
Raportul privind implementarea  

Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă 

din Republica Moldova pe anii 2016-2020 (aprobat prin HG nr. 734 din 09.06.2016) 

Obiectivul 

specific 

Denumirea acţiunii Termenul 

de 

realizare 

Instituţia 

responsabil

ă 

Realizări Indicatorii 

de rezultat 

1 2 3 4 5 6 

I. EDUCAŢIE 

OBIECTIVUL GENERAL 1. PROMOVAREA SISTEMULUI EDUCAŢIONAL INCLUZIV ŞI EFICIENT, BAZAT PE PRINCIPIILE ECHITĂŢII, 

NEDESCRIMINĂRII ŞI RESPECTULUI DIVERSITĂŢII, CARE VA CONTRIBUI LA INTEGRAREA  POPULAŢIEI DE ETNIE ROMĂ 

1.1. Creşterea 

ratei de 

participare a 

copiilor romi, în 

special a fetelor 

rome, în sistemul 

educaţional 

preşcolar şi 

preuniversitar 

1.1.1. Organizarea 

campaniilor de informare 

şi conştientizare pentru 

părinţi în vederea 

înregistrării şi înrolării 

copiilor în programul de 

învăţămînt obligatoriu  

2016-

2020 

Agenția Relaţii 

Interetnice, 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

În vederea creșterii ratei de participare a copiilor de etnie romă în 

sistemul educațional anual sunt organizate 400 de sesiuni de 

informare și conștientizare pentru părinți, vizite de recensământ 

școlar. În localitățile dens populate de populația de etnie romă în 

colaborare cu mediatorii comunitari la nivel de instituţii au fost 

desfăşurare activităţi cu părinţii privind necesitatea studiilor 

obligatorii, şedinţe de consiliere în vederea soluţionării 

problemelor privind înrolarea copiilor în programul de învăţământ 

obligatoriu. 

Astfel, conform datelor prezentate de organele locale în domeniul 

învățământului sunt școlarizați 1634 de copii de etnie romă. 

 

Cel mai mare număr de copii de etnie romă școlarizați au fost 

înregistrat în raioanele Călărași – 278, rl Drochia- 141, Orhei – 

117, mun. Chișinău – 99,  Ocnița – 94, Glodeni – 85, Soroca – 79, 

Râșcani – 65, Basarabeasca – 56, Hîncești – 74, Cahul – 58, 

Nisporeni – 56. 

 De menționat că lipsa de date cu privire la identitatea etnică 

cauzează dificultăți în prezentarea datelor statistice cu privire la 

numărul de copii de etnie romă. De exemplu, din numărul total de 

copii de etnie romă școlarizați în raionul Orhei – 117, doar 18 elevi 

au declarat fiind de etnie romă,  în raionul Căușeni, din 22 de copii 

Acțiune 

realizată 

 

 

400 de 

sesiuni 

de 

informare 

și 

conștienti

zare 

pentru 

părinți 

 

1634 de 

copii de 

etnie 

romă 

școlarizaț

i 



școlarizați, 2 sau declarat că sunt de etnie romă. 

 

   

1.1.2. Efectuarea 

studiului pentru 

prevenirea şi 

identificarea 

fenomenului 

discriminării şi 

segregării copiilor romi 

în sistemul educaţional 

Tr.IV, 

2017 

 

 

 

 

Agenția Relaţii 

Interetnice 

 Nu a fost 

realizată 

1.1.3. Asigurarea 

accesului copiilor romi 

în grădiniţe şi creşe 

Anual, 

2016-

2020 

 

 

 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

Din datele prezentate anual circa 330 de copii romi sunt 

instituționalizați în grădinițe și creșe-grădinițe. Cel mai mare 

număr de copii de vârstă preșcolară este înregistrat în raioanele: 

Călărași – 74, Cahul – 35, Sângerei – 23, Cantemir – 21, Soroca – 

20, Anenii Noi – 19. 

Totodată, conform datelor prezentate, nu toți copii de vârstă 

preșcolară sunt instituționalizați. În raionul Ocnița din 36 de copii 

de etnie romă de vârstă preșcolară, frecventează  grădinița- 12 

copii. În anul de studii 2020-2021, odată cu cazurile de pandemie, 

părinții au refuzat să înscrie copiii în instituțiile de educație 

timpurie. În raionul Călărași numărul de copii romi înscrişi în 

grădiniţe şi creşe - 74; 20 de copii din satul Ursari nu sunt 

instituționalizați, în localitate nu au instituție de educație timpurie, 

iar cea mai apropiată IET este în com. Buda. Din lipsă de mijloace 

financiare APL Buda nu poate asigura transportarea copiilor 

solicitanți de a frecventa grădinița. Pentru asigurarea accesului 

copiilor romi în IET DÎTS Nisporeni a încheiat un contract de 

prestare a serviciilor, urmare cărui se transportă copiii de vârstă 

preșcolară spre și de la grădinița din localitatea Ciorești, dar 

frecvența este redusă, doar 2-3 copii de etnie romă 

frecventează.Totodată, în satul Sofia din raionul Drochia conform 

deciziei Consiliului local 2 copii de etnie romă care frecventează 

grădinița sunt scutiți de plată pentru alimentație pe termen de 3 

luni (în perioada stării de urgență cauzată de COVID - 19). 

