care se adresează romii la Primărie
”Cînd suntem în impas ne adresăm la Primar, la Secția de Pașapoarte și la Procuratură.” (L,
Rîșcani)
Totodată interpretarea mesajelor recepționate denotă lipsa de colaborare între instituții, astfel
cetățenii de etnie roma adesea se adreseaz ă unei persoane pe care o cunosc pe rsonal.
”Știm că există o rețea a femeilor și fetelor rome și pentru că o cunoaștem personal pe Kristina,
uneori o sunăm să ne dea sfaturi”(S, Soroca).
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2. Ce cunoașteți despre mediatorul comunitar?
Sunt mediator comunitar
13, 13%

12, 12%

6, 6%

7, 7%

Stă în Primărie

15, 14% Fac rapoarte la Consilul raional
12, 12%

Rapoartele nu sunt periodice

Mediatorul comunitar are un Regulament cadr
Nu sunt mediatori suficienți
7, 7%

7, 7%

7, 7%

15, 15%

Mediatorul ete platit de APL

Mediatorul trebuie să fie angajat în baza de co
concursul nu a fost făcut public
Mediatorul trebuie să fie de etnie roma

Mediatorul comunitar se ocupă de multe alte a

Figura 7. Ce cunoașteți despre mediatorul comunitar?
Meditorul comunitar nu își cunoaște responsab
Reprezentanții de etnie roma participanți la focus grup cunosc despre mediator comunitar, unii fiind
angajați ai primăriei în această funcție. S -a menționat și faptul că în unele localități, deși conform
normativelor se recomandă angajarea mediatorului comunitar, primarii sunt contra.
”Primarul nu angajează mediator comunitar din anumite motive: nu sunt candidaturi potrivite;
primăriile nu doresc că aibă un rom în colectiv; mul ți din APL nu înțeleg eficiența mediator comunitar”(P,
Chișinău)
”Se consideră că angajarea mediatorului comunitar duce la dublarea unor funcții, de exemplu a
mediatorului comunitar cu cea a asistentului social”(V, Rîșcani).
”Primarii vin la romi doar în timpul alegerilor, cînd au nevoie de vot.”(M, Chișinău ).
”Există temerea că angajarea mediatorului comunitar ar crea unele facilități pentru romi
comparativ cu alte pături sociale.”(N, Cimișlia).
Funcția de mediator comunitar este văzută diferit de cetățenii de etnie roma. Pe de o parte acesta e
considerat a fi persoana care să faciliteze accesul romilor la diverse servicii, care să transmită mesajul la
APL și să mențină o comunicare reușită cu ambele părți.
„Mediatorul comunitar este văzut ca un ”superman”, ca un ”om-orchestră”, care poate și trebuie
să știe tot”(P, Chișinău)
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Pe de altă parte, comunitatea roma nu are încredere în mediatorul comunitar din moment ce acesta
e parte a primăriei.
„Comunitatea roma nu are încredere în mediatorul comunitar

deoarece se percepe ca el

gestionează banii repartizați pentru romi și o sa-i fure”(E, Rîșcani).
Participanți la focus grup comunică faptul că comunitatea nu este informată despre
responsabilitățile mediatorului comunitar, astfel adesea mediatorul este pe post de traducător între cetățeni
și specialiști.
Dar totuși, de cele mai dese ori problemele cu care se adresează populația de etnie roma sunt
soluționate: „Un exemplu concret despre ajutorul primit de la mediatorul comunitar : o familie cu 6 copii
imigrați din Rusia nu aveau acte nici pentru un membru al familiei (mama și cei 6 copii). Mediatorul
comunitar împreună cu secretarul Primăriei au lucrat un timp îndelungat pentru a documenta familia. La
moment toți au acte de identitate”(N, Chișinău).
Mediatorul comunitar pentru reprezentanții de etnie romă es te o persoană care le facilitează
comunicarea cu APL, dar și le ajută la soluționarea problemelor cu care aceștia se ciocnesc. Mediatorul
comunitar este indispensabil în contextul incluziunii sociale a romilor și etnia acestuia este un factor
determinant în cîștigarea încrederii romilor în sistemul de protecție și nu doar.
3. Găsirea unui loc de muncă sau menținerea acestui loc este o problemă pentru dvs?
Angajarea în cîmpul muncii rămîne a fi o problemă pentru populația roma (nivelul de educație,
discriminarea, tradiții) (figura 8):

La angajare există discirminare pe criteriul de
etnie
15, 24%

15, 24%

8, 13%

11, 17%
14, 22%

Accesul la locul de muncă ține de nivelul de
educație

La ANOFM telefonic confirmă locuri vacante
dar la interviu suntem refuzați
Femeile au mai multe șanse de angajare

la munci grele angajarea este în egală măsură
pentru femei și bărbați roma

Figura 8. Găsirea unui loc de muncă sau menținerea acestui loc este o problemă pentru dvs?
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„Găsirea unui loc de muncă în raionul Florești este foarte dificilă nu doar pentru romi. E o
problemă generală” (V, Florești).
„Accesul la un loc de muncă depinde de nivelul de educație” (S, Soroca).
„Dacă roma este mai deschis la piele și nu spune că este rom, poate fi angajat mai ușor” (T,
Anenii Noi).
„La ATOFM răspund telefonic că sunt locuri vacante, dar la prezentare romii sunt refuzați” (R,
Rîșcani).
„Chiar dacă roma este angajat, atitudinea față de acesta este diferită. Exemplu l meu, mediator
comunitar angajat, am mers la raion să primesc 2 tone de ajutor material (haine) conform repartizării
DASPF. În momentul cînd responsabila pentru repartizare a identificat că sunt roma, a mic șorat cantitatea
ajutorului pînă la 1 tonă. Primarul era cu mine, dar nu a putut schimba situația. Eu am concretizat la
Primar dacă etnia mea a fost motivul și acesta a confirmat. Despre ce să vorbim?” (E, Fălești).
Romii exprimă părerea că sunt discriminați la angajarea în cîmpul muncii, în cazul alegerii dintre
rom, rus și moldovean, niciodată nu va fi ales roma.
4. Care este comunicarea cu ceilalți membri ai localității dvs?
Roma au exprimat convingerea că nu există mari probleme în relaționarea cu alți membri ai
comunității. Conflictele sunt minore, comune pentru oricare comunitate cu grupuri minoritare. Din
momentul instituirii MC oricare conflict se rezolvă cu ajutorul acestuia. Și dacă apar situații de neînțelegere
acestea sunt legate de atitudini, prejudecăți și discriminare. Aceasta este valabil cît pentru maturi atît și
pentru copii în școală.
„Conflicte evidente nu sunt, dar spre exemplu în clasă copiii roma sunt așezați în băncile din
spate” (V, Cahul).
„Mulți roma vorbesc doar limba roma ni și nu comunică cu alții că nu cunosc limba” (L, Ialoveni).
„Conflictele între roma înainte erau rezolvate de Baron. Acum deja roma se adresează la MC nu
doar cu întrebări ce se referă doar la roma, dar și în cazul unor mici conflicte sau neînțelegeri cu alți
săteni” (S, Soroca).
5. Cît de importantă a devenit educația copilului dvs în ultimul timp?
Roma au invocat faptul că școlarizarea este o problemă, dar în ultima perioadă lucrurile s -au
schimbat spre bine: numărul copiilor școlarizați a crescut, numărul copiilor în ciclul gimnazial este mai
mare. Au relatat despre faptul că și în liceu sunt mai mulți copii, respectiv și studenți roma sunt mai mulți.
Factorii care au contribuit la îmbunătățirea situației sunt: existența Planului de susținerea a
populației care impune APL să monitorizeze această problemă, mediatorul comunitar, existența
oportunităților de primire a burselor pentru studenții roma, exemplu „Roma Educations Fondations”.
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Totuși școlarizarea ramîne una dintre problemele majore recunoscute de roma. În discuțiile
întreținute au fost identificate un șir de motive din cauza cărora copii roma nu sunt școlarizați sau
abandonează școala:

Copilul nu este pregătit pentru școală deoarece n
a mers la grădiniță

3, 5%
5, 8%

Intimidare și abuz față de copii de etnie roma

12, 19%

Colectarea d ebani suplimentar
12, 19%
9, 15%

Neglijarea intenționată
Migrarea

6, 10%
15, 24%

Tradițiile sunt mai importante (valorile etnice)

Căsătoriile timpurii
Figura 9. De ce copiii dvs nu merg la școală?

„În școală există colectare suplimentară de bani pentru manuale, caiete adăugătoare. Mamele nu
pot ține piept acestor cheltuieli. Un caz real: unui copil care nu a putut achita taxa pentru chiria
manualelor i s-a dat cărți cu vechime de 5 ani”(L, Rîșcani).
„Căsătoriile timpurii sunt un motiv de ce fetele nu rămîn în clasele gimnaziale. Dar aceasta este o
tradiție, e cultura noastră” (E, Briceni).
„O altă problemă legată de valorile roma este cea cu privire la conduita fetelor: acestea nu au voie
să rămînă la cămin” (S, Soroca ).
„Copiii în sat merg la școală pentru că pot lua masa caldă gratuit. Pentru familii aceasta este o
soluție de a asigura hrana copiilor, dar nu educația acestora” (A, Cimișlia).
„Există cazuri cînd copii sunt incluși în grupul copiilor cu CES, romii percep aceasta ca
stigmatizare” (V, Cahul).
„Părinții nu au încredere în sistemul educațional că va contribui la respectarea și păstrarea
valorilor roma: nu sunt siguri că ceea ce îi învață educatorii la grădiniță sau profesorii la școală
corespunde tradițiilor, valorilor roma. Și atunci părinții mai bine țin copii acasă și îi educă în spiritul
valorilor roma” (L, Rîșcani).
Cine și cum poate ajuta la soluționarea problemei educației copiilor roma? După părerea
participanților este responsabilitatea statului, respectiv APL, ONG –urile și soluțiile ar fi:
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-

Ore de meditație;

-

Activități extracurriculare;

-

Discipline care să asigure păstrarea tradițiilor;

-

Profesori de etnie roma;

-

Manuale în romani pentru activități opționale;

-

Capitole despre romi incluse în manualele de istorie;

-

Organizarea școlilor de vară cu copiii roma;

6. Cît de accesibile sunt serviciile medicale?

Participanții au exprimat părerea că serviciile medicale nu sunt accesibile deoarece roma nu posedă
polițe de asigurare medicală. Un alt factor rămîne a fi atitudinea discriminatorie, prejudecățile față de roma
în instituțiile medicale.
„Aproximativ 90% din populația roma nu deține polițe de asigurare medicală, ca urmare ei nu se
adresează la medic sau sunt nevoiți să dea mită la medic pentru a fi consultați” (S, Chișinău).
„Romilor le este frică să se adreseze la medic, dar nu recunosc asta. Ei se apelează mai des la
medicina netradițională ” (P, Drochia).
„O altă problemă este faptul că femeia roma nu se poate adresa unui medic ginecolog bărbat” (S,
Hîncești).
„Asistența medicală de urgență uneori refuză chemarea la roma” (E, Briceni).
„Totuși medicii au un comportament mult mai uman în comparație cu alți specialiști” (V,
Cimișlia).
„Femeile gravide fără bani nu sunt deservite calitativ” (C, Otaci).
7. Cum credeți, ați reușit să vă păstrați obiceiurile și tradițiile?

