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PLANUL DE ACŢIUNI  

al Agenției Relaţii Interetnice pentru anul 2020 

 

Nr. 

d/o 

Acţiuni Termenul 

de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 

Direcțiile 

responsabile 

Partenerii Indicatorii de progres 

1 2 3 4 5 6 8 

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

etnic, cultural, lingvistic 

Obiectivul specific 1.1. Implementarea cadrului legal pentru protecția drepturilor persoanelor aparținînd minorităților naționale și integrarea lor în 

toate sferele vieții publice 

1.1.1. Implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 1464 din 30 

decembrie 2017 ”Cu privire la aprobarea Strategiei 

de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica 

Moldova pentru anii 2017-2027”  

 

Trimestru

l I-IV, 

2020 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare 

Conducerea 

ARI, direcția: 

Consolidarea 

Relațiilor 

Interetnice(CR

I) 

 Serviciul 

juridic și 

OSCE  

APL 

CC 

(Consiliul 

Coordonator 

al 

organizații 

Număr de acțiuni organizate 

 

 

 



resurse umane 

(SJRU) 

lor etnocultu 

rale) 

 

1.1.2. Realizarea Hotărârii  Guvernului nr.1019 din 29 

noiembrie 2017 ”Cu privire la  aprobarea Planului 

de acţiuni  pentru  perioada 2017-2020   privind 

implementarea Strategiei de consolidare a  relaţiilor 

interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-

2027” : 

- Prezentarea Guvernului (conf.p.3 din HG nr.1019 

din 29 noiembrie 2017) raportul cu privire la 

implementarea pe parcursul anului 2019 a Planului 

de acţiuni  pentru  perioada 2017-2020   privind 

implementarea Strategiei de consolidare a  relaţiilor 

interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-

2027. 

- Organizarea ședințelor de lucru al grupului de 

lucru constituit din reprezentanţi ai autorităţilor 

administraţiei publice, societăţii civile şi 

reprezentanţi ai minorităţilor naţionale în vederea 

eficientizării procesului de monitorizare a Planului 

respectiv; organizarea şedinţelor Grupului de lucru 

instituit; 

- Instruirea și informarea societății civile în vederea 

sesizării organelor competente despre cazurile de 

Trimestru

l I-  IV, 

2019 

 

Trimestru

I I 

Până la 1 

martie 

2020 

 

 

Trimestru

II, IV,  

2020 

 

Trimestru

II-III,   

2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

Proiecte de 

asistență 

tehnică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În limitele 

alocaţiilor 

Conducerea 

BRI, DCRI , 

SJRU  

 

 

Responsabili 

Petuhov Vera, 

director 

general 

adjunct, 

Burlaca 

Ludmila, șefa 

Direcției CRI 

 

 

Direcției CRI, 

Burlaca 

Ludmila, șefa 

Direcției  

 

 

 

 

OSCE,  

APL, 

Biroul 

Național de 

Statistică 

CC  

 

 

 

 

 

 

 

Număr de acțiuni organizate 

 

 

 

 

 

Raport elaborat şi prezentat 

Guvernului 

 

 

 

 

 

 

2 şedinţe ale grupului de lucru 

organizate; 

 

 

 

 

 

 

Două ședințe organizate de 

informare a membrilor Consiliului 

Coordonator al organizațiilor 



discriminare și instigare la ură(3.3.1.1 din Plan) 

-Efectuarea   studiului privind participarea 

minoritatilor nationale la viata publica.(p.1.1.1.1) 

 (Studiul a inceput in 2019  va fi finalizat in luna 

februarie 2020). 

 
-      Desfasurarea unui Etnobarometru. (p.1.3.1.1) 

(HCNM, in parteneriat cu Institutul de politici european 
de la Berlin, a elaborat in 2019 chestionarul privind 

desfasurarea etnobarometrului. In 2020 va fi selectata 

compania care va desfasura etnobarometrul ). 

  

-Efectuarea studiului care va inlude modul de 

promovare a identității civice și apartinența la statul 

Republica Moldova (3.4.1.1) 

 

Trimestru 

I, 2020, 

februarie 

Trimestru

IV 2020 

 

2020-

2021 

bugetare Direcției CRI, 

Burlaca 

Ludmila, șefa 

Direcției 

 

 

Direcția CRI, 

 

 

 

Direcția CRI, 

etnoculturale acreditate pe lângă 

ARI și a liderilor organizațiilor 

etnoculturale din teritoriu cu 

invitarea Consiliului pentru 

egalitate și Avocatul poporului. 