Parțial 

realizat 

 

330 de copii 

romi sunt 

instituțional

izați în 

grădinițe și 

creșe-

grădinițe 



 

1.1.4. Asigurarea 

transportării  copiilor 

romi din localităţile care 

nu au instituţie de 

învăţămînt la instituţia 

din cea mai apropiată 

localitate 

Anual, 

2016-

2020 

 

 

 

 

 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

Transportarea elevilor se realizează conform Regulamentului cu 

privire la transportarea elevilor aprobat prin HG nr. 247/2019.  

APL asigură transportarea gratuită a elevilor din localităţile rurale 

la şi de la instituţiile de învăţământ, pe distanţe ce depăşesc 2 km, 

dacă în localitatea de domiciliu a elevului nu activează o instituție 

de învățământ general corespunzătoare nivelului de studii al 

acestuia (primar, gimnazial, liceal). În total anual circa 200 de 

copii de etnie romă beneficiază de transport gratuit la și de la o 

instituție de învățământ. 

Transportarea copiilor are loc cu respectarea tuturor 

reglementărilor de protecție a sănătății în perioada pandemică 

COVID-19. 

  Număr de copii romi transportați la cea mai apropiată 

instituţie de învăţământ (APL) – în anexă 

  

Se 

realizează 

anual 

 

200 de copii 

de etnie 

romă 

beneficiază 

de transport 

gratuit spre 

și de la o 

instituție de 

învățământ. 

1.1.5. Asigurarea cu 

manuale a elevilor romi 

în condiţiile stabilite de 

lege Anual, 

2016-

2020 

 

 

 

 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

În conformitate cu Hotărârea de Guvern al Republicii Moldova 

nr.876/2015 „Cu privire la asigurarea elevilor cu manuale”, Codul 

educației art. 41, 140 alin. (1) lit. v) şi art. 145 alin.(11) toţi copiii 

școlarizați sunt asigurați cu manuale şi materiale didactice. La 

necesitate autoritățile publice locale, administrația instituţiilor, 

comunitatea oferă ajutoare materiale: ghiozdane, rechizite școlare, 

îmbrăcăminte, încălțăminte.. 

 Conform datelor prezentate de organele locale de specialitate în 

domeniul învățământului copiii de etnie romă beneficiari de 

manuale și materiale didactice gratuit 

 

Informația prezentată de APL –în anexă 

 

Se 

realizează 

anual 

toţi copiii 

de etnie 

romă de 

vârstă 

şcolară sunt 

asigurați cu 

manuale şi 

materiale 

didactice.  

 



1.1.6. Organizarea 

programelor de 

meditaţie pentru copiii 

romi  

 Anual, 

2016-

2020 

 

 

 

 

 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

Ministrul Educației, Cuturii și Cercetării: 

Anual circa 250 de copii de etnie romă frecventează orele de 

meditație sau li se oferă sprijin în pregătirea temelor de acasă în 

cadrul instituțiilor de învățământ, centrele comunitare, Centre de 

resurse pentru educație incluzivă, de asistență logopedică și 

psihologică, Centre de resurse pentru tineret, bibliotecile 

teritoriale etc.  Nu toți copii beneficiază de ore de meditație și nu 

reuşesc să îndeplinească tema pentru acasă, alt impediment fiind 

nivelul scăzut de alfabetizare a părinților. Acest factor cauzează în 

mare parte ,,abandonul şcolar”, pe lângă faptul că părinţii deseori 

împreună cu copiii pleacă peste hotare.  

Din cauza situației epidemiologice cauzată de virusul COVID-19 

în anul 2020 nu în toate instituțiile de învățământ a fost posibilă 

organizarea programelor de meditație. Totodată, menționăm că 

toți copii care întâmpină dificultăți în pregătirea temelor de acasă, 

sunt susținuți, la necesitate, de către cadrele didactice, cadrul 

didactic de sprijin după orele de curs.  

Informațiile parvenite de la APL-în anexă 

 

Toți elevii care sunt în ciclul primar se alimentează gratis. În 

unele localități autoritățile publice locale alocă resurse pentru a 

asigura cu alimentația gratuită elevii de etnie romă la toate 

treptele de învățământ:  

rl Călărași – 50 copii  alimentați, 85 elevi din ciclul primar,  rl 

Glodeni - 44, rl Drochia: - 41, rl Hâncești - 39, rl Basarabeasca - 

27 copii sunt beneficiari de alimentație gratuită, rl Râșcani – 34 

elevi, rl Șoldănești – 7 copii  din treapta primară, 1 elev din clasa 

V – a din LT „ Ştefan cel Mare”.  

 

Copii de etnie romă participă, după dorință, la toate secțiile 

sportive și cercurile organizate în cadrul instituțiilor, frecventează 

centrele de creație, sunt incluși în diverse activități 

extracurriculare.   

 

 

Realizat 

parțial 

 

250 de copii 

de etnie 

romă  

 

Copii de 

etnia romă 

frecventeaz

ă Centrele 

de Resurse 

și Centrele 

Comunitare 

(raioanele 

Rîșcani, 

Leova, 

Șoldănești, 

Călărași, 

Briceni), 

1.2. 1.2.1. Prevenirea Anual, Ministerul Asigurarea şcolarizării şi prevenirea abandonului copiilor rămâne a  



Îmbunătăţirea 

procesului 

educaţional al 

copiilor romi (6-

18 ani) prin 

şcolarizarea 

obligatorie şi 

reducerea ratei 

absenteismului 

nemotivat şi 

abandonului 

şcolar timpuriu 

 

 

absenteismului şi 

abandonului şcolar al 

copiilor de etnie romă 

2016-

2020 

 

 

 

Educaţiei, 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

fi printre acțiunile prioritare ale Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării. Conform competențelor, MECC anual monitorizează 