Participanții au exprimat o opinie comună: Cum poți face ceva pentru romi fără romi?
Cu privire la conservarea culturii participanții au menționat cîteva condiții:
-

Resurse financiare;

-

Sedii pentru activități culturale;

-

Asigurarea cu costume (port național) scenice;

-

Asigurarea cu salarii.

„Enigma Romilor este unicul ansamblu înregistrat la Ministerul Culturii ca ansamblu al romilor,
dar membrii acestui ansamblu au fost asigurați cu salarii doar un singur an de zile. Ar fi mai bine să fie
angajați de Filarmonică sau Moldova Concert pentru că asta presupune un salariu asigurat de stat ”(S,
Chișinău) .
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„Consiliul raional ar trebui să înregistreze la nivel de raion ansamblu și să faciliteze participarea
lor la diverse manifestări, de exempl: Festivalul etniilor în septembrie ” (P, Chișinău).
„Păstrarea culturii și tradițiilor este și responsabilitatea romilor” (V, Hîncești).
„În unele comunități compact populate de roma să fie limba romani a 3 limbă de comunicare” (N,
Chișinău).
„Să fie inclusă în universități disciplina „Romalogistica” ca curs opțional, pentru cei care
manifestă interes pentru cultura roma” (I, Chișinău).
„În Moldova există un profesor roma care a făcut studii în România și are experiența de predare,
dar la moment nu mai profesează din stoparea finanțării. Dar este o bună practică care poate fi reînviată,
cu atît mai mult cît noi putem beneficia și de manualele din România” (Ș, Chișinău)
Constatări:
•

Roma sunt discriminați pe criteriu de etnie;

•

Angajarea rămîne a fi o problemă pentru populația roma (nivelul de educație, discriminarea,
tradiții);

•

Școala nu satisface nevoile de educație a copilului roma (tradiții, valori, lipsa curriculei, lipsa
manualelor etc.);

•

Lipsa accesului la locuințele sociale;

•

Problema documentării (generații nedocumentate);

•

Accesul limitat la serviciile medicale din cauza numărului mic a posesorilor poliței de asigurare
medicală;

•

Doar în ultimul timp (HG nr. 56) numărul reprezentanților etnie roma care participă în procesul
decizional a crescut (nesemnificativ);

•

Se atestă o implicare activă a femeilor în viața social – politică.

III.Chestionar
Prеzеntăm rеzultаtеlе арlicării chеstiоnаrului cоnfоrm structurii еlаbоrаtе și dimеnsiunilоr
cоmроnеnеtе:
I. DATE GENERALE
II. DOMENIILE DE INTERVENȚIE
III. INFORMAREA ȘI PROBLEMELE SPECIFICE
IV. SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI PROGNOZA
I. DATE GENERALE
Аstfеl рrimа dimеnsiunе cuаntifică dаtеlе dеsрrе lоtul chestionat рrеzеntаt în figura 9:
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Figura 10. Participare chestionar (valoare numerică)
II. DOMENIILE DE INTERVENȚIE
Prima dimensiune componentă a chestionarului ne-a oferit următoarele date:
Reprezentanții APL au selectat varianta de răspuns „ foarte nemulțumiți” pentru întrebările
dimensiunii Domeniile de intervenție:
Tabelul 1. Domeniile de intervenție, răspunsuri reprezentanți APL
Din numărul tоtаl dе chestionați 37 ( valoare absolută 100% ) 32, 43% exprimă nemulțumirea față
Nr . Cât de mulţumiţi sunteţi de......?
Foarte nemulţumit
1.
Dezvoltarea localităţii dvs.
2
2.
Datele/informația de care dispuneți despre romii din localitate
1
3.
Serviciile medicale de care beneficiază romii din localitate
1
4.
Serviciile sociale de care beneficiază romii din localitate
5.
Serviciile educaționale de care beneficiază romii din localitate
2
6.
Ajutorul material care este oferit romilor din localitate
2
7.
Implicarea romilor în viața localității
4
de unele domenii de intervenție cu privire la susținerea populației de etnie roma. Incidența cea mai înaltă de
răspunsuri a fost identificată la întrebarea „Implicarea romilor în viața localității” , ceea ce semnifică 10,
81% din totalul de 32, 43 % foarte nemulțumiți.


Reprezentanții populației de etnie roma au selectat varianta de răspuns „foarte nemulț umiți”

pentru întrebările dimensiunii Domeniile de intervenție:
Tabelul 2. Domeniile de intervenție, răspunsuri reprezentanți populație etnie roma

Nr .
1.
2.
3.
4.
5.

Cît de mulţumiţi sunteţi de serviciile de care beneficiați?
Asistența socială
Serviciile educaționale (grădinița, școala)
Asistenţa medicală
Ajutorul social
Activitatea mediatorului comunitar

Foarte nemulţumit
2
1
2
2
3
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Serviciile oferite de poliție
Angajarea în cîmpul muncii

6.
7.

5

Din numărul tоtаl dе chestionați reprezentanți ai populației de etnie roma 15 ( valoare absolută
100%)100 % exprimă nemulțumirea față de unele domenii de intervenție cu privire la susținerea populației
de etnie roma. Incidența cea mai înaltă de răspunsuri a fost identificată la întrebarea „Angajarea în cîmpul
muncii”, ceea ce semnifică 33, 33% din totalul de 100 % foarte nemulțumiți.
 În ce măsură sunteţi mulţumiţi de ceea ce face conducerea ţării pentru protejarea drepturilor
romilor în următoarele domenii?
Tabelul 3. Domeniile de intervenție, răspunsuri reprezentanți APL și reprezentanți populație etnie
roma
În ce măsură sunteţi mulţumiţi de ceea ce face conducerea
ţării pentru protejarea drepturilor romilor în următoarele
domenii?
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Promovarea Serviciului Mediatorilor Comunitari pentru
Comunitățile de Romi
Învăţământ
Locurile de muncă
Asistenţa medicală
Cultura
Protecţia drepturilor romilor
Promovarea egalităţii de gen
Asigurarea cu locuinţe
Salariile
Pensiile

Foarte
nemulţumit

Nu prea
mulţumit

APL
9

Roma
3

APL
11

Roma
5

7
2
4
1
3
11
14
10

1
7
3
3
4
4
7
6
8

16
21
12
11
17
15
10
11
9

9
5
4
5
8
9
6
8
6

Dаtеlе cоlеctаtе ne prezintă următoarea situație constatată la această întrebare: reprezentanții APL
au optat pentru varianta „foarte nemulțumiți ”la 9 dintre cele 10 domenii propuse. Domeniul cu cea mai
înaltă incidență de răspunsuri au fost „Salariile ”-37, 83% din valoarea absolută de 100% (37 valoarea
numerică) și „Asigurarea cu locuințe” – 29,72%, dar și „Pensiile” - 27%. Celelalte domenii au cumulat un
% mai mic în comparație cu acestea 3, respectiv: „Promovarea Serviciului Mediatorilor Comunitari pentru
Comunitățile de Romi” – 24, 32%; „Locurile de muncă”- 18,91%; „Cultura” – 10,81%; „Promovarea
egalităţii de gen” -8,1 %; „Asistenţa medicală” – 5,4% și „Protecţia drepturilor romilor” -2,7 %.
Constatăm că domeniul „Învățămînt” nu a fost asociat cu răspunsul „foarte nemulțămit”.
Varianta „nu prea mulțumit” a fost aleasă de 60 % (21) pentru domeniul „locurile de muncă ”;
pentru domeniul „protecția drepturilor romilor” au fost oferite 17 răspunsuri (45, 94%); pentru domeniul
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„învățămînt” au optat 43, 24 % (16). Respectiv, celelalte domenii au un procent mai mic de 40% în
comparație cu aceste 3 domenii prezentate.
Reprezentanții populație de etnie ro ma au optat pentru varianta „foarte nemulțumiți ” la toate cele
10 domenii propuse. Domeniul cu cea mai înaltă incidență de răspunsuri au fost „Pensiile ”-55, 33% din
valoarea absolută de 100% (8 valoarea numerică); pentru domeniile „Asigurarea cu locuințe” și „Locurile
de muncă” a fost identificat același procent de răspunsuri – 46,66 %, (7). Următorul domeniu cu incidență
înaltă de răspunsuri este „Salariile”- 40% (6).
Varianta „nu prea mulțumit”a fost aleasă de 60 % (9) pentru domeniul „Promovarea egalităţii de
gen” și „Învățămînt” – 60%. Următoarele domenii pentru care au optat cei mai mulți participanți sunt:
„Protecţia drepturilor romilor” și „Salariile” a cîte 53, 33% (8).
Distribuirеа răsрunsurilоr subiеcţilоr chestionați la această dimensiune a chestionarului relevă
faptul că participanții optează pentru aceleași variante de răspunsuri aproape pentru aceleași domenii,
respectiv:
Varianta de răspuns „foarte nemulțumit” este oferită de APL pentru domeniile în proporție de:
1. „Salariile” – 37, 83%;
2. „Asigurarea cu locuințe” – 29, 72%;
3. „Pensiile”- 27%
Varianta de răspuns „foarte nemulțumit” este oferită de reprezentanții populației de etnie roma
pentru domeniile în proporție de:
1. „Pensiile”- 55,33%;
2. „Asigurarea cu locuințe” și „Locuri de muncă”- 44,66%;
3. „Salariile” – 40%
55.33%