Studiu elaborat 

 

 

Studiu elaborat 

1.1.3 Implementarea Planului de acțiuni pentru Drepturile 

Omului în Republica Moldova pentru anii 2018-

2020,  Cap. Drepturile persoanelor aparținînd 

minorităților naționale, etnice, religioase și 

lingvistice   

Trimestru 

I-IV, 

2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Conducerea 

ARI, Direcția 

CRI, Serviciul 

juridic 

 

CC  

 

Număr de acțiuni organizate 

 

1.1.4. Implementarea și monitorizarea procesului de 

realizare a Hotărîrii Guvernului nr.743 din 

09.06.2016 ,,Cu privire la aprobarea  Planului de 

acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă 

din Republica Moldova pentru anii 2016-2020”: 

-  Evaluarea anuală a gradului de implementare a 

prezentului Plan de acţiuni și prezentare Guvernului 

 

Trimestru

l I-IV, 

2020 

 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Proiecte de 

asistență 

tehnică 

Conducerea 

ARI, DCRI,  

SJRU,   

 

 

ODIHR 

(OSCE), 

UNICEF, 

Asociațiile 

etnocultural

e ale 

romilor 

Număr de acțiuni organizate; 

Raport de evaluare elaborat şi 

prezentat Guvernului. Recomandări 

înaintate; 

Raport publicat pe pagina web al 

Agenției Relaţii Interetnice; 



Raportul cu privire la implementarea pe parcursul 

anului 2019 a Planului de acțiuni pentru susținerea 

populației de etnie romă din Republica Moldova 

pentru anii 2016-2020” : 

 

-  Publicarea Raportului anual de evaluare a 

implementării a prezentului Plan de acţiuni; 

 

- Organizarea ședințelor Grupului de lucru 

interministerial responsabil de implementarea 

Planului menționat. 

 

-Formarea profesională continuă a mediatorului 

comunitar în domeniul relațiilor interetnice , în 

colaborare cu administrația publică locală şi cu 

organizaţiile societăţii civile rome. 

Trimestru

l I, 

 

 

 

Februarie, 

2020 

 

Trimestru 

II-IV, 

2020 

 

Trimestru 

II-IV, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea 

ARI,DCRI 

 

 

 

 

Două ședințe organizate. 

Recomandări înaintate; 

 

 

 

Trei seminare organizate 

1.1.5.       

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

internaționale; colaborarea cu organele de stat omoloage  din țările străine; colaborarea cu organizmele internaționale  

1.2.1.  Raportul V-ci periodic de implementare a 

Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor 

naţionale in Republica Moldova : 

-promovarea Opiniei asupra Republicii Moldova, 

adoptată de către Comitetul Consultativ privind 

Convenția-cadru ; 

-Organizarea companiei de informare și promovare 

Trimestrul 

 I-IV 

2020 

 

 

 

În 

limitele 

alocaţiilo

r 

bugetare; 

Proiecte 

de 

asistență 

tehnică 

Conducerea 

ARI,DCRI  

  

 

 

 

Ședinâe organizate 

 

 

 

 

 



privind rezultatele celui de-al 5-lea ciclu de 

monitorizare a Convenției-cadru pentru protecția 

minorităților naționale, în special APC, APL, liderii 

organizațiilor etnoculturale a minorităților 

naționale, mass-media ; 

Colaborarea cu Comitetul Consultativ privind 

Convenția-cadru al CoE pe marginea proiectului 

rezoluției  Comitetului de Ministri privind 

implementarea de către Republica Moldova a 

tratatului în cauză ; 

Organizarea seminarului de follow-up cu privire la 

realizarea celui de-al 5-lea ciclu de monitorizare de 

către Consiliul Europei a procesului de 

implementare a Convenției-cadru pentru protecția 

minorităților naționale în Republica Moldova ; 

-Implementarea Convenţiei-cadru pentru protecţia 

minorităţilor naţionale in Republica Moldova.  

 

2 companii organizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 consultări publice organizate în 

cadrul companiei de informare 

 

 

Seminar organizat 

 

 

 

Informații colectate cu privire la 

implementarea recomandărilor 

rezoluției 

 

 

 

 

1.2.2 Elaborarea și prezentarea Ropoartului 12-13și 14 cu 

privire la implementarea  Convenției internaționale 

cu privire la eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială (ONU): 

Trimestrul 

I, 2020, 

februarie 

În 

limitele 

alocaţiilo

r 

bugetare; 

Conducerea 

ARI, 

DCRI 

 

 

Oficiul ONU

 pentru 

Drepturile 

Omului,  

Moldova  

Raport elaborat și publicat pe 

pagina web a Agenției Relaţii 

Interetnice; 



-Promovarea Observațiilor finale asupra Republicii 

Moldova, adoptate la ședința   Comitetului ONU 

pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (CERD) în 

urma prezentării celui de-al 12-lea, 13-eşi al 14-lea 

raport periodic al Republicii Moldova privind 

implementarea tratatului în cauză, conform Planului 

de acţiuni elaborat în acest scop; 

-Informarea generală în cadrul vizetelor  în teritoriu 

privind Convenția  internaționala  cu privire la 

eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 

și Observațiile finale asupra Republicii Moldova al 

CERD; 