școlarizarea și abandonul școlar al copiilor cu vârsta cuprinsă între 

7-16 ani (învățământ obligatoriu) în conformitate cu Instrucțiunile 

și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului 

școlar și absenteismului în învățământul general (aprobate prin 

Ordinele ME nr. 559 din 12 iunie 2015). Anual sunt organizate 

ședințe de lucru cu șefii OLSDÎ, privind implementarea Planului 

de acțiuni pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar în 

învățământul general. Ministerul monitorizează anual activitatea 

comisiilor mixte, formate din colaboratorii direcţiilor de 

învăţământ, instituţiilor de învăţământ și a comisariatelor de 

poliţie, privind acțiunile desfășurate în scopul înrolării în 

învățământul general a copiilor din grupurile de risc și a prevenirii 

abandonului școlar. Printre cauzele abandonului școlar și a 

neșcolarizării a copiilor de etnie roma pot fi menționate 

următoarele: plecați cu părinții la muncă, refuzul părinților și 

munca cu părinții, lipsa locului permanent de trai, fugari, 

vagabondaj, starea materială precară, căsătorie precoce, concediu 

de îngrijire a copilului. 

Măsuri întreprinse: vizite la domiciliu; consiliere părinților pe 

teme ce țin de motivarea studiilor, importanța absolvirii 

învățământului general obligatoriu și frecventarea zilnică a școlii; 

ajutoare materiale (îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdane cu 

rechizite), demers de informare către echipa multidisciplinară a 

APL; elaborarea programelor de lucru conform Regulamentului de 

prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar; implicarea 

copiilor în activități extrașcolare și extracurriculare, secții sportive, 

colaborare cu mediatorul comunitar, specialistul pentru protecţia 

drepturilor copilului şi asistenţă socială şi protecţia familiei, 

colaborarea cu Asociațiile Obștești a Romilor, cu Centrele de 

resurse pentru tineret ”Dacia” și alte organizații. La începutul 

anului școlar  copii de etnie romă din familiile vulnerabile au 

primit asistenţa materială pentru achiziţionarea de îmbrăcăminte, 

încălţăminte şi rechizite pentru şcoală. 

 Totodată, conform datelor prezentate constatăm că anual peste 200 

Realizat 

parțial 

 

Peste 200 

de copii 

de etnie  

romă se 

află în 

risc de 

abandon 

școlar. 

  



de copii de etnie  romă se află în risc de abandon școlar. 

Printre acțiunile de asigurare a plasamentului  copiilor de etnie 

romă aflați în situație de risc întreprinse de DMPDC se enumeră 

următoarele: 2017 – 17 dispoziții de plasament de urgență; 17 

dispoziții de plasament planificat; 2018 - 6 copii (o familie) 

beneficiari; 5 familii beneficiari; 2019 – 0; 2020 - Specialiștii 

DMPDC și DPDC din sectoare au monitorizat, evaluat și întreprins 

măsuri de plasament a unui copil de etnie romă.    

Psihologul din cadrul DMPDC, psihologii și asistenții sociali din 

Direcțiile de sector au acordat consiliere și suport psihologic 

reprezentanților legali ai copilului și/sau membrilor familiei 

extinse cu privire la prevenirea și diminuarea vagabondajului, 

cerșitului, abandonului școlar/domiciliului etc. 2017 – 7 ședințe  

ale Comisiei protecției copilului aflat în dificultate, discuții cu 

părinții; 2018 – 0 discuții; 2019 – discuții cu 4 familii; 2020 - 

Managerii serviciilor sociale și pedagogii au organizat peste 120 

de activități de profilaxie. Au fost desfășurate 14 discuții cu 

părinții. Au fost identificați 3 copii neșcolarizați. În acțiuni au fost 

antrenați 9 specialiști.  

 

Activitatea întreprinsă de către APL – în anexă 

 

 

1.2.2. Elaborarea unui 

modul în curriculumul 

şcolar la disciplina 

Istoria, cultura şi 

tradiţiile poporului 

ucrainean, rus, găgăuz, 

bulgar, rom şi altor etnii 

din Republica Moldova 

şi în curriculumul şcolar 

la disciplina opţională 

Educaţia interculturală 

Tr. IV, 

2017 

 

Ministerul 

Educaţiei 

 

A fost aprobată curricula la disciplina ,,Istoria, cultura şi tradiţiile 

romilor în Republica Moldova” și ”Educația Interculturală” și 

modului Educație pentru societate, Dezvoltarea personală, Istoria. 

În anul de studiu 2019-2020 99 de elevi din Instituţia Publică 

Liceul Teoretic ,,M. Eminescu” din or. Otaci, mun. Chișinău- 4 

elevi romi, rl Nisporeni - 21 de elevi studiază disciplină școlară 

Istoria, Cultura şi tradiţiile romilor în Republica Moldova. 