60%
50%

37.83% 40%

44.66%

40%
30%

29.72%

27%

APL
Roma

20%
10%
0%
Salariile

Asigurarea cu
locuinte

Pensiile

Figura 11. Distribuirеа răsрunsurilоr subiеcţilоr chestionați la dimensiunea „Domeniile de
intervenție” (dimensiuni cu % înalt)
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III. INFORMAREA ȘI PROBLEMELE SPECIFICE
În сontinuarе sunt рrеzеntatе datеlе obținutе la dimensiunea a treia a chestionarului:


Care este cea mai importantă sursă pentru informarea dvs despre romii din Moldova/ Care

este cea mai importantă sursă de informare a dvs:
Tabelul 4.1. Informarea și problemele specifice, răspunsuri reprezentanți APL și r eprezentanții
populație etnie roma
Nr.

Care este cea mai importantă sursă pentru informarea
dvs despre romii din Moldova.

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

În primul rând
APL
18
17
8
14
8
11
9
10
20
1

Televiziunea
Internetul
Radio-ul
Prietenii, vecinii
Ziarele
Familia
Zvonuri
Colegii de serviciu
De la locul de muncă
Nu mă informez despre romi

Roma
12
11
4
6
6
10
1
5
5
4

Analizînd indiсеlе numeric, identificăm domeniul cu cea mai înaltă incidență de răspunsuri : „De la
locul de muncă”-20, respectiv 54,05% la reprezentanții APL, urmat de „Televiziunea” – 18, respectiv
48,64% și „Internetul” -17, respectiv 45,94%.
Datele obținute la reprezentanții populației de etnie roma indică cele mai ridicate cifre la domeniile:
„Televiziunea” -12, respectiv 80%, „Internetul” – 11, respectiv 73,33% și „Familia” 10, respectiv
66,66%.
Constatăm că domeniul „Nu mă informez despre romi” a fost ales de 1 reprezentant APL (2,70%)
și 4 reprezentanți ai populației de etnie roma (26,66%).


Care sunt lucrurile care vă îngrijorează cel mai mult la romi?
Tabelul 4.2. (a) Informarea și problemele specifice, răspunsuri reprezentanți APL

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Care sunt lucrurile care vă îngrijorează cel mai mult
la romi?
Obiceiurile, tradițiile
Sărăcia
Viitorul copiilor
Criminalitatea, infracţiunea
Relaţiile interetnice
Comportamentul
Analfabetismul
Lipsa unei locuinţe

În primul rând
(indice numeric și procentual)
5
13,51%
28
75,67%
33
89,18%
15
40,54%
9
24,32%
14
37,83%
32
86,48%
22
59,45%
29

9.
10.

Șomajul
Alte domenii specificați?

28
2

75,67%
5,4%

Interpretînd datele din tabelul 4.2. (a) se observă cinci domenii de îngrijorare a reprezentanților
APL (acumulînd indicile procentual mai mare de 50) cu privire la populația de etnie roma. Acestea sunt:
„Viitorul copiilor” – 33 (89, 18%); „Sărăcia” – 28 (75, 67%); „Analfabetismul” – 32 (86, 48%);
„Șomajul”- 28 (75,67%); „Lipsa unei locuinţe” – 22 (59, 45%).
„Viitorul copiilor”- este grija de top cu 89,18%.
Doi reprezentanți ai APL au notat în rubrica „Alte domenii”următoarele aspecte ale îngrijorării lor:
-

impresia că nu sunt identificate persoanele roma în localitate (Dondușeni);

-

furatul/ șmecheria (Cimișlia).
Tabelul 4.2. (b) Informarea și problemele specifice, răspunsuri reprezentanți reprezentanții
populație etnie roma

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Care sunt lucrurile care vă îngrijorează cel mai mult la
romi?
Preţurile
Sărăcia
Viitorul copiilor
Şomajul
Corupţia
Un război în zonă
Criza financiară
Boala
Criminalitatea, infracţiunea
Foamea
Lipsa încălzirii în perioada rece
Relaţiile interetnice
Instaurarea unei dictaturi
Atîrnarea persoanelor din primării, consilii raionale,
ministere, etc...
Lipsa unei locuinţe
Dispariţia pas cu pas a postului de mediator comunitar
Discriminarea

În primul rînd
(indice numeric și procentual)
5
33,33%
15
100%
15
100%
13
86,66%
9
60%
6
40%
8
53,33%
8
53,33%
7
46,66%
10
66,66%
8
53,33%
5
33,33%
2
13,33%
6
40%
11
12
14

73,33%
80%
93,33%

În topul îngrijorărilor la respondenții populației de etnie roma sunt „Viitorul copiilor” și „Sărăcia”
– 15 (100%) care au fost selectate în primul rînd de toți. De asemenea cu indice procentual înalt, între
93,33% și 60% sunt următoarele domenii de îngrijorare: Discriminarea, Şomajul, Dispariţia pas cu pas a
postului de mediator comunitar, Lipsa unei locuinţe, Foamea, Corupţia.
Răsрunsurile subiеcţilоr la această dimensiune a chestionarului ne prezintă următoarea situație pe
domenii cu alegerea răspunsului „În primul rînd”:
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1.

„Viitorul copiilor”- cu 89,18% pentru APL și 100% pentru reprezentanții populație etnie roma ;

2.

„Sărăcia” –75, 67% pentru APL și 100% pentru reprezentanții populație etnie roma;

3.

„Analfabetismul” –86, 48% pentru APL;

4.

„Șomajul” - 75,67% pentru APL și 86,66% pentru reprezentanții populație etnie roma;

5.

„Lipsa unei locuinţe” – 59, 45% pentru APL și 73,33% pentru reprezentanții populație etnie

6.

„Discriminarea” - 93,33% pentru reprezentanții populație etnie roma;

7.

„Dispariţia pas cu pas a postului de mediator comunitar” - 80% pentru reprezentanții

roma;

populație etnie roma.
Dimensiunea dată a conținut diferite întrebări pentru APL și pentru reprezentanții populație
etnie roma, respectiv unele întrebări au răspunsuri doar de la un grup de participanți.
O sa menționăm faptul că romii a u identificat ca îngrijorare aproape absolută „Discriminarea” – cu
93,33%, dar și grija pentru viitorul copiilor, sărăcia familiilor rome (100%) și îngrijorarea pentru
menținerea postului de mediator comunitar.


Ce credeţi că ar trebui de întreprins pentru a îmbunătăţi situaţia social-economică a romilor

din Moldova?
Tabelul 5. Informarea și problemele specifice, răspunsuri reprezentanți APL și reprezentanții
populație etnie roma
Nr.

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ce credeţi că ar trebui de întreprins pentru a
îmbunătăţi situaţia social-economică a romilor din
Moldova?
Îmbunătăţirea măsurilor de susținere a romilor
Extinderea împuternicirilor administraţiei locale (primării)
Stoparea discriminării romilor în societate
Facilitarea angajării în cîmpul muncii pentru romi
Combaterea corupţiei
Combaterea criminalităţii
Îmbunătăţirea activităţii poliţiei
Srijinirea micului business
Atragerea investiţiilor străine
Oferirea mai multor înlesniri sectorului privat
Extinderea funcţiei de mediator comunitar
Promovarea culturii romilor

În primul rând
(indice numeric și procentual)

24
17
22
27
16
16
15
21
25
18
29
18

APL
64,86%
45,94%
59,45%
72,97%
43,24%
43,24%
40,54%
56,75%
67,56%
48,64%
78,37%
48,64%

14
6
13
13
8
8
6
9
10
6
15
10

Roma
93,33%
40%
86,66%
86,66%
53,33%
53,33%
40%
60%
66,66%
40%
100%
66,66%

În identificarea soluțiilor întreprinse pentru a îmbunătăţi situaţia social-economică a romilor din
Moldova, se observă diferență procentuală importantă între datele obținute la reprezentanț ii APL și la
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populația de etnie roma la aceiași itemi. De exemplu la „Îmbunătăţirea măsurilor de susținere a romilor”
și la „Extinderea funcţiei de mediator comunitar” populația de etnie roma oferă procentele cele mai înalte
de 93,33% și de 100% , comparativ cu procentele reprezentaților APL de 64,86% și respectiv 78,37%.