-Organizarea campaniei de informare societății 

civile, mass-media, etc. referitor la desemnarea  

Biroului Relații Interetnice (HG nr. 644 din 

23.08.2013) în calitate de organ responsabil de 

realizarea prevederilor art. 14 al Convenției 

nominalizate pentru asigurarea prezentării 

comentariilor Guvernului Republicii Moldova pe 

marginea comunicărilor individuale sau colective 

contra Republicii Moldova adresate Comitetului 

ONU pentru eliminarea  discriminării rasiale –

CERD; 

-Organizarea procedurii   de elaborarea și 

prezentare a comentariilor Guvernului Republicii 

Moldova pe marginea comunicărilor individuale 

sau colective contra Republicii Moldova adresate 

 

Trimestrul 

II-IV 2020 

 

 

 

Trimestrul 

II-IV 2020 

 

 

Trimestrul 

II-IV 2020 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

Proiecte 

de 

asistență 

tehnică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea 

ARI, 

DCRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea 

ARI, 

DCRI 

 

APC, APL,  

Oficiul 

Avocatului 

Poporului; 

Consiliul 

pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării 

şi asigurarea 

egalităţii, 

ONG-uri 

 

 

 

 

 

 

 

8 vizite organizate în teritoriu 

 

 

 

2 companii organizate 

 

 

 

 

 

 

O ședință a Consiliului 

Coordonator 

O ședință cu reprezentanții 



Comitetului ONU  - CERD în contextul Convenției 

în cauză; 

-Instruirea și informarea societății civile în vederea 

sesizării organele competente despre cazurile de 

discriminare rasială și instigare la ură interetnică 

 

III,2020 

 

 

Trimestrul 

III,2020 

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea 

ARI, 

DCRI 

instituțiilor de resort 

 

Activități organizate cu privire la 

cazurile de discriminare rasială și 

instigare la ură interetnic 

1.2.3       

1.2.4. Implementarea recomandărilor formulate în cadrul  

sesiunii 26-a a Grupului de lucru privind UPR 

(Evaluarea Periodică Universală),  4 – 8 noiembrie 

2016,  Geneva, Confederația Elvețiană ce țin de 

drepturile minorităților naționale 

Trimestrul 

I- IV 2020 

În 

limitele 

alocaţiilo

r 

bugetare 

Conducerea 

ARI, DCRI,  

SJRU 

 

APL, ONG-

uri 

Număr de recomandări realizate 

1.2.8. Colaborarea cu Însărcinatul pentru problemele 

religiei și naționalităților  pe lîngă Guvernul 

Republicii Belarus întru realizarea Acordului de 

colaborare între Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Republicii Belarus în domeniul protecției 

drepturilor persoanelor aparținînd minorităților 

naționale, semnat în 1997, ratificat de Parlamentul 

Trimestrul 

I-IV,2020 

 

 

 

În 

limitele 

alocaţiilo

r 

bugetare 

 

Conducerea 

ARI, DCRI, 

SJRU 

 

Aparatul 

Însărcinatulu

i pentru 

problemele 

religiei și 

naționalitățil

or;  

Comunitatea 

Belarusă din 

Acțiuni desfășurate 



Republicii Moldova în 1998:   

-Reactualizarea componenței nominale a Părții 

moldovenești a Comisiei interdepartamentale 

moldo-belaruse, care activează conform art.8 al 

Acordului; 

-Organizarea ședinței  Comisiei interdepartamentale 

moldo-belaruse, care activează conform art.8 al 

Acordului; 

-Elaborarea și semnarea Programului de colaborare 

dintre ARI și Însarcinatul pentru problemele religiei 

și minorități naționale din  Belarus pentru anii 

2020-2022 în domeniul relațiilor interetnice 

 

Trimestrul 

I-II, 2020 

 

 

Republica 

Moldova 

1.2.9. Raportarea periodică referitor la implementarea 

instrumentelor juridice internaționale la care 

Republica Moldova este parte în domeniul 

protecției drepturilor minorităților naționale, în 

special: 

-Recomandările ECRI, mecanizmul ONU de 

evaluare  periodică universală  (UPR) în domeniul 

drepturilor omului, , Declarația comună a 

Parteneriatului de mobilitate RM-UE, IPAP, Pactul 

internațional pentru drepturile economice, sociale și 

culturale, Pactul internațional pentru drepturile 

sociale și politice, etc. 