Disciplina opțională Educația interculturală este predată la 97 

elevi din ciclul gimnazial în 5 institutii de invătământ din 

Soroca.De menționat, că conținuturile curriculare cu privire la 

comunicarea interetnică, toleranță, diversitatea culturală etc. sunt 

incluse în curricula la disciplinele obligatorii precum, Educaţie 

pentru societate, Dezvoltare personală, Istoria. Totodată 

Realizat 

 

 

implementa

rea 

curriculumu

lui la 

disciplina 

,,Istoria, 

cultura şi 

tradiţiile 

romilor în 

Republica 



Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune o listă de 

discipline opţionale care contribuie la dezvoltarea  unor 

competențe precum: înțelegerea și recunoașterea valorilor 

reprezentanților diferitor culturi; colaborarea, în spiritul 

respectului reciproc, cu alte persoane din diverse medii din punct 

de vedere etnic, cultural, religios sau al studiului de viață (a învăța 

să trăiești alături de alții); dezvoltarea sensibilităţii interculturale 

ca o componentă intrinsecă a cetăţeniei democratice. Planul-cadru 

de învățământ oferă fiecărui elev posibilitatea selectării 

disciplinelor opționale: Educația interculturală, Educația pentru 

toleranță, Istoria și cultura locală, Istoria trăită – istoria 

povestită, Educația pentru drepturile omului, Cultura bunei 

vecinătăți etc. 

 Aspecte ale educației interculturale sunt integrate și în diverse 

proiecte tematice. 

 

Realizările APL-în anexă 

 

Moldova” și 

”Educația 

Intercultural

ă” 

Modul 

elaborat  

Educaţie 

pentru 

societate, 

Dezvoltare 

personală, 

Istoria. 

1.2.3. Asigurarea 

studenţilor romi cu 

locuri de cazare în 

căminele instituţiilor de 

învăţămînt profesional 

tehnic şi superior, ţinînd 

cont de actele normative 

în vigoare 

2016-

2020  

 

Instituţiile 

publice de 

învăţămînt 

Pe parcursul  perioadei de referință, MECC a întreprins măsuri 

concrete pentru a asigura accesul la studii superioare a copiilor de 

origine romă.  

În sesiunile de admitere, prin prevederi speciale în regulamentele 

de organizare şi desfăşurare a admiterii, tinerii din familii de romi 

sunt incluşi în categoria de candidaţi care se bucură de facilităţi. 

Astfel, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, 

stabilește cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare 

specialitate / domeniu de formare profesională şi formă de 

învăţământ, conform cotei de admitere), prevăzute în planul de 

înmatriculare cu finanţare bugetară pentru un şir de categorii, 

inclusiv şi pentru tinerii romi. 

Înscrierea la această cota se efectuează la solicitarea candidaților. 

Candidații din categoriile enumerate pot participa, concomitent, la 

concursul general de admitere.  

Menționăm, au fost înscriși: Universitatea de Stat din Comrat – 9 

persoane, ASEM -2 persoane, Universitatea Tehnică - 6 persoane, 

 

Realizat 

parțial 

 

66 de elevi 

de etnie 

romă  și-au 

făcut 

studiile  în 

instituțiile 

de 

învățământ 

profesional 

tehnic , 20 

tineri romi-

la studii 

superioare 

 



Universitatea Agrară-1 persoană. 

La solicitarea studenților lor li se oferă cămin cu facilitări 

financiare stabilite în regulamentele Instituțiilor de Învățământ 

superior. Trebuie de menționat faptul că mulți dintre absolvenții 

de etnie romă la completarea cererilor de înmatriculare nu-și 

identifică apartenența etnică, din aceste considerente numărul 

exact de studenți de etnie romă nu poate fi stabilit. 

În anul de studii 2019-2020 în instituțiile de învățământ 

profesional tehnic și-au făcut studiile 66 de elevi de etnie romă. În 

anul 2020 – 2021 de studii în instituțiile de învățământ profesional 

tehnic sunt admiși 15 elevi de etnie romă. Toți studenții, la 

solicitare, sunt asigurați cu locuri de cazare. 

În anul 2019 - 2020 la studii superioare au fost înmatriculați 18 

tineri de etnie romă,  în  anul 2020 au fost înmatriculați  2 elevi de 

etnie romă la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă.  

1.2.4. Instruirea 

educatorilor şi 

profesorilor din 

localităţile dens 

populate de romi cu 

privire la toleranţa 

interetnică, 

interculturală şi 

eliminarea 

prejudecăţilor 
2017-

2020 

 

Ministerul 

Educaţiei, 

Agenția Relaţii 

Interetnice 

Conform Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ 

general instituțiile de învățământ trebuie să răspundă anumitor 

standarde de calitate, unul dintre care este standardul 2.3. Școala, 

familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-

o societate interculturală bazată pe democrație.  

Astfel, instituțiile de învățământ, în planurile sale de activitate 

reglementează activitatea sa cu privire la toleranţa interetnică, 

interculturală şi eliminarea prejudecăţilor.  

Pentru a răspunde acestui standard, instituțiile realizează diverse 

activități. La nivel de management realizează activități de 

promovare a respectului față de diversitatea culturală, etnică, 

lingvistică, religioasă și colectarea feed-backului din partea 

partenerilor comunitari;  includ, în planul strategic/ operațional, 

activități specifice diferitelor comunități culturale de combatere a 

stereotipurilor și prejudecăților, instruiri interne ale cadrelor 

didactice. 

La nivel de capacitate instituțională utilizează varietatea de 

resurse (umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a 

stereotipurilor și prejudecăților, întru a anticipa consecințele 

negative ale acestora. 

La nivel de curriculum/proces educațional întreprind măsurile 

 

Se 

realizează 

anual 

 

 

Toate 

instituțiile 

de 

învățămint 

la nivel de 

managemen

t realizează 

activități de 

promovare 

a 

respectului 

față de 

diversitatea 

culturală, 

etnică, 



necesare pentru reflectarea, în acțiunile elevilor și ale cadrelor 

didactice, a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-

o societate interculturală. 