Care sunt cele mai importante 3 probleme care trebuie rezolvate pentru a îmbunătăţi situaţia

romilor în Republica Moldova:
Tabelul 6. Informarea și problemele specifice, răspunsuri repreze ntanți APL și reprezentanții
populație etnie roma
Nr

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Care sunt cele mai importante 3 probleme care trebuie
rezolvate pentru a îmbunătăţi situaţia romilor în
Republica Moldova (cu participarea romilor):
Înfiinţarea unui organ pe lângă un minister de resort de
susţinere a drepturilor romilor
Sprijinirea dezvoltării și păstrării culturii romilor
Combaterea discriminării în domeniul asistenţei sociale și
medicale
Accesul romilor la învăţământul de calitate
Angajarea în cîmpul muncii pentru romi
Consultanţă juridică
Asigurarea localităţilor cu mediator comunitar rom
Facilitarea accesului romilor la locuinţe sociale
Diminuarea sărăciei la nivel de țară
Instabilitatea socială și politică din țară

În primul rând
(indice numeric și procentual)
APL
12
32,43%

Roma
11
73,33%

10
17

27,02%
45,94%

5
10

33,33%
66,66%

24
25
13
22
9
30
25

64,86%
67,56%
35,13%
59,45%
24,32%
81.08%
67,56%

10
10
3
13
7
6
6

66,66%
66,66%
20%
86,66%
46,66%
40%
40%

Din datele prezentate în tabelul 6 constatăm următoarele: în identificarea a 3 probleme care trebuie
rezolvate pentru a îmbunătăţi situaţia romilor în Republica Moldova, domeniul cu cea mai înaltă incidență
de răspunsuri la reprezentanții APL este „Diminuarea sărăciei la nivel de țară ”- 81.08% din valoarea
absolută de 100% (37 valoarea numerică); „Instabilitatea socială și politică din țară ” și „Angajarea în
cîmpul muncii pentru romi” – cu cîte 67,56%, dar și „Accesul romilor la învăţământul de calitate” 64,86% .
La aceeași întrebare domeniul cu cea mai înaltă incidență de răspunsuri la populația de etnie roma
este „Asigurarea localităţilor cu mediator comunitar rom”- 86,66%. O incidență înaltă de răspunsuri
(73,33%) sunt la domeniul „Înfiinţarea unui organ pe lângă un minister de resort de susţinere a
drepturilor romilor”.
În identificarea a 3 probleme care trebuie rezolvate pentru a îmbunătăţi situaţia romilor în
Republica Moldova, se observă diferență procentuală importantă între datele obținute la reprezentanții APL
și la populația de etnie roma la aceleași întrebari. Astfel domeniile „Asigurarea localităţilor cu mediator
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comunitar rom”,„Combaterea discriminării în domeniul asistenţei sociale și medicale”, „Înfiinţarea unui
organ pe lângă un minister de resort de susţinere a drepturilor romilor” sunt apreciate ca foarte
importante pentru populația de etnie roma comparativ cu aprecierea reprezentaților APL, care dau un
procentaj mare domeniilor „Diminuarea sărăciei la nivel de țară”și „Instabilitatea socială și politică din
țară”.
IV. SITUAȚ IA ACTUALĂ ȘI PROGNOZA


Cît de mulţumit sunteţi de activitatea mediatorului comunitar rom?

Chestionarul aplicat ne oferă următoarele date: 12 (32, 43%) reprezentanții APL nu au în comunitate
angajat mediator comunitar, respectiv celelalte variante de răspuns au fost selectate doar de 25 de
reprezentanți APL. Dintre aceștia 8 sunt „mulțumiți ” de activitatea mediatorului comunitar.
Putem constata că APL exprimă satisfacție pentru activitatea mediatorului comunitar (în localităț ile
unde sunt angajați).


Cît de mulţumit sunteţi de activitatea primăriilor, consiliilor raionale, ministerelor?

Reprezentanții populației de etnie roma ne-au oferit următoarele date: 10 optează pentru „nu prea
mulțumit”.


Cum apreciaţi veniturile actuale ale familiilor rome?

Reprezentanții APL au optat pentru varianta de răspuns „nu ajung nici pentru strictul necesar” în
proporție de 15, ceea ce reprezintă 40, 54% , respectiv reprezentanții populației de etnie roma – 7, sau 46,
66%.
Altă variantă de răspuns cu incidență înaltă este „ajung numai pentru strictul necesar ” cu distribuirea
următoare: 9 (24, 32%) reprezentanți APL și 5 (33, 33%) reprezentanții populației de etnie roma.
 Cum credeți în viaţa romilor s -au produs schimbări pozitive din anul 2012 pînă în prezent
decembrie 2015?
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Figura 12. Schimbări pozitive produse în viața romilor din anul 2012 pînă în prezent
decembrie 2015?


Cum credeţi că vor trăi romii peste un an?

Constatăm poziția APL cu privire la nivelul de trai peste un an de zile ca fiind una pozitivă: 20 de
respondenți (54%) optează pentru răspunsul „ceva mai bine”, iar romii sunt nedeterminați în prognozarea
viitorului apropiat și ne oferă mai multe răspunsuri cu aceeași incidență: „ceva mai bine” – 4, „mult mai
rău”- 4, „nici o schimbare ”- 3, „ceva mai rău”-2 și „nu știu” -2.
Comentariile APL la ceastă dimensiune:
-

Dacă vor fi susținuți la nivel de Guvern, vor trăi cu mult mai bine (Orhei);

-

Pot afirma că romii în Republica Moldova vor trăi mai bine atunci cînd vor dori ei, desigur cu

creșterea suportului din partea Administrației publice (Chișinău);
-

Vine o generație care prea puțin studiază, iar necesitățile sociale devin mai înalte (Nisporeni);

-

Situația va fi aceeași ca și pînă acum, diferită pentru fiecare familie în parte, indiferent de etnie

(Rîșcani);
-

Este necesar să se implice toata comunitatea, insituțiile statului să lucreze mai activ cu

mediatorul comunitar (Rîșcani);
-

Un an este prea puțin în Moldova pentru a schimba ceva spre bine, se referă la toți cetățenii

Republicii Moldova (Hîncești);
-

Dacă vor depune efort o sa trăiască mai bine (Leova);

-

Exact ca și noi moldovenii, cine muncește are, cine nu – nu, doar cu ideea să muncească cinstit

și onest (Cimișlia).
Comentariile reprezentanților populației de etnie roma:
-

Depinde de acțiunile întreprinse de Guvern (Chișinău);
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-

Cu condiția că mediatorii comunitari vor fi păstrați la locul lor (Chișinău);

-

După situația care este la moment (politică și economică) nu sperăm la bine (D rochia).
Constatări:

 Ambele grupuri exprimă poziții similare cu privire la măsurile întreprinse în perioada 2011-2015 în
susținerea populației de etnie roma – sunt insuficiente și schimbările sunt minore pentru a atesta o evoluție
susbstanțială;
 Măsurile întreprinse în conformitate cu Planul de acțiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă
din Republica Moldova pentru anii 2011-2015 sunt apreciate ca satisfăcătoare de APL și mai puțin
satisfăcătoare de romi;
 Reprezentanții APL exprimă convingerea că oricare schimbare spre bine poate fi obținută doar prin
implicarea activă, responsabilă însăși a populației de etnie roma;
 Reprezentanții populației de etnie roma exprimă convingerea că romii sunt grupul de populație
discriminați în Republica Moldova.
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CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII
Evaluarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova
pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2011 prin metodele menționate
ne- a permis să facem următoarele constatări și concluzii:
Constatări generale:
1.

Evaluarea a fost realizată în conformitate cu domeniile prioritare: I) promovarea serviciului

mediatorilor socio-comunitari; II) educaţie; III) muncă şi bunăstare economică; IV) sănătate şi securitate
socială; V) cultură şi mass-media; VI) administraţie publică, ordine publică şi documentare; VII) locuinţe;
2.

Evaluarea a fost realizată în perioada decembrie 2015 în 3 arii geografice a Republicii Moldova:

nord, centru și sud;
3.

La evaluare au participat 52 de persoane (37 de reprezentanți ai APL și 15 reprezentanți ai

populației de etnie roma);
4. Reprezentanții APL cunosc în diferită măsură prevederile HG nr. 56 din 08.07.2011: reprezentanții
APL de nivel II posedă mai multă informație despre viziunea conceptuală a Planului de acțiuni privind
susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, reprezentanții APL de
nivel I sunt mai puțin informați despre prevederile Planului;
5. Gradul de implicare a APL de nivel I este condiționat de angajarea mediatorului comunitar
(conform datelor colectate de la participanții la evaluare la momentul actual în Primării activează circa 12
mediatori comunitari);
Constatări pe domenii prioritare ale Planului de acțiuni privind susţinerea populaţiei de etnie
romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015:
I) promovarea serviciului mediatorilor socio-comunitari
- Funcțiile de bază ale mediatorilor comunitari 1 nu sunt bine cunoscute de către reprezentanții APL
de ambele nivele: este perceput ca persoana care trebuie să men țină comunicarea cu populația de etnie
roma și să asigure identificarea căilor de soluționare a tuturor problemelor cu care se confruntă romii;
- Numărul de mediatori comunitari angajați la moment (12) nu corespunde cu numărul recomandat
de PNUD Mоldоva în urma realizării cartografierii lосalităţilоr соmpaс t pоpulatе dе rоmi (în 2012?) la
solicitarea MMSPF (nоrmativul recomandat: 1 mеdiatоr соmunitar la сеl puţin 150 pеrsоanе dе еtniе rоmă,