Trimestrul 

 I - IV, 2020 

În 

limitele 

alocaţiilo

r 

bugetare 

 

Conducerea 

ARI,DCRI 

 SJRU 

 

 Rapoarte, informații elaborate 



1.2.10. Continuarea procesului de consultări referitor la  

ratificarea  Cartei Europene a limbilor regionale sau 

minoritare :   

-Organizarea consultărilor cu organele 

administraţiei publice centrale, organizaţiile 

persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, 

experţii naţionali asupra proiectului de 

instrument/lege de ratificare a Cartei; 

 

Trimestrul 

I- IV, 2020 

În 

limitele 

alocaţiilo

r 

bugetare 

Proiecte 

de 

asistență 

tehnică 

Conducerea 

ARI, DCRI, 

SJRU,  

 

 

 

CoE, 

APC, APL,  

CC, 

Grupul de 

experți 

naționali 

Număr de consultări organizate; 

2 ședințe organizate 

 

1.2.11. Colaborarea cu organismele internaționale şi 

reprezentanţele acestora în Republica Moldova: CE, 

CoE,  ONU, PNUD Moldova, UNICEF, OSCE, 

ODIHR, etc: 

- Dezvoltarea dialogului în vederea 

organizarii proiectelor, meselor rotunde, 

seminarelor, trainingurilor, etc.  

Trimestrul 

I- IV, 2020 

Proiecte 

de 

asistență 

tehnică 

Conducerea 

ARI, DCRI,  

 Număr de proiete implementate și 

acțiuni desfășurate 

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

persoanelor aparținând minorităților naționale  

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



2.1.1. În contextul implementării Planului de acţiuni 

pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din 

Republica Moldova pentru perioada anilor 2016-

2020: 

-Organizarea săptămînii de evenimente dedicate 

Zilei Internaționale a Romilor (în colaborare cu 

organizațiile etnoculturale ale romilor din 

Republica Moldova, organizațiile internaționale cu 

participarea APC,APL,  reprezentanților misiunilor 

diplomatice, acreditate în Moldova):  

-Masa rotundă  cu privire la  conştientizare a 

opiniei publice faţă de valorile spirituale ale 

romilor. 

 

Trimestrul  

II, 8 aprilie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

Proiecte de 

asistență 

tehnică  

Conducerea 

ARI,DCRI 

 

OSCE, 

ODIHR, 

Asociațiile 

etnocultural

e ale 

romilor 

 

  

Evenimente organizate 

 

 

 

 

 

Masa rotundă organizată 

 

 

 

2.1.2. 

 

 

Împlementării Planului de acţiuni  pentru anii  

2017-2020 privind  implementarea Strategiei de 

consolidare a relaţiilor interetnice în Republica 

Moldova pentru anii 2017-2027. 

 

Trimestrul 

I-IV, 2020 

 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

Proiecte de 

asistență 

tehnică 

Conducerea 

ARI, DCRI 

, SJRU 

OSCE, 

CC 

 

 

2.1.3. Organizarea evenimentelor  în cadrul  Zilei 

Internaționale/Naționale a Comemorării Victimelor 

Holocaustului  27 ianuarie  ( H. Parlamentului  nr. 

210 din 26.11.2015; HG nr. 313 din 22 mai 2017): 

-Organizarea ”Săptămînii  memoriei” dedicate Zilei 

Internaționale/Naționale a Comemorării Victimelor 

Trimestrul 

I, 2020,  în 

perioada 

27-31 

ianuarie 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

şi din 

contribuţiile 

sponsorilor 

Conducerea 

BRI, 

DCRI 

Cancelaria 

de Stat, 

OSCE,  

CC, 

Comunitate

a Evreiască 

Numărul de acţiuni 

desfăşurate şi numărul de 

participanţi 

 

 

 

 



Holocaustului: 

 

Organizarea şi desfăşurarea  

- expoziţii  ”Holocaust: Nimicirea. Salvarea. 

Eliberarea”   
-expoziția de carte a bibliotecii I. Manger 

”Holocaust-durerea inemilor noastre” 

- Forumul Tinerilor ”Viitorul ne aparține”; 

Încurajarea exponenţilor cultelor religioase în 

vederea desfăşurării unor ceremonii şi servicii 

divine pentru comemorarea victimelor 

Holocaustului din perioada celui de-al Doilea 

Război Mondial 

 

 

28 ianuarie, 

2020 

și 

Comunitate

a Romilor 

 

 

 

Expoziții organizate 

 

 

 

 

Forum organizat 

2.1.4. 

 

 

 

Organizarea Festivalului Republican ”Unitate prin 

diversitate”, ediția a-XIX-ea. 

 

 

Trimestrul 

III, 2020, 

septembrie 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Conducerea 

ARI, 

DCRI 

 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării, 

Primăria or. 

Chișinău, 

APL, Mass-

media, CC 

organizațiile 

etnocultural

e  

Festival organizat 

Numărul de organizații 

etnoculturale participante la 

festival 

 

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

promovarea limbilor minorităţilor naţionale şi încurajarea multilingvismului în societate 

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



3.1.1 Cooperare cu Asociația Națională a Trainerilor 

Europeni din Moldova (ANTEM) în vederea 

realizării proiectelor şi programelor în domeniul 

studierii limbii de stat de către cetăţenii alolingvi 

adulţi (în baza acordului de colaborare): 

- promovarea educatiei multilingve în colaborare cu 

HCNM în baza proiectul ANTEM privind educatia 

bilingva in gradinitele din Gagauzia. 
  