În anul 2020 în unele raioane în condițiile stării de urgență în 

sănătate publică în contextul epidemiologic COVID-19, cadrele 

didactice nu au avut posibilitatea să participe la instruiri cu privire 

la toleranţa interetnică, interculturală şi eliminarea prejudecăţilor. 

 

Activități de instruire și cadre didactice instruite APL- în 

anexă 

  

lingvistică, 

religioasă și 

colectarea 

feed-

backului din 

partea 

partenerilor 

comunitari. 

1.2.5. Încurajarea  

părinţilor romi să 

participe  în consiliile de 

administraţie a 

instituţiilor de 

învăţămînt 

Anual, 

2016-

2020 

 

 

 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

Administrația instituțiilor de învățământ general și de educație 

timpurie încurajează părinţii romi să participe în consiliile de 

administraţie a instituţiilor de învăţământ inclusiv părinții copiilor 

de etnie romă.  

În total peste 60 de părinți și elevi de etnie romă sunt membri ai 

comitetului părintesc, consiliului de elevi, participând activ în 

diverse activități. 

Părinţilor romi care participă  în consiliile de administraţie a 

instituţiilor de învăţămînt: Mun. Bălți- 3parinți, rl Cantemir –2 

părinți; și 3 elevi de etnie romă sunt membri ai Consiliului de 

elevi în instituțiile raionului; rl Ialoveni - 5 părinți de etnie romă; 

rl Drochia – 8 părinţi romi implicaţi; rl Florești - 2 părinţi ; rl Rîșcani 

- 3 părinți romi; rl Soroca – 2 părinți; rl Ștefan Vodă – 1 părinte; rl 

Ungheni - 2 părinți romi; În 9 instituții de învățământ din rl 

Călărași părinții copiilor de etnie romă sunt membri ai comitetelor 

părintești și 2 părinți sunt membri ai Consiliului de Administrație, 

orașul Ocnița - 1 părinte rom este membru al Consiliului 

administrativ. În rl Nisporeni în școală își are sediul ONG 

“Corona Romani”, care deține un program de activitate, se 

implică în activitatea școlii, totodată oferă și comunității 

platformă pentru discuții. Gradul de participare, comparativ cu 

perioada anterioară este mult mai mare în cadrul ședințelor.  

 

 

Realizată 

parțial 

 

 

 

60 de 

părinți și 

elevi de 

etnie romă 

sunt 

membri ai 

comitetului 

părintesc, 

consiliului 

de elevi 

1.2.6. Coordonarea Anual, Agenția Relaţii Pe parcursul perioadei de referință în localități în susținerea  



acţiunilor întreprinse de 

către organizaţiile 

internaţionale şi 

organizaţiile 

neguvernamentale în 

domeniul educaţiei 

2016-

2020 

 

 

 

 

Interetnice populației de către organizaţiile internaţionale şi organizaţiile 

neguvernamentale  au fost implementat următoarele proiecte: Cu 

suportul MECC din cadrul Programului de Granturi 2019 pentru 

organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării s-a desfășoarat proiectul „IntegrACT Amplify: 

Împuternicirea tinerilor din mediul rural”. Proiectul s-a 

implementează în 15 comunități rurale (15 grupuri de inițiativă 

cu aproximativ 250 tineri) angajîndu-i într-un proces continuu de 

interacțiune și formare, consolidând capacitățile tinerilor, tinerii 

fiind participanți activi ai schimbărilor comunității, cît și în 

anumite procese de luare a deciziilor. Localități: Hâncești, 

Nisporeni, Ungheni, Sculeni, Edineț, Râșcani etc. În 30 

comunități ale Republicii Moldova s-a desfășoară proiectul 

Împuternicirea comunităților etnice – MEM PLUS, implementat 

de Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) în parteneriat cu Great 

Lakes Community Action Partnership, cu suportul financiar al 

Departamentului de Stat al SUA. Scopul acestui proiect: 

împuternicirea socio-economică a comunităților partenere prin 

consolidarea capacităților diferitor grupuri etnice și crearea de 

oportunități pentru dialog și interacțiune civică. Localități: 

Edineț, Hâncești, Ocnița, Ungheni, Sculeni, Râșcani etc.Organele 

locale în domeniul învățământului au coordonat și realizat 

activități psiho-sociale de grup pentru profesori și educatori în 

cadrul proiectului ”Parteneriate comunitare durabile pentru 

protecția drepturilor minorităților etnice in Republica Moldova 

”Decembrie 2017-Ianuarie 2020”, finanțat de UE, Fundația Terre 

des Hommes, în parteneriat cu Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării și Institutul de Inițiative Rurale, implement în 20 de 

comunități din 15 raioane: Hâncești, Ungheni, Edineț, Ocnița, 

Orhei etc. În localitatea Nicoreni, rl Drochia în Centru de 

Educație Inclusivă elevii au fost antrenați în diverse proiecte 

realizate în parteneriat cu Drochia-TV, implementat de IREX 

Europe, în parteneriat cu AO Centrul Media pentru tineri și 

susținut de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului "Tinerii în 

acțiune" în cadrul programului Încurajarea tinerilor pentru ca să 

devină cetățenii activi -  elevii au învățat să mediatizeze 

Realizat 

parțial 

 

Programele 

cuprinde 

direct cca 

400 tineri 

din 20 

comunități 

rurale, 

inclusiv din 

localitățile 

dens 

populate de 

populația de 

etnie romă: 