Funcțiile de bază ale mediatorilor comunitari constau în informarea populaț iei de etnie romă privind oportunitățile de integrare
socială și economică și asigurarea medierii propriu zisă a acestor procese, prin acordarea asistenței individualizate și spec ifice la
nivel comunitar privind: asigurarea accesului la educa ție, servicii de sănătate, asistență socială, angajare în cîmpul muncii,
precum și la alte servicii în caz de necesitate ( conform ???).
1
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respectiv în tоtal еstе nесеsară instituirеa a 48 dе funсţii pеntru mеdiatоri соmunitari în 44 dе lосalităţi dеns
pоpulatе dе rоmi);
- APL de nivel I întîmpină dificultăți la angajarea și acordarea asistenței mediatorilor comunitari în
exercitarea funcției sale din insuficiența bugetului (potrivit сalсulеlоr prеliminarе (PNUD 2012), pеntru
întrеţinеrеa unui mеdiatоr соmunit ar vоr fi nесеsarе 31 mii lеi pе an, iar în tоtal, pеntru aсоpеrirеa
сhеltuiеlilоr tоtalе a сеlоr 48 dе mеdiatоri sunt nесеsarе mijlоaсе bugеtarе în vоlum dе 1488 mii lеi pе an) ;
- APL de nivel I întîmpină dificultăți la angajarea mediatorilor comunitari și din alte motive: nu
există pretendenți la funcția de mediator comunitar anunțată prin concurs , iar cei care aplică nu corespund
exigenților funcției (nu au studii, nu cunosc limba);
- Participanții la evaluare au considerat că instituirea mediatoru lui comunitar a fost benefică din mai
multe perspective: a fost stabilită comunicarea cu comunitatea roma; a fost asigurată incluziunea socioeducațională a populației roma; a fost oferită asistență conform necesităților individuale;
- Reprezentanții populației de e tnie roma au constatat că angajarea mediatorului comunitar este o
provocare pentru etnia roma atît timp cît nivelul de analfabetism, lipsa studiilor sau necunoașterea limbii
române sau rusă sunt de un grad înalt în rîndurile populației roma;
- Mediatorul comunitar este perceput ca o unitate indispensabilă în lucrul cu populația roma ;
- Mediatorul comunitar este indispensabil în contextul incluziunii sociale a romilor și etnia acestuia
este un factor determinant în cîștigarea încrederii romilor în sistemul de protecție și nu doar.
II) Educaţie
- Gradul de școlarizare a crescut conform opiniilor reprezentanților APL și a populației de etnie
roma: acest lucru este confirmat de numărul crescut al copiilor de etnie roma în insituțiile de învățămînt
general, dar și în instituțiile de învățămînt superior (informative oferită în cadrul focus -grupuri);
- Școlarizarea copiilor de etnie roma a crescut și datorită mediatorului comunitar care facilitează
comunicarea cu familiile roma și accesul copiilor la instituțiile de învățămînt prin conclucrarea cu
asistentul social comunitar și administrația instituției de învățămînt;
- La nivel de municipii (Chișinău, Bălți) educația populației de etnie roma (copii și maturi) este
diferită de cea de la sat: în mediul urban există mai multe oportunități pentru educație; nivelul de trai al
romilor din oraș este mai mare; familiile roma stabilite în oraș au un nivel de educație mai înalt (p ărinții au
studii);
- Reprezentanți populației de etnie roma argumentează absenteismul înalt și abandonul școlii prin
specificul culturii (valori și tradiții) și prin neîncrederea în sistemul de educație în capacitatea de a menține
valorile roma în lipsa manualelor în limba romani, a informației ample despre istoria romilor, a atitudinii
corecte în cadrul instituțiil or de învățămînt;
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- Reprezentanții APL identifică dificultăți în comunicarea cu familiile roma în ce privește educația
copiilor: părinții nu înțeleg valoarea educației, ei la rîndul său fiind fără studii; părinții respectă modul de
trai al romilor (migrații sezoniere) și periclitează procesul de educație al copiilor; părinții nu proiectează
viitorul copiilor în afara familiei; părinții nu cunosc alte limbi decît limba romai și nu pot asigura
implicarea sa în activitatea școlară a copilului; părinții roma mani festă lipsă de responsabilitate pentru
educația copiilor săi;
III) muncă şi bunăstare economică
-

Reprezentanți APL au relatat că angajarea este un punct dificil pentru oricare comunitate din

cauza lipsei locurilor de muncă pentru populație. Angajarea în cîmpul m uncii a populației de etnie roma
este condiționată și de lipsa studiilor; nedo rința romilor de a fi angajați conform unui orar strict; nedorința
romilor de a lucra pentru un salariu mic; factul discriminării care persistă la toate nivelele (instituții de
profesionalizare și angajare, la nivel de management de resurse umane, însăși patronii);
-

APL care au elaborat Planuri de acțiuni în conformitate cu Planului pr ivind susţinerea populaţiei

de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, au întreprins măsuri pentru a realiza acțiunile
planificate, respectiv au fost și rezultate înregistrate (mediatori angajați din rîndurile populației de etnie
roma, consilieri la Primărie – 2 femei roma);
-

Reprezentanți populației de etnie roma au constata t că prevederile Planului de acțiuni pr ivind

susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015 nu au fost implementate
în mare parte din cauza discriminării și atitudinii stereopitizate față de romi: la angajare li se va da
prioritate reprezentantului altei etnii în aceleași condiții și cu același nivel de pregătire/experiență;
-

Roma cu educație (studii superioare) sunt angajați de obicei în organizații internaționale,

proiecte sociale;
-

Nivelul de trai al familiilor rome este diferit în mediul rural și cel urban;

-

Un număr mare de familii rome locuiesc în condiții precare (număr mare de persoane într-un

spațiu locativ mic);
IV)

Veniturile unei familii rome sunt doar pentru strictul necesar.
sănătate şi securitate socială

- Reprezentanții ambelor grupuri au identificat o problemă majoră în asigurarea accesului la
serviciile medicale a populației de etnie roma: lipsa poliței de asigurare medicală;
- Populația de etnie roma întîmpină dificultăți în accesarea serviciilor medicale din cauza lipsei
documentării, respectiv nu sunt la evidența medicului de familie la nivel de localitate;
- Un alt factor rămîne a fi atitudinea discriminatorie, prejudecățile față de roma în instituțiile
medicale.
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V)

cultură şi mass-media
- La nivel de APL II sunt realizate un șir de măsuri culturale pentru romi și cu participarea romilor

(rapoartele prezentate de APL nivel II cu privire la implementarea Planului de acțiuni privind susţinerea
populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015);
- Realizarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni este condiționată de implicarea tuturor
actorilor: statul, APL și comunitatea romă (nu poți face ceva pentru romi fără romi) ;
- Ansamblurile rome sunt elemente importante în menținerea culturii roma;
- Mass-media are un rol important în promovarea imaginii pozitive a romilor prin prezentarea
practicilor bune, realizărilor și promovarea acestora (mediatorul comunitar, tineri romi în instituții
superioare, romi angajați în organizații internaționale);
- Cultura roma necesită promovare întru conservare prin publicații, manuale (capitole în manuale),
disciplini la nivelul instituțiilor de învățămînt superior, participarea la diferite emisuini televizate și radio.
VI)

administraţie publică, ordine publică şi documentare;
-

APL percep populația de etnie roma ca membri ai comunității cu responsabilități red use și grad

scăzut de implicare;
-

Doar în ultimul timp (HG nr. 56) numărul reprezentanților de etnie roma care participă în

procesul decizional a crescut (nesemnificativ);
- Se atestă o implicare activă a femeilor în viața social – politică;
- Documentarea populației de etnie romă înregistrează o dinamică în ultima perioadă, datorită
mediatorului comunitar.
VII)

locuinţe

- Accesul la locuințele sociale este o problemă acută pentru populația de etnie roma, c are a insistat
că nu au accesat nici o locuință socială în baza HG 56;
- În perioada 2011-2015 a fost construit un bloc de locuințe sociale în Hîncești, dar nici un rom nu
a beneficiat de locuință;
- Nu este stabilită procedura de accesare a locuințelor socia le de către romi.

Propuneri și recomandări de acțiuni pentru împuternicirea şi consolidarea grupului
roma în Republica Moldova.
Scop: Analiza, monitorizarea, iniţierea acţiunilor de ajustare şi inlcuderea a problematicii
rome în cadrul politicilor publice asumate de către Guvernul Republicii Moldova prin
intermediul ministerele de resort şi APL.
Exemplul de Metodoligie :
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I. Iniţierea, consolidarea şi formarea unui grup tehnic din experţi ai ONG rome.
II. Identificarea domeniiilor de activitate.
III.Crearea grupului (secției, direcției etc...)
IV. Elaborarae caietului de sarcini.
V. Realizarea acţiuninor în suportul şi promovarea noului plan de suținere a romilor.
VI. Monitorizare, evaluare.
VII. Analiza acţiunilor, reformularea, reiniţierea pasilor pentru realizarea derecţionată
decedenţilor APC /APL
NB. Experţii delegaţi sunt selectaţi conform competenţelor profesioniste pe domeniile
de intervenţii majore a ministerelor de resort puctate. Prioritate oferind romilor .
Introducere
În conformitate cu o serie de studii disponibile, realizate de către organizațiile
internaționale și locale, populația de etnie romă rămîne a fi cel mai vulnerabil grup din
Republica Moldova. Din păcate instituțiile de stat s -au implicat foarte puțin în
îmbunătățirea sitației populației rome, neavînd politici concrete pentru a interveni cu acțiuni
care ar genera rezultate pozitive, motivul principal expus de ei fiind lipsa surselor
financiare. Dar și acolo unde sursele au fost alocate, intervenția pe diferite domenii nu a
generat rezultatele așteptate, iar populația de etnie romă rămîne marginalizată. Singurii
actori care au au intervenit cu acțiuni concrete de susținere a romilor, majoritatea la nivel
local dar și național, sunt ONG-le rome și Organizațiile Internaționale.
În pofida faptului cu existenţa a unei HG 56 din 31.01.2012 ”Planul de Acțiuni privind
susținerea polpulației de etnie Romă 2011-2015”, foarte puține acțiuni au fost realizate de
către instituțiile de stat direct responsabile de implementarea cu succes a planului.
Majoritatea acțiunilor pe domenii de intervenție au fost promovate și realizate de către
ONG-le roma și instituțiile APC/APL.
Lipsa unor acțiuni concrete din partea autorităților de stat care ar genera efecte pozitive la
nivel național deranjează și îngrijorează societatea civilă și pune la dubiu angajamentele
instituțiilor de stat referitor la implementarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană,
în condițiile unei orientări ferme spre vectorul europen.
Acest document cuprinde recomandări pe șapte domenii de intervenție stîns legate de
îmbunătățirea situației populației de etnie romă pentru anii 2016 -2020. Scopul fiind
argumentarea inițierii şi punerii în aplicare a unui nou plan de susținere a romilor pentru
anul 2016-2020.
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Domeniile de Intervenţie:
Promovarea Serviciului Mediatorilor Comunitari pentru Comunitățile de Romi.
Rezultatele activității mediatorului comunitar din Republica Moldova denotă necesitatea
primordială a implicării mediatorului în stabilirea contactului dintre comunitatea romă și
autoritățile, precum și instituțiile publice locale, în condițiile izolării și marginalizării
acestei comunități.
Principala realizare a ecestui domeniu este instituționalizarea funcției de mediator
comunitar la scară națională. Necesar angajarea a 44 de mediatori comun itari în 48 de
comunități dens populate de romi, pînă la etapa actuală au rămas angajați doar 12 de
mediatori comunitari. Din 2013 mediatorii comunitari sunt salarizați din bugetele APL prin
hotărîre de guvern. În pofida acestor realizări, din 2015 mai mulți mediatori comunitari nu
mai sunt salarizați de către APL-ri.
Recomndări:
1) Modificarea legislației în vigoare în vederea instituirii la nivel național a funcției
de mediator comunitar în baza legii asistenței sociale.
2) Pînă la modificarea legislației -alocarea obligatorie a surselor financiare de către
APL-ri pentru salarizarea mediatorilor comunitari.
3) Identificarea și angajarea persoanelor de etnie romă interesate să activeze în
calitate de mediator comunitar.
4) Formarea continuă a mediatorilor comunitari şi consolidarea capacităţilor de
mediere în asigurarea accesului romilor la:
-

asistenţă medicală, preponderent a copiilor şi mamelor;
educaţie preşcolară, primară, secundară şi superioară;
angajare în cîmpul muncii;
asistenţă juridică garantată;
condiţii mai bune de locuit;
obţinerea actelor de identitate.