-Organizarea de mese rotunde, conferinţe de bilanţ; 

-Contribuţia financiară pentru editarea manualelor, 

materialelor didactice etc. 

Trimestrul 

I-IV, 2020 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetareare  

Donatori 

Conducerea 

BRI 

DCRI 

OSCE Rata beneficiarilor ale 

proiectelor şi programelor 

respective în raport cu 

numărul total de solicitanţi 

alolingvi. 

Număr de mese rotunde, 

conferinţe de bilanţ 

organizate. 

Număr de manuale, materiale 

didactice editate. 

3.1.3 Prezentarea spectacolelor teatrale în limba română  

pentru populaţia alolingvă, în incinta Casei 

Naţionalităţilor. 

Trimestrul 

I-IV, 2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare  

DCRI 

 

 

 

Număr de spectacole 

prezentate. Număr 

vizitatorilor 

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

3.2.1 Desfăţurarea activităţilor :  

- Zilei Internaţionale a Limbii materne (21 februarie) 

- Zilei Europene a Limbilor (26 septembrie) 

- Zilele Scrisului și Culturii Slave în Republica 

Moldova 

 

Trimestrul     

I, 2020 

Trimestrul  

III, 2020 

Mai 2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Conducerea 

ARI,DCRI 

 

 

 

 

 

Număr de activități 

organizate. Număr 

persoanelor participante în 

evenimente, în special a 

tinerilor 



3.2.3 Elaborarea şi implementarea proiectelor cu suportul 

organizaţiilor internaţionale pentru păstrarea 

identităţii naţionale, promovarea tradiţiilor şi 

patrimoniului cultural a minorităţilor naţionale. 

Trimestrul     

I-IV, 2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

Donatori 

Conducerea 

ARI 

DCRI 

OSCE, ONU. 

ODIHR, etc 

Număr de proiecte și rata 

beneficiarilor la proiecte 

Proiecte elaborate şi 

implementate 

3.2.4 Organizarea evenimentelor (festivaluri, mese 

rotunde, conferințe, tabere de vară etc.) în 

parteneriat şi pentru organizaţiile etnoculturale ale 

minorităţilor naţionale pentru sporirea educației 

interculturale, promovarea multilingvismului și 

îmbunătățirea competențelor lingvistice.  

Trimestrul     

I-IV, 2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

DCRI  250 de evenimente 

organizate 

Rata participanţilor, în 

special a tinerilor 

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

3.3.1 Organizarea evenimentelor etnoculturale 

(festivalurilor, zilelor limbii materne şi culturii, 

evenimentelor consacrate zilelor de independenţă 

naţională ale ţărilor istorice afiliate minorităţilor 

naţioanle din Republica Moldova şi altor sărbători 

tradiţionale etc. ) pentru păstrarea identităţii 

naţionale, promovarea tradiţiilor şi patrimoniului 

cultural a minorităţilor etnice: 

-Navruz-Bayrami(tradiție azeră ce promovează 

valorile păcii și solidarității între generații); 

-masa rotundă ”Tradițiile,obiceiurile și datinele 

polonezilor din Republica Moldova”, Festivalul 

”Primăvara Poloneză în Republica Moldova”; 

-Ziua Internațională a mamei (comunitatea femeilor 

ucrainene); 

-Festivalul ”Lira de aur”, Festivalul republican de 

Trimestrul     

I-IV, 2020 

 

 

 

Martie 

 

Aprilie,mai 

 

Mai 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Conducerea 

ARI 

DCRI 

Organizaţiile 

etnoculturale 

Ambasadele 

acreditate în 

Republica 

Moldova 

respective  

Număr de evenimente 

organizate. 

Număr de participanţi. 



creație artistică pentru copii ”Дерзайте ребята” 

(Centrul de Cultură Rusă din Republica Moldova); 

-Sărbătoarea ”Noaptea lui Ivan Kupala” 

(Comunitatea belorusă din Republica Moldova”; 

-Festivalul-concurs Zlata Tcaci (Centrul Cultural 

Evreiesc ”KEDEM”) etc. 