Ungheni, 

Drochia, 

Râșcani, 

Cahul, 

Taraclia, 

Soroca, 

Găgăuzia 

etc., și alți 

cca 500 de 

tineri prin 

intermediul 

activităților 

propuse la 

nivel local 

și național 



evenimente și reportaje, au discutat problemele sociale din 

raioane, au participat la diverse evenimente privind drepturile 

omului și problemele sociale. Fundația”Pestalozzi” a implemenat 

proiectul Școala deschisă pentru toți copiii. Proiectul a contribuit 

la realizarea dreptului copiilor din 5 comunități rurale, în special 

copiilor în dificultate, la educație de calitate (treptele preșcolară 

și primară), într-un mediu incluziv, centrat pe nevoile copilului, 

în parteneriat cu familia. În cadrul acestui proiect în Ștefan-Vodă 

a fost acordat ajutor material în valoare de 13 020 lei – 

îmbrăcăminte, încălțăminte, consumabile pentru activități – 9561 

lei, produse alimentare – 9853 lei, au fost desfășurate 4 activități 

cu părinții, rl Ungheni a fost amenajată o ludotecă pentru 

îmbunătățirea procesului educațional al copiilor de etnie romă. 

De asemenea, în rl Călărași cu suportul organizației Terre des 

hommes a fost amenajată o ludotecă,  au fost desfășurate instruiri 

pentru cadre didactice, rl Cahul se implementează proiectul AM 

DREPTUL SĂ AM DREPTUL, finanțat de Terres des hommes, 

valoarea căruia este de 4 500 euro, LT ”M.,Eminescu” din or. 

Otaci, rl Ocnița în colaborare cu ONG-urile ”Terdi-Zon”, de pe 

lăngă Institutul  Inițiativelor locale, cu sprijinul financiar al UE s-

au realizat 2 proiecte - ”Consolidarea parteneriatului în domeniul 

drepturilor populației de origine romă” și ”Prevenirea violenței 

domestice”, Instituția Publică Gimnaziul Duşmani din rl Glodeni 

a realizat proiectul „Să facem şcoala un mediu prietenos copiilor, 

inclusiv pentru copiii romi”, susținut de  Fundaţia Terres des 

hommes. În cadrul acestui proiect copiii romi au fost implicați în 

diverse activități educative, culturale. Copiii au beneficiat de o 

ludotecă, programe de jocuri, sprijin în cadrul activităților de 

pregătire pentru școală, rl Râșcani a implementat proiectul 

naţional “Unity in Diversity” unde 34 de copii și părinți de etnie 

romă au participat la diferite activități,  rl Drochia reprezentanța 

din Republica Moldova a Fundației ”Terre des homme” Lausanne 

— Elveția continuă activitatea în prevenirea și protecția copiilor 

aflați în dificultate în cadrul proiectului ”O viață fără violență 

pentru copiii din Moldova”, finanțat de Fundația Oak și UNICEF 

Moldova, căror beneficiari sunt elevii din IPGIM ”Victor 



Coțofană” din satul Chetrosu și IPGIM ”Dumitru Roman” din 

satul Drochia. Prin acest proiect se propune contribuirea la 

reducerea violenței în școală prin transformarea culturii școlare, 

împuternicirea copiilor în promovarea egalității de gen, 

toleranței, comunicării non-violente, echiparea profesorilor cu 

instrumente, cunoștințe și competențe de prevenire a violenței 

asupra copilului. 

În condițiile stării de urgență în sănătate publică în contextul 

epidemiologic COVID-19  numărul de activități și proiecte 

coordonate și realizate de organizații internaționale și organizațiile 

neguvernamentale în domeniul educației este în scădere. 

Grație susținerii financiare oferit în cadrul Programului anual de 

Granturi pentru organizațiile de tineret al MECC, în peroada 

iulie - noiembrie 2020 Keystone Human Services International 

Moldova Association implementează proiectul Abilitarea 

tinerilor de a crea un mediu incluziv în școală și comunitate 

(Valoarea proiectului 184.650 MDL). Proiectul are trei obiective: 

sporirea nivelului de informare despre opresiune a tinerilor, 

pedagogilor și părinților din raioanele Fălești și Ștefan Vodă (în 

special - hărțuire și discriminare); promovarea educației non-

formale și formarea unei atitudini incluzive în opt instituții de 

învățământ; responsabilizarea tinerilor, părinților și pedagogilor 

față de situațiile de opresiune din localitatea lor (hărțuire și 

discriminare). 

Un alt proiect finanțat de MECC în cadrul Programului de 

granturi pentru organizațiile de tineret este proiectul „IntegrACT 

ALUMNI: tineri activi din mediul rural mobilizează comunități de 

absolvenți în implementarea politicilor de tineret în comunitatea 

de baștină” realizat de Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI). 

Programul cuprinde direct cca 100 tineri din 10 comunități 

rurale, inclusiv din localitățile dens populate de populația de 

etnie romă: Ungheni, Drochia, Râșcani, Cahul, Taraclia, Soroca, 

Găgăuzia etc., și alți cca 500 de tineri prin intermediul 

activităților propuse la nivel local și național. 

MECC în colaborare cu organizația UNICEF Moldova,  a 

organizat vizite de lucru în Gimnaziul Vulcănești, invitând experți 



din domeniu (dl Marius Taba/Budapesta) și reprezentanți ai 

UNICEF etc. Au fost organizate mese rotunde cu lideri și membri 

ai comunității, cu primarul comunei Ciorești, a fost examinată 

experiența altor țări în susținerea populației de etnie romi. 

Colaboratorii SAP din cadrul DÎTS au desfășurat programe 

educaționale din cadrul subprogramului Școala Taților, Școala 

mamelor orientate spre informarea părinților, conștientizarea 

valorii și rolului instituției educaționale. 