Educație.
Societatea poate fi schimbată doar prin educație. Studiile recente ale oganizațiilor
internaționale arată cel mai mic nivel al accesului și participării copiilor romi în raport cu
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copiii ne-romi la educație (participarea la învățămîntul preșcolar, primar, gimnazial,
secundar profesional, dar și universitar).
Totuși, Ministerul Educației, APL-le și instituțiile de resort au făcut prea puțini pași pentru
crearea unui sistem educaţional incluziv şi eficient bazat pe principiile echităţii,
nediscriminării şi respectului diversităţii, care va contribui la integrarea populaţiei de etnie
romă în societate.
În condițiile în care părinții copiilor romi nu sunt capabili să -și ajute copiii la pregătirea
temei pentru acasă , singura soluție propusă, dar și experimentată de către ONG -le rome și
organizațiile internaționale și care a generat rezultate cantitative și calitative pentru
reducerea ratei de analfabetism, a abandonului școlar, dar și pentru creșterea ratei de
participare a copiilor romi în sistemul educațional calitativ, este organizarea școlilor de vară
pentru preșcolari și introducerea programului cu orar prelungit pentru copiii vulnerabili de
etnie romă, dar și ne -romi și organizarea orelor de program prelungit .
Chiar dacă noul Cod al Educației adoptat în 2014 prevede organizarea programului
prelungit cu caracter recomandabil, majoritatea APL-lor nu găsesc surse de finanțare pentru
organizarea acestor ore pentru copiii vulnerabili.
Recomandări:
1. Identificarea copiilor romi care nu frecventează grădiniţa şi şcoala în mod regulat şi
atenţionarea privind răspunderea civilă a părinţilor în cazul neglijării obligaţiilor
sociale în procesul educaţional.
2. Asigurarea transportării gratuite a copiilor din localităţile intens populate de romi,
aflate la o distanţă mai mare de 3 km de la cea mai apropiată instituţie de învăţămînt.
3. Elaborarea curriculei la disciplina „Istoria, cultura şi tradiţiile romilor din Republica
Moldova” şi includerea acestei discipline în planurile de învaţămînt preuniversi-tar,
pentru doritori.
4. Asigurarea gratuită cu manuale şi materiale didactice a elevilor romi din familii
socialmente vulnerabile, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
5. Introducerea programului cu orar prelungit de studii pentru copiii vulnerabili romi și
ne-romi din clasele I-IV pentru pregătirea temelor de acasă şi organizarea orelor de
meditaţie.
6. Organizarea cursurilor suplimentare de instruire pentru elevii cu rezultate slabe din
clasele V-IX, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
7. Sancţionarea promptă a persoanelor care comit acte de agresiune şi persecutare
împotriva elevilor romi în instituţiile de învăţămînt.
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8.

Crearea centrelor educaţionale comunitare în localităţile intens populate de romi,
pentru instruirea copiilor şi adulţilor romi şi implementarea programelor de prevenire
a analfabetismului.

Muncă și Bunăstare Economică.
Cele mai slabe realizări pot fi remarcate anume la acest capitol. Prevederile legale și
politicile orientate spre sporirea semnificativă a încadrării persoanelor de etnie romă în
cîmpul muncii și creșterea bunăstării economice a acestora nu au fost aplicate de către
instituțiile de resort. Astfel, rata șomajului în rîndul populației de etnie romă a atins rate
considerabile.
Faptul că, persoanele de etnie romă nu au instruirea profesională corespunzătoare , dar și
stereotipurile create în societate de sute de ani generînd nenumărate cazuri de discriminare,
deasemenea încetinesc apariția unor istorii de succes în acest domeniu.
Ca rezultat, majoritatea populației rome este obligată să migreze în străinătate.
Recomandări:
1.

Creşterea ratei de încadrare în cîmpul muncii a persoanelor de etnie romă, în special
a femeilor rome, prin: informare, instruire profesională, mediere şi implicare în
munca publică.
2. Stabilirea cooperării între societatea civilă romă şi Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă în vederea elaborării planurilor teritoriale de acţiuni de
promovare a politicilor pe piaţa forţei de muncă.
3. Sporirea numărului persoanelor de etnie romă, în special al femeilor rome, angajate
în sectorul economic privat prin promovarea activităţii de întreprinzător şi angajare în
cîmpul muncii prin asigurarea caţiunilor generatoare de venit şi dezvoltarea micilor
afaceri la nivel local.

Sănătate și Securitate Socială.
Rezultatele obținute în acest domeniu sunt departe de a fi numite de succes, totuși s -a
încercat de a face cîțiva pași pentru asigurarea accesului populației de etnie romă la
serviciile medicale publice, precum și cele sociale, iar meritul principal în atigerea unor
rezultate pozitive revine mediatorului comunitar în colaborare cu asistentul social din
comunitate. Mediatorul comunitar a devenit acel intermediar, dar și promotor, care a făcut
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posibilă legătura persoanelor de etnie romă cu asistentul social, medicul de familie și
insituțiile de resort.
Decalajul dintre componenta speranţei de viaţă al Indicelui Dezvoltării Umane a populaţiei
rome şi non-rome este foarte pronunțat, iar numărului persoanelor de etnie romă, femei ş i
bărbaţi în egală măsură, care beneficiază de servicii sociale, nu a ajuns cotele prevăzute în
planul de acțiuni.
Recomandări:
1. Sporirea accesului şi adresabilităţii persoanelor de etnie romă la servicii medicale,
inclusiv de urgenţă.
2. Organizarea campaniilor de informare pentru populaţia de etnie romă cu privire la:
- educaţia sanitară, în special a copiilor şi a femeilor;
- prevenirea bolilor transmisibile şi a consumului de droguri;
- imunizare şi serviciile acordate în cadrul asistenţei medicale primare şi specializate;
- planificarea familiei şi sănătatea reproducerii;
- drepturile şi obligaţiile pacientului;
- asigurările obligatorii de asistenţă medicală.
3. Efectuarea unei cercetări calitative şi cantitative privind persoanele de etnie romă
care au poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și facilitarea procurării
polițelor de asigurare.
4. Instituirea la nivel teritorial a echipelor medicale mobile pentru acordarea serviciilor
de asistenţă medicală (medici de familie, medici specialişti de profil) în localităţile
intens populate de romi.
5. Fortificarea procesului de asigurare cu medicamente compensate a populaţiei de etnie
romă, inclusiv a copiilor şi femeilor gravide.
6. Pregătirea continuă a personalului medical privind educaţia interculturală, prevenirea
şi combaterea discriminării şi asigurarea confidenţialităţii în procesul de consiliere şi
mediere.
7. Informarea populaţiei de etnie romă despre beneficiile existente, tipurile de servicii
sociale şi drepturile acestora în domeniul asistenţei sociale.
8. Acordarea serviciilor sociale beneficiarilor romi potrivit gradului de vulnerabilitate a
acestora.
Cultură și Mass -Media.
Conştientizarea opiniei publice faţă de valorile spirituale ale romilor și combaterea
discriminării faţă de romi poate fi atinsă prin protecţia şi promovarea identităţii culturale şi
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a patrimoniului cultural al romilor, în special prin acţiuni de studiere şi cunoaştere a istoriei,
limbii şi tradiţiilor romilor din Republica Moldova.
Numărului evenimentelor publice/apariţiilor în spaţiul public (TV, radio) care să promoveze
cultura şi imaginea pozitivă a romilor din Republica Moldova este foarte mic, iar singura
televiziune cu cele mai multe emisiuni în acest sens este postul de televiziune național
Teleradio Moldova. Posturile de televiziune private , de cele mai dese ori, promovează
imaginea negativă a comunității rome.
Recomandări:
1. Identificarea obiectelor patrimoniului cultural al romilor şi includerea acestora în
lista patrimoniului cultural naţional.
2. Organizarea campaniilor de conştientizare a opiniei publice faţă de valorile spirituale
ale romilor, de combatere a discriminării faţă de romi şi de promovare a diversităţii
cultural.
3. Promovarea participării autorilor romi la festivaluri, expoziţii, concursuri de artă şi
alte evenimente cultural.
4. Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor culturale consacrate Zilei Internaţionale a
Romilor.
5. Promovarea elaborării programelor şi emisiunilor TV (inclusiv în limba romani)
pentru sporirea vizibilităţii şi reflectarea vieţii populaţiei de etnie romă în programele
existente ale mass-mediei publice şi private.
6. Realizarea unui film documentar care să reflecte viaţa populaţiei de etnie romă în
Moldova, dificultăţile cu care se confruntă, precum şi istoriile de succes cu privire la
incluziunea romilor.
7. Emisiuni la postul de radio și TV cu acoperire naţională.