 

 

Mai-iunie 

 

Iulie 

Mai-

decembrie 

 

3.3.2 Organizarea de instruiri/consultări, 

traininguri/seminare pentru Consiliul coordonator al 

organizațiilor etnoculturale ale minorităţilor naţionale 

în vederea sporirii capacităților lor de monitorizare a 

politicilor publice, scriere a proiectelor, management 

al organizației neguvernamentale: 

Atilierul” Sistemul internațional de monitorizare a 

drepturilor omului” 

Trimestrul  

I-IV, 2020 

 

 

4-5 ianuarie 

2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Conducerea 

ARI  

DCRI  

 

ARI 

Oficiul ONU 

pentru 

Drepturile 

Omului 

Număr de 

consultări/seminare de 

instruire oferite 

Reprezentanţilor 

minorităţilor naţionale 

referitoare la procedura 

scrierii şi implementării 

proiectelor, 

managementului 

organizației 

neguvernamentale 

OBIECTIVUL GENERAL 4.     Sporirea participării minorităţilor naţionale la viaţa publică a Republicii Moldova 

Obiectivul specific 4.1.         Încurajarea participării minorităţilor naţionale în administraţia de stat şi serviciul public 

4.1.2 Efectuarea studiului referitor la situația curentă a 

reprezentativității și participării diferitor grupuri etnice în 

serviciul public, cu date dezagregate pe niveluri ale 

administraţiei publice şi pe sexe, în conformitate cu standardele 

internaționale. 

Trimestrul 

II, 2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Conducerea ARI 

DCRI 

Biroul 

Național 

de Statistică 

Academia 

de 

Administrar

Număr de 

reprezentanţi 

ai minorităţilor 

naţionale angajaţi 

la toate nivelurile 

administraţiei 



e 

Publică ; 

Oficiul 

Avocatului 

Poporului ; 

Cancelaria 

de 

Stat 

publice ; 

crearea echipelor 

mobile pentru 

colectarea datelor 

în localitățile cu 

populație 

mixtă ; realizarea 

studiului, 

cuprinzînd 

date calitative și 

cantitative 

Obiectivul specific 4.2. Contribuirea la o comunicare mai eficientă între autorităţi şi minorităţile naţionale. 

4.2.1 Încurajarea, susținerea şi oferirea asistenței informaționale 

autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea, 

inclusiv autorităților din UTA Găgăuzia, în vederea formării 

organelor consultative cu participarea asociațiilor minorităților 

naționale; diseminarea bunelor practici relevante. 

Trimestrul     

I-IV, 2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Conducerea ARI 

DCRI 

 Număr de organe 

consultative 

create la nivel 

local şi gradul de 

implicare în 

analiza agendei 

de discuţii 

relevante; 

număr de 

consultări pentru 

autorităţile 

administrații 

publice locale în 

domeniu 

4.2.2 Elaborarea și implementarea Planului privind implementarea 

ghidului de comunicare strategică a Agenției Relații Interetnice 

cu asociațiile minorităților naționale și societatea civilă în 

Trimestrul I, 

2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

Conducerea ARI 

DCRI 

Misiunea 

OSCE 

Grupului de lucru 

pentru elaborarea 

ghidulu creată; 

ghid elaborat 



contextual politicilor de integrare.  

4.2.3 Crearea și menținerea bazei de date cu informații curente 

despre asociațiile minorităților naționale la nivel național și 

local din Republica Moldova și a profilului organizațional; 

plasarea informației pe pagina web a Agenției Relații 

Interetnice. 

Trimestrul     

I-IV, 2020 

Nu necesită 

 

DCRI 

 

Consiliul 

coordonator 

al 

organizațiilo

r 

etnocultural

e 

Date privind 

asociațiile 

minorităților 

naționale la nivel 

național și local 

colectate; 

 

Bază de date 

creată, publicată 

şi actualizată în 

mod regulat 

4.2.3 Implicarea minorităţilor naţionale în proces de consultare a 

proiectelor actelor legislative şi normative ce le afectează 

interesele, precum şi la elaborarea studiilor ce ţin de aspectele 

relaţiilor interetnice. 

Trimestrul     

I-IV, 2020 

 Conducerea ARI 

DCRI 

Consiliul 

coordonator 

al 

organizațiilo

r 

etnocultural

e 

Număr de 

proiecte 

consultate  

Studiile realizate 

cu participarea 

minorităţilor 

naţionale 

4.2.4 Susținerea și consilierea persoanelor referitor la inițierea și 

crearea asociațiilor etnoculturale și oferirea suportului 

informațional pentru asociațiile existente. 

Trimestrul     

I-IV, 2020 

 Conducerea ARI 

DCRI 

 

 Număr de 

consultări/semina

re de instruire 

oferite 

reprezentanţilor 

minorităţilor 



naţionale 

referitoare la 

constituirea şi 

conducerea 

organizaţiilor 

neguvernamental

e;  

număr de 

organizații noi 

create 

 

OBIECTIVUL GENERAL 5. Dezvoltarea unor medii favorabile pentru realizarea dialogului intercultural şi promovarea sentimentului 

apartenenţei civice faţă de statul Republica Moldova 

   Obiectivul specific 5.1. Facilitarea şi extinderea dialogului intercultural în Republica Moldova 

5.1.1 Organizarea activităţilor în vederea marcării: 

- Zilei Internaţionale a Toleranţei (10 noiembrie); 

- Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului (16 noiembrie) . 