 

1.2.7. Organizarea de 

cursuri specializate de 

instruire a poliţiştilor 

privind lucrul cu 

minorităţile etnice, cu 

populaţia de etnie romă  

Tr. II, 

2016-

2017 

 

 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

MAI în baza Ordinului nr. 141/2017 „Cu privire la organizarea 

cursurilor de formare profesională inițială în anul de studii 2017-

2020”, au fost organizate cursuri specializate de instruire a 

poliţiştilor privind lucrul cu minorităţile etnice, cu populaţia de 

etnie romă: cursul de instruire „Combaterea fenomenului 

discriminării”, în cadrul căruia au fost instruiţi 35 de angajaţi ai 

poliţiei; cursul de instruire ,,Istorii şi strategii de adoptare a 

comunităţii rome în RM” în cadrul căruia au fost instruiţi 32 de 

angajaţi ai poliţiei. 

Mun. Bălți- ședință de lucru, de comun cu mediatorul comunitar 

din cadrul Primăriei mun. Bălţi, reprezentantul Avocatului 

Poporului și reprezentanți ai Primăriei mun. Bălți. În cadrul 

ședinței au fost abordate problemele pe care le întîmpină 

persoanele de etnie romă în procesul incluziunii în societate și 

respectiv planficarea încheierii unui acord de colaborare şi 

planificarea acţiunilor ulterioare la acest compartiment. În cadrul 

orelor de pregătire profesională, desfășurate în contextul 

pandemiei de Covid-19 prin intermediul platformelor on-line, 

angajații au fost instruiți la compatrimentul vizat fiind studiată 

tematica ”Mecanisme de soluţionare a problemelor comunităţii 

care afectează siguranţa cetăţenilor”. 

 

Realizată 

parțial 

 

Anual au 

fost instruiţi 

circa 70 de 

angajaţi ai 

poliţiei 



1.2.8. Organizarea 

cursurilor de 

consolidare a 

capacităţilor poliţiştilor 

în domeniul protecţiei 

drepturilor omului, în 

special ale minorităţilor 

naţionale 

 

 

Anual, 

2016-

2020 

 

 

 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

În perioada de referinţă, în scopul consolidării capacităţilor 

poliţiştilor în domeniul protecţiei drepturilor omului, de către 

subdiviziunea de specializată a MAI au fost organizate şi 

desfăşurate anul  cursuri de instruire/perfecţionare: 

„Protecţia drepturilor minorităţilor naţionalei”.  Total instruiţi - 65 

angajaţi ai poliţiei; „Protecţia juridică a drepturilor omului,  total 

instruiţi - 28 angajaţi ai poliţiei. 

Au fost predate în cadrul cursurilor de formare iniţială şi continuă, 

organizate de către Academia „Ștefan cel Mare”, după cum 

urmează: 

cursul „Urmărirea penală”, fiind instruiți 20 de angajaţi; cursul 

de formare profesională inițială- au participat 16 ofiţeri, 

efectivului de ofițeri din cadrul IGP- instruiți 21 ofiţeri; efectivul 

de subofițeri- instruiți 110 subofiţeri; cursul de recalificare în 

domeniul „Activitatea specială de investigaţii”, cu abordarea 

subiectului pe domeniul: „Reglementări juridice privind protecţia 

drepturilor omului-  instruiţi 38 angajaţi. 

Respectiv, în perioada anului 2020, de către Academia „Ștefan cel 

Mare” au fost organizate 6 cursuri de instruire, fiind instruiți 205 

funcţionari publici cu statut special din cadrul MAI. 

În luna februarie 2020, s-a asigurat participarea reprezentanților 

Inspectoratului General de Carabinieri la întrevederea cu 

reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului privind realizarea 

acțiunilor în temeiul Acordului de colaborare semnat la 26 iulie 

2018, în vederea demarării unui proces de instruire a angajaților în 

domeniul Drepturilor Omului, la care au participat 10 angajați. 

În perioada 20-21.02.2020 și 27-28.02.2020, au fost organizate 

ședințe de instruire cu tematica „Egalitatea de gen, 

nediscriminarea și integritatea în cadrul Poliției”, în cadrul cărora 

au fost instruiți 60 de angajați. 

În perioada 17.02-19.02.2020, a fost desfășurat cursul de 

perfecționare/specializare cu tematica „Protecția juridică a 

drepturilor omului”, în cadrul căruia au fost incluse tematicile: 

- respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 

persoanelor cu dizabilități; 

- combaterea discriminării, prejudecăților și violenței împotriva 

 

Realizat 

 

Anual sunt 

organizate 

cursuri de 

instruire 

pentru 

poliţişti –

instruiți 

circa 1000 

de persoane 



minorităților naționale sexuale. 

În cadrul cursului au fost instruiți 28 de angajați. 

Pe parcursul anului 2020, organizarea unor cursuri suplimentare 

de instruire planificate a fost condiționată de situația 

epidemiologică cu infecția COVID-19, fiind aplicate în acest sens 

măsuri restrictive la organizarea întrunirilor în grupuri mari. 

1.2.9. Asigurarea 

accesului tinerilor romi 

la studii cu finanţare 

bugetară la programe 

din domeniul securitate 

şi ordine publică 

 

Anual, 

2016-

2020 

 

 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Întru realizarea acţiunii date, anual sunt organizate campanii de 

informare pentru societate, inclusiv şi minorităţile naţionale cu 

scopul de a atrage tinerilor romi de a participa la concursurile de 

admitere la studiile Academiei şi pentru participarea la concursurile 

de ocupare a funcţiilor vacante în organele afecerilor interne.  În 

majoritatea liceilor au fost afişate pliante cu informaţii despre 

activitatea Academiei şi condiţiile de admitere la facultăţile 

instituţiei. 