Administrație Publică, Ordine Publică și Documentare.
Aceasta se datorează faptului că populația de etnie romă migrează masiv și în aceste
condiții trebuie să dețină acte de identitate. Totuși, un num ăr impunător de persoane și copii
nu dețin actele necesare, mai ales ceea ce ține de reședință, titlu de proprietate.
La capitolul reprezentării persoanelor de etnie romă în autorităţile publice şi în procesul
decisional avem cele mai slabe realizări.
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Recomandări:
1. Stimularea participării angajaţilor romi din serviciul public la cursurile de formare
continuă.
2. Organizarea cursurilor specializate de instruire şi consolidare a capacităţilor
colaboratorilor de poliţie în domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale.
3. Organizarea întrunirilor trimestriale cu participarea reprezentanţilor administraţiei
publice centrale şi locale şi a populaţiei de etnie romă, în vederea identificării şi
soluţionării dificultăţilor cu care se confruntă romii.
4. Organizarea întîlnirilor trimestriale ale şefilor de post şi ofiţerilor operativi de
sector cu reprezentanţii romilor, cu informarea despre situaţia criminogenă din
localitate.
5. Conectarea localităţilor intens populate de romi la reţeaua de aprovizionare cu apă
potabilă şi canalizare.
Locuințe.
Autoritățile de stat nu au intervenit în asigurarea condițiilor decente de locuit pentru
persoanele de etnie romă și nu au fost întreprinse acțiuni concrete pentru sporirea calității
vieții acestora.
Majoritatea persoanelor de etnie romă nu dețin titlu de proprietate asupra locuințelor și
terenurilor, iar famillile vulnerabile nu pot beneficia de ajutorul material și social în
condițiile legislației în vigoare.
Considerăm că singura soluție pentru ameliorarea situației în acest sens este crearea unor
parteneriate publice private pentru construcția caselor pentru păturile sovial-vulnerabile.
Recomandări:
1. Identificarea soluţiilor pentru problemele legate de dreptul de proprietate asupra
terenurilor şi locuinţelor deţinute de populaţia de etnie romă, inclusiv prin
modificarea cadrului normativ existent.
2. Identificarea soluţiilor alternative de asigurare cu locuinţe a persoanelor de etnie
romă a căror locuinţe nu pot fi renovate sau a căror renovare nu este fezabilă.
3. Crearea unor parteneriate publice private pentru construcția unor case sociale.
Accesul Femeilor şi Fetelor Roma
Pentru secolul 21 se atestă o lipsa de participare şi promovare a femeilor şi fetelor rome.
Femeile şi Fetele rome sut lipsite de acces la serviciile de stat, serviciile publice etc…
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Actualmente constatăm un proces debalansat inclusi pe reprezentarea femei roma în viaţa
publică.
Recomandări:
1. Identificarea soluţiilor pentru problemele legate de dreptul reprezentării femeilor si
fetelor roma, inclusiv prin modificarea cadrului normativ existent.
2. Identificarea soluţiilor alternative de asigurare acesului la serviciile publice precum
participarea civică şi politică.
3. Crearea unor parteneriate publice private pentru inițierea femeilor şi fetelor rome .în
acţiuni generatoare de venit.
Obective strategice spre realizare.
1. Inițierea consultărilor cu privire la elaborarea și aprobarea unui nou Plan de acțiuni
pentru susținerea populației de etnie romă pentru anii 2016-2020 și implicarea
liderilor romi în atelierele de lucru.
2. Identificarea mecanismului de alocare a resurselor financiare direcționate.
3. Identificarea unui mecanism de aplicare și monitorizare a acțiunilor din plan.
4. Asigurarea includerii componentei ”Romi” în politicile naționale relevante care
urmează a fi adoptate, conform prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană și Strategiei de Dezvoltare 2020.
5. Creării unei instituții statale responsabile de implementarea acțiunilor roma. Secție
sau agenție pe lîngă un organ al statului fir în cadrul Cancel arie de Stat sau alt
minister, agenție, birou relevant al Guvernului Republicii Moldova .
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ANЕXЕ
Anеxa 1
Rоma Pоpulatiоn Еstimatеs
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Anexa 2
Planul de acţiuni privind susţinerea populaţiei
de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2011
Focus grup
8.
-

Care este atitudinea romilor față de Primăria dvs?
Cu ce întrebări se adresază cel mai des la Primărie?
Cine le răspunde la întrebările dvs?
Care sunt serviciile oferite de Primărie?
Care sunt pretențiile lor la Primărie?
Cît de mult sunt implicați în luarea deciziilor?

9.
-

Ce cunoașteți despre mediatorul comunitar?
Este în localitatea dvs?
Este necesar mediatorul comunitar în localitatea dvs?
Cît de des apelează romii la mediator?
Cu ce probleme de obicei se adresează mediatorului?
A fost soluționată problema? Ajutorul a fost unul real?

10.
-

Găsirea unui loc de muncă sau menținerea acestui loc este o problemă pentru romi?
Cum explicați acest fapt?
Studenții romi mai greu se angajează în cîmpul muncii? Sau mai ușor în ultimul timp?
Cine mai ușor se angajează: femeile sau bărbații?

11.
-

Care este comunicarea cu ceilalți membri ai localității dvs?
Cine locuiește în satul dvs: moldoveni, evrei, bulgari, ruși, găgăuzi, ucraineni etc.
Cu cine se înțeleg mai bine?
Cu cine se înțeleg nu prea bine?
Care sunt cele mai frecvente motive de conflict?
Ați implicat poliția pentru rezolvarea conflictelor?

12.
-

Cît de importantă a devenit educația pentru romi în ultimul timp?
De s-a schimbat?
Care sunt factorii care i-a făcut să-și schimbe atitudinea?
Cum văd viitorul copiilor romii? depinde de nivelul de educației?
Fetele și băieții romi primesc aceiași educație?
Școala satisface nevoile de educație a copiilor romi?
Cum credeți, în ultimii ani s -a mărit numărul studenților romi?

13.
-

Cît de accesibil sunt serviciile medicale?
Cît de adesea apelează?
Cu ce probleme?
Cum s-a schimbat în ultimul timp accesul și calitatea?
Cine se adresează mai des?

14.
-

Cum credeți, sunt păstrate obiceiurile și tradițiile romilor?
Ce fac ei pentru a păstra cultura sa?
Ce ar trebui de făcut pentru a păstra cultura?
Cine și cum îi poate ajuta?
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Anexa 3
Planul de acţiuni privind susţinerea populaţiei
de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2011
Focus grup
15.
-

Care este atitudinea Primăriei față de dvs?
Cu ce întrebări vă adresați cel mai des la Primărie?
Cine vă răspunde la întrebările dvs?
Care sunt serviciile oferite de Primărie?
Care sunt pretențiile dvs la Primărie?
Cît de mult sunteți implicate în luarea deciziilor?

16.
-

Ce cunoașteți despre mediatorul comunitar?
Este în localitatea dvs?
Îl cunoașteți personal? Numele?
Știți ce trebuie să fa că mediatorul comunitar?
De cîte ori ați apelat la serviciile mediatorului?
Cu ce probleme de obicei vă adresați mediatorului?
Dacă nu a putu să vă ajute (sau nu este în localitate) cui vă adresați?
A fost soluționată problema? Ajutorul a fost unul real?

17.
-

Găsirea unui loc de muncă sau menținerea acestui loc este o problemă pentru dvs?
Cum explicați acest fapt?
Studenții romi mai greu se angajează în cîmpul muncii? Sau mai ușor în ultimul timp?
Cine mai ușor se angajează: femeile sau bărbații?

18.
-

Care este comunicarea cu ceilalți membri ai localității dvs?
Cine locuiește în satul dvs: moldoveni, evrei, bulgari, ruși, găgăuzi, ucraineni etc.
Cu cine vă înțelegeți mai bine?
Cu cine vă înțelegeți nu prea bine?
Care sunt cele mai frecvente motive de conflict?
Ași a pelat la poliție pentru rezolvarea conflictelor?

19.
-

Cît de importantă a devenit educația copilului dvs în ultimul timp?
Ce s-a schimbat?
Care sunt factori care v-au făcut să vă schimbați atitudinea?
Cum vedeți viitorul copilului dvs? depinde de nivelul de educației?
Fetele și băieții trebuie să primească aceiași educație?
Școala satisface nevoile de educație a copiilor dvs?
Cum credeți, în ultimii ani s-a mărit numărul studenților romi?

20.
-

Cît de accesibil sunt serviciile medicale?
Cît de adesea apelați?
Cu ce probleme?
Cum s-a schimbat în ultimul timp accesul și calitatea?
Cine se adresează mai des?

21.
-

Cum credeți, ați reușit să vă păstrați obiceiurile și tradițiile?
Ce faceți pentru a păstra cultura dvs?
Ce ar trebui de făcut pentru a păstra cultura?
Cine și cum vă poate ajuta?
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Anexa 4

Chestionar de evaluare a
Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei
de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2011
(reprezentanți APL)
I.

DATE GENERALE

Data: __________________________________________________
Localitatea:______________________________________________
Date despre participanţi:
Genul
masc.

Vărsta
fem.

Școala generală (clase
absolvite)

II.

18- 30

1.
2.

Dezvoltarea localităţii dvs.
Datele/informația de care dispuneți
despre romii din localitate
Serviciile medicale de care
beneficiază romii din localitate
Serviciile sociale de care beneficiază
romii din localitate
Serviciile educaționale de care
beneficiază romii din localitate
Ajutorul material care este oferit
romilor din localitate
Implicarea romilor în viața localității

5.
6.
7.

51 - 75

Superioare
(domeniu)

DOMENIILE DE INTERVENȚIE
Cât de mulţumiţi sunteţi de......?

4.

41-50

Studii
Medii de specialitate (domeniu)

Nr .

3.

31-40

Foarte
nemulţumit

Nu prea
mulţumit

Mulţumit

Foarte
Nu
mulţumit ştiu
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Nr.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.

Nu prea
mulţumit

Mulţumit

Foarte
mulţumit

Nu
ştiu

INFORMAREA ȘI PROBLEMELE SPECIFICE

Nr.