Trimestrul 

IV, 2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

ARI 

DCRI 

 Evenimentele 

organizate. 

Număr de 

participanţi. 



5.1.2 Oferirea de instruiri pentru jurnaliști privind reflectarea 

diversității și nediscriminarea în mass-media 

Trimestrul 

IV,2020 

 Conducerea ARI 

DCRI 

Consiliul 

Coordonator 

al 

Audiovizual

ului; 

Instituţia 

publică 

naţională a 

audiovizual

ului 

Compania 

„Teleradio- 

Moldova”; 

Oficiul 

Avocatului 

Poporului; 

Consiliului 

pentru 

prevenirea 

şi 

eliminarea 

discriminări

i şi 

asigurarea 

egalităţii 

 

Număr de 

jurnalişti instruiţi 

în vederea 

reflectării 

diversităţii şi 

dialogului 

intercultural; 

număr de instruiri 

pentru jurnalişti 

din mass-media 

regională; 

număr de 

jurnalişti instruiți, 

dezagregaţi pe 

etnii. 



5.1.3 Crearea spaţiilor pentru realizarea dialogului intercultural prin 

activitatea Casei Naţionalităţilor (conform regulamentului 

aprobat) . 

 

Trimestrul I-

IV,2020 

 Conducerea ARI 

DCRI 

 Oferirea gratuita  

a spaţiilor, sălilor 

festive pentru 

desfăşurarea 

activităţilor 

statutare ale  

organizaţiilor 

etnoculturale 

5.1.4 Asigurarea modificării, funcţionalităţii şi administrarea 

conţinutului informaţional al paginii web oficiale a Agenției 

Relaţii Interetnice www.bri.gov.md cu accent la reflectarea 

diversităţii şi principiului nediscriminării. 

Trimestrul I-

IV,2019 

 Conducerea 

ARI,DCRI 

 Paginii web 

modificată și 

administrată 

 

Obiectivul specific 5.2. Crearea premiselor favorabile pentru educaţia interculturală 

5.2.1 Susţinerea  şcolilor duminicale, colectivelor folclorice de pe 

lîngă organizaţiile etnoculturale şi încurajarea creării lor.  

Trimestrul I-

IV,2020 

 Conducerea ARI 

DCRI 

 

  Număr de şcoli 

duminicale 

funcţionale. 

Număr de 

beneficiari ale 

şcolilor 

duminicale. 

Număr de 

colective 

folclorice de pe 

lîngă 

organizaţiile 

etnoculturale. 

http://www.bri.gov.md/


Obiectivul specific 5.3. Prevenirea discriminării, urii şi tensiunilor interetnice 

5.3.1 Promovarea implicării active a societăţii civile în 

sesizarea organelor competente despre cazurile de 

instigare la ură interetnică, discriminare şi 

exprimare a intoleranţei. 

 

Trimestrul 

I-IV, 2020 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Conducerea ARI 

DCRI 

 

Consiliul  

pentru 

prevenirea 

şi 

eliminarea 

discriminări

i şi 

asigurarea 

egalităţii 

Număr de consultări cu 

reprezentanţii societăţii civile 

referitoare la cazurile de 

instigare la  ură interetnică, 

discriminare şi exprimare a 

intoleranţei. 

 

5.3.3 Desfăşurarea campaniilor (la nivel central și local) 

de informare și sensibilizare publică cu privire la 

efectele negative ale stereotipurilor și discriminării 

Trimestrul 

II-IV,2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Conducerea ARI 

DCRI 

 

Comunitate

a 

partenerilor 

de 

dezvoltare, 

organizațiile 

societății 

civile 

Număr de campanii de 

informare desfășurate la nivel 

central și local.  

Număr de beneficiari ale 

activităţilor de informare / 

sensibilizare 

5.3.4 Colaborare cu Consiliul de prevenire şi combatere a 

discriminării şi asigurării egalităţii în procesul de 

analiză a plîngerilor individuale privind cazurile de 

discriminare în baza Acordului semnat. 

Trimestrul 

I-IV,2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

Donatori 

Conducerea 

ARI,DCRI 

 

Consiliul  

pentru 

prevenirea 

şi 

eliminarea 

discriminări

i şi 

asigurarea 

egalităţii 

Număr de plîngeri individuale 

privind cazurile de 

discriminare analizate şi 

soluţionate 

 



5.3.5 Instruirea și informarea instituțiilor publice în 

vederea realizării competențelor ce vizează cazurile 

de discriminare și instigare la ură interetnică. 

Trimestrul 

I-IV,2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Conducerea 

ARI, DCRI  

 Număr de instituții publice 

instruite și informate; 

număr de activități de 

informare organizate 

Obiectivul specific 5.4. Consolidarea sentimentului de apartenenţă civică faţă de statul Republica Moldova 

5.4.1 Organizarea evenimentelor/activităţilor în scopul 

promovării simbolurilor de unitate civică a 

Republicii Moldova (simbolurile de stat ale 

Republicii Moldova, limba de stat, sărbătorile 

naţionale şi tradiţionale, datele semnificative în 

contextul cultural-istoric, etc). 

Trimestrul I-

IV, 2019 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Conducerea ARI 

DCRI 

Organizaţiil

e 

etnocultural

e ale 

minorităţilo

r naţionale 

Număr de evenimente 

organizate. 

Număr de participanţi. 

5.4.2 Implicarea minorităţilor naţionale la desfăşurarea 

sărbătorilor naţionale a Republicii Moldova: Ziua 

Independenţei (27 august), Limba noastră (31 

august), Ziua drapelului,Festivalul  Mărţişor - 

2020,etc. 

 

Trimestrul I-

IV, 2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Conducerea ARI 

DCRI 

Organizaţiil

e 

etnocultural

e ale 

minorităţilo

r naţionale 

Număr de evenimente 

organizate 

Număr de participanţi 

5.4.3 Susţinerea organizaţiilor neguvernamentale ale 

minorităţilor naţionale în organizarea şi 

desfăşurarea acţiunilor care promovează unitatea şi 

apartenenţa civică faţă de statul Republica 

Moldova. 

Trimestrul I-

IV,2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

 

Conducerea ARI 

DCRI 

Organizaţiil

e 

etnocultural

e ale 

minorităţilo

r naţionale 

Număr de evenimente 

organizate 

Număr de participanţi 

OBIECTIVUL GENERAL 6  Planificare şi management intern   



Obiectivul specific 6.1 Asigurarea eficacităţii activităţii instituţiei 

6.1.1 Organizarea şedinţelor ale Colegiului  Agenției 

Relaţii Interetnice în vederea discutării procesului 

de punere în aplicare a agendei de integrare a 

minorităţilor naţionale 

-Cu privira la activitatea Agenției Relații Interetnice  

pe parcursul anului 2019. Planul de activitate al 

Agenției Relații Interetnice pentru anul 2020.  

Trimestrul 

I-IV, 2020 

 

25 

februarie, 

2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

Conducerea ARI 

DCRI 

 

 4 şedinţe organizate 

trimestrial 

6.1.2 Organizarea şedinţelor Consiliului directoriu de 

cooperare cu societatea civilă 

Trimestrul 

I-IV, 2020 

 

 

   4 şedinţe organizate 

trimestrial 

6.1.3 Organizarea şedinţelor Consiliului Coordonator al 

organizațiilor etnoculturale acreditate pe lîngă ARI 

-Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator 

pe parcursul anului 2019 și alegerea 

copreședinteleu și consiliului de conducere 

 

 

 

Trimestrul 

I-IV, 2020 

Februarie 

2020 

   4 şedinţe organizate 

trimestrial 

6.1.5 Elaborarea rapoartelor de evaluare individuale şi 

colective al angajaţilor ARI privind realizarea 

atributiilor din fişele de post. 

 

Trimestrul 

I-IV,2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

Conducerea ARI 

DCRI, SJRU 

 Numărul de rapoarte de 

evaluare individuale şi 

colective elaborate 



6.1.6 Asigurarea transparenţei în procesul decizional 

(respectarea H.G. 239 din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional). 

Trimestrul     

I-IV, 2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

Conducerea ARI 

DCRI, SJRU 

 Rapoarte trimestriale şi raport  

anual elaborate ţi făcute 

public 

6.1.7 Organizarea  instruirii interne şi externe a   

colaboratorilor. 

Trimestrul 

I-IV, 2020 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

Conducerea ARI 

SJRU 

 Plan de instruire elaborat 

Număr de colaboratorilor 

instruiţi 

6.1.8 

 

Realizarea şi asigurarea implementării  procedurii 

de achiziţii publici: 

-Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor grupului de 

lucru pentru achiziţii publice. 

Trimestrul 

I-IV 2020 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

SJRU 

SFEC (Serviciul 

financiar și 

evidența 

contabilă) 

 Număr de ședințe de lucru 

organizate 

 

6.1.9 Modificarea Regulamentelor interne ale Agenției. 

 

Trimestrul 

I-IV 2020 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

SJRU,  

ARI 

 Regulamente modificate în 

baza practicilor europene 

6.1. 

10 

Elaborarea şi aprobarea rapoartelor şi planurilor ale 

ARI, direcţiilor, serviciilor, planului de finanţare 

pentru anul 2020 și devizelor de cheltuieli. 

Trimestrul 

I-IV 2020 

 

În limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

Conducerea 

ARI,  

 

 Număr de rapoarte, planuri 

elaborate 

 

 

 

 