Care este cea mai importantă sursă pentru
informarea dvs despre romii din Moldova.
Televiziunea
Internetul
Radio-ul
Prietenii, vecinii
Ziarele
Familia
Zvonuri
Colegii de serviciu
De la locul de muncă
Nu mă informez despre romi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nr.

În ce măsură sunteţi mulţumiţi de Foarte
ceea ce face conducerea ţării
nemulţumit
pentru protejarea drepturilor
romilor în următoarele domenii?
Promovarea Serviciului Mediatorilor
Comunitari pentru Comunitățile de
Romi
Învăţământ
Locurile de muncă
Asistenţa medicală
Cultura
Protecţia drepturilor romilor
Promovarea egalităţii de gen
Asigurarea cu locuinţe
Salariile
Pensiile

Care sunt lucrurile care vă îngrijorează cel
mai mult la romi?
Obiceiurile, tradițiile
Sărăcia
Viitorul copiilor
Criminalitatea, infracţiunea
Relaţiile interetnice
Comportamentul
Analfabetismul
Lipsa unei locuinţe
Șomajul
Alte domenii specificați?

Ce credeţi că ar trebui de întreprins pentru a

În primul
rând

În primul
rând

În primul

În al doilea
rând

În al doilea
rând

În al doilea

În al treilea
rând

În al treilea
rând

În al treilea
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

îmbunătăţi situaţia social-economică a romilor
din Moldova?
Îmbunătăţirea măsurilor de susținere a romilor
Extinderea împuternicirilor administraţiei locale
(primării)
Stoparea discriminării romilor în societate
Facilitarea angajării în cîmpul muncii pentru romi
Combaterea corupţiei
Combaterea criminalităţii
Îmbunătăţirea activităţii poliţiei
Srijinirea micului business
Atragerea investiţiilor străine
Oferirea mai multor înlesniri sectorului privat
Extinderea funcţiei de mediator comunitar
Promovarea culturii romilor

Care sunt cele mai importante 3 probleme
care trebuie rezolvate pentru a îmbunătăţi
situaţia romilor în Republica Moldova:
Înfiinţarea unui organ pe lângă un minister de
resort de susţinere a drepturilor romilor
Sprijinirea dezvoltării și păstrării culturii
romilor
Combaterea discriminării în domeniul asistenţei
sociale și medicale
Accesul romilor la învăţământul de calitate
Angajarea în cîmpul muncii pentru romi
Consultanţă juridică
Asigurarea localităţilor cu mediator comunitar
rom
Facilitarea accesului romilor la locuinţe sociale
Diminuarea sărăciei la nivel de țară
Instabilitatea socială și politică din țară

rând

rând

rând

În primul
rând

În al doilea
rând

În al treilea
rând

IV.

SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI PROGNOZA

1.

Cît de mulţumit sunteţi de activitatea mediatorului comunitar rom:
Nu avem

Foarte
nemulţumit

Nu prea
mulţumit

Mulţumit

Foarte
mulţumit

Nu ştiu

Comentarii:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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2.

Cum apreciaţi veniturile actuale ale famililor rome?
Nu ajung
nici pentru
strictul
necesar

Ajung numai
pentru
strictul
necesar

Le ajunge pentru un
trai decent, dar nu-și
permit cumpărarea
unor bunuri scumpe

Reușesc să cumpăre şi
unele bunuri mai
scumpe, dar cu
restrângeri în alte
domenii

Au tot ce
trebuie, fără
să se limiteze
la ceva

Comentarii_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.

Cum credeți în viaţa romilor s -au produs schimbări pozitive din anul 2012 pînă în prezent

decembrie 2015?
Deloc

Puțin

Considerabil

Mult spre bine

Nu ştiu

Refuz să
răspund

Comentarii_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.
Cum credeţi că vor trăi romii peste un an?
Mult mai
bine

Ceva mai
bine

Nici o
scimbare

Ceva mai
rău

Mult mai rău

Nu ştiu

Refuz să
răspund

Comentarii_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vă mulțumim mult pentru participare

55

Anexa 5
Chestionar de evaluare a
Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei
de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2011
(reprezentanți etnie roma)
V.

DATE GENERALE

Data: __________________________________________________
Localitatea:______________________________________________
Date despre participanţi:
Genul
masc.

Vărsta
fem.

Școala generală (clase
absolvite)

18- 30

Student(ă)

31-40

41-50

Studii
Medii de specialitate
(domeniu)

51 - 75

Superioare
(domeniu)

Angajat în cîmpul muncii:

Neangajat

Angajat
Dacă ați bifat „Angajat” indicați vă rugăm locul de muncă și vechimea în munca (în ani)
________________________________________________________________________________
VI.
Nr .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nr.

1.

DOMENIILE DE INTERVENȚIE
Cît de mulţumiţi sunteţi de
serviciile de care beneficiați?
Asistența socială
Serviciile educaționale (grădinița,
școala)
Asistenţa medicală
Ajutorul social
Activitatea mediatorului
comunitar
Serviciile oferite de poliție
Angajarea în cîmpul muncii

Foarte
nemulţumit

Nu prea
mulţumit

Mulţumit

Foarte
mulţumit

Nu
ştiu

În ce măsură sunteţi mulţumiţi de
ceea ce face conducerea ţării pentru
protejarea drepturilor romilor în
următoarele domenii?
Promovarea Serviciului Mediatorilor
Comunitari pentru Comunitățile de

Foarte
nemulţumit

Nu prea
mulţumit

Mulţumit

Foarte
mulţumit

Nu
ştiu
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Romi
Învăţământ
Locurile de muncă
Asistenţa medicală
Cultura
Protecţia drepturilor romilor
Promovarea egalităţii de gen
Asigurarea cu locuinţe
Salariile
Pensiile

VII.

INFORMAREA ȘI PROBLEMELE SPECIFICE

Nr.

Care este cea mai importantă sursă de informare a
dvs?
Televiziunea
Internetul
Radio-ul
Prietenii, vecinii
Ziarele
Familia
Zvonuri
Colegii de serviciu
De la locul de muncă
Nu mă informez despre romi

În primul
rînd

În al doilea
rînd

Nr.

Care sunt lucrurile care vă îngrijorează cel mai
mult la romi?

În primul
rînd

În al
doilea
rînd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Preţurile
Sărăcia
Viitorul copiilor
Şomajul
Corupţia
Un război în zonă
Criza financiară
Boala
Criminalitatea, infracţiunea
Foamea
Lipsa încălzirii în perioada rece
Relaţiile interetnice
Instaurarea unei dictaturi
Atîrnarea persoanelor din primării, consilii raionale,
ministere, etc...
Lipsa unei locuinţe
Dispariţia pas cu pas a postului de mediator comunitar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

15.
16.

În al treilea
rînd

În al treilea
rînd
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17.

Discriminarea

Nr.

Ce credeţi că ar trebui de întreprins pentru a
îmbunătăţi situaţia social-economică a romilor din
Moldova?
Îmbunătăţirea măsurilor de susținere a romilor
Extinderea împuternicirilor administraţiei locale
(primării)
Stoparea discriminării romilor în societate
Facilitarea angajării în cîmpul muncii pentru romi
Combaterea corupţiei
Combaterea criminalităţii
Îmbunătăţirea activităţii poliţiei
Srijinirea micului business
Atragerea investiţiilor străine
Oferirea mai multor înlesniri sectorului privat
Extinderea funcţiei de mediator comunitar
Promovarea culturii romilor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nr

Care sunt cele mai importante 3 probleme care
trebuie rezolvate pentru a îmbunătăţi situaţia
romilor în Republica Moldova (cu participarea
romilor):
1.
Înfiinţarea unui organ pe lângă un minister de resort de
susţinere a drepturilor romilor
2.
Sprijinirea dezvoltării și păstrării culturii romilor
3.
Combaterea discriminării în domeniul asistenţei sociale
și medicale
4.
Accesul romilor la învăţământul de calitate
5.
Angajarea în cîmpul muncii pentru romi
6.
Consultanţă juridică
7.
Asigurarea localităţilor cu mediator comunitar rom
8.
Facilitarea accesului romilor la locuinţe sociale
9.
Diminuarea sărăciei la nivel de țară
10. Instabilitatea socială și politică din țară
VIII. SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI PROGNOZA

În primul
rând

În al doilea
rând

În al treilea
rând

În primul
rând

În al doilea
rând

În al treilea
rând

5.
Cît de mulţumit sunteţi de activitatea activitatea primăriilor, consiliilor raionale,
ministerelor?
Nu avem
Foarte
Nu prea
Mulţumit
Foarte
Nu ştiu
nemulţumit
mulţumit
mulţumit
Comentarii:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6.

Cum apreciaţi veniturile actuale ale familiei dvs?
Nu ne ajung Ne ajung
Ne ajung pentru un

Reuşim să cumpărăm

Reuşim să
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nici pentru
strictul
necesar

numai
pentru
strictul
necesar

trai decent, dar nu ne
permitem cumpărarea
unor bunuri scumpe

şi unele bunuri mai
scumpe, dar cu
restrîngeri în alte
domenii

avem tot ce
ne trebuie,
fără să ne
limităm la
ceva

Comentarii_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.

Care din următoarele afirmaţii se potriveşte mai bine stării economice ale familiei dvs.?
Am
Avem
Avem
Avem
Avem
Nu avem
Nu
investit
economii pe
economii,
economii, economii, dar mijloace
ştiu/nu
mijloacele care
dar nu ştim dar ne este le păstrăm
financiare răspund
financiare intenţionam
unde să le
teamă să
pentru situații pentru a
de care
să le investim investim
le investim neprevăzute
le investi
dispuneam

Comentarii_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8.
Cum credeți în viaţa romilor s -au produs schimbări pozitive din anul 2012 pînă în prezent
decembrie 2015?
Deloc
Puțin
Considerabil Mult spre bine
Nu ştiu
Refuz să
răspund

Comentarii_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.
Cum credeţi că vor trăi romii peste un an?
Mult mai
Ceva mai
Nici o
Ceva mai
Mult mai rău
Nu ştiu Refuz să
bine
bine
scimbare
rău
răspund
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