Informarea populaţiei, inclusiv de etnie romă la subiectul raportat 

se desfăşoară: 

- anual, în cadrul zilelor uşilor deschise, în incinta instituţiei; 

- pe pagina web a Academiei – academy.police.md. 

Totodată, despre condiţiile de înmatriculare şi instruire în cadrul 

Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI s-a informat în cadrul 

activităţilor cultural-educative organizate, inclusiv pentru copiii 

de etnie romă în or. Soroca: Festivalul tradiţiilor militare, Turnee 

ale voinicilor etc. 

Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost depuse cereri de 

către tinerii romi cu privire la înmatricularea la studii în cadrul 

Academiei „Ștefan cel Mare” și Centrului de Excelență în 

Securitatea Frontierei. 

 

 Realizată 

parțial 

1.2.10. Promovarea 

studierii patrimoniului 

etnocultural al 

comunităţii rome din 

Republica Moldova şi 

diseminarea publică a 

rezultatelor ştiinţifice în 

spaţiul multicultural 

Anual, 

2016-

2020 

 

 

 

 

 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei, 

Ministerul 

Culturii, 

Agenția Relaţii 

Interetnice 

De către colaboratorii Agenției Relaţii Interetnice în colaborare cu 

lideri al organizațiilor etnoculturale rome au fost efectuate 

deplasări în teritoriu,inclusiv: raioanele Ocniţa, Edineţ, Drochia, 

Hînceşti, Nisporeni, Cantemir, Cimişlia. În cadrul vizitelor au avut 

loc şedinţe de examinare a situaţiei patrimoniului etno-cultural al 

comunităţilor de romă şi identificarea soluţiilor şi mijloacelor de 

promovare ale lor. La şedinţe au participat reprezentanţi APL şi 

lideri ai organizaţiilor etnoculturale rome locale. 

Realizat 

parțial 

 
Deplasari 
teritoriu-5-7 

anual 

Promovarea 
studierii 

patrimoniului 



european 

 

 

 Pe parcursul anului 2020, în cadrul Programului de Stat:  Evoluția 

tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport 

teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și 

coeziunii sociale, derulat în cadrul Centrului de Etnologie al 

Institutului Patrimoniului Cultural în cadrul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova – 

colaboratorii științifici ai Grupului „Etnologia romilor”/ Secția 

„Minorități naționale/etnice” și Sectorului „Procese etnoculturale 

și relații interetnice”/ Secția „Etnologie românească” – au 

desfășurat Promovarea studierii patrimoniului etnocultural al 

comunităţii rome din Republica Moldova şi diseminarea publică a 

rezultatelor ştiinţifice în spaţiul multicultural european: 28 de 

acțiuni aferente promovării studierii patrimoniului etnocultural al 

comunităţii rome din Republica Moldova:  13 publicații științifice 

și 15 comunicări științifice. 

 

etnocultural 

al 
comunităţii 

rome din 

Republica 

Moldova şi 
diseminarea 

publică a 

rezultatelor 
ştiinţifice în 

spaţiul 

multicultural 

european: 28 
de acțiuni 

II. MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

OBIECTIVUL GENERAL 2. SPORIREA SEMNIFICATIVĂ A ÎNCADRĂRII PERSOANELOR DE ETNIE ROMĂ ÎN CÎMPUL MUNCII ŞI 

CREŞTEREA BUNĂSTĂRII ECONOMICE A ACESTORA 

2.1.Creşterea ratei 

de încadrare în 

cîmpul muncii a 

persoanelor de 

etnie romă 

2.1.1. Informarea 

publicului larg privind 

rezultatele 

cartografierii localităţilor 

dens populate de romi din 

Republica Moldova 

Tr. III, 

2016 

 

Agenția 

Relaţii 

Interetnice 

APL a fost informat privind  rezultatele cartografierii localităţilor dens 

populate de romi din Republica Moldova în legătură cu angajarea 

mediatorilor comun itară. 

Cu suportul mediatorilor comunitariÎn  se monitorizează numărul de 

romi care locuiesc în teritoriu raionului dat și se compară cu numărul 

de romi din Raportul reprezentativ privind cartografierea localităţilor 

dens populate de romi din Republica Moldova. Elaborat în anul 2013. 

Realizat 

parțial 

 

54 de 

primării 

informa

te 

2.1.2. Informarea  

cetăţenilor, inclusiv de 

etnie romă, în cadrul 

deplasărilor în teritoriu a 

echipelor mobile ale 

birourilor comune de 

informaţii şi servicii 

despre măsurile şi 

serviciile de ocupare 

Anual, 

2016-

2020 

 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă 

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecșiei Sociale pe parcursul anilor 

2017-2020 în 6 din cele 9 subdiviziuni teritoriale pentru ocuparea 

forței de muncă (STOFM), în care activează Birourile Comune de 

Informații și Servicii (BCIS) au efectuat 60 de deplasări în teritoriu în 

comun cu echipele mobile în 64 de localități ale Republicii Moldova, 

inclusiv localități populate preponderent de persoane de etnie romă. 

În cadrul BCIS, inclusiv în cadrul deplasărilor în teritoriu ale 

echipelor mobile, au beneficiat de servicii de informare în domenii ce 

țin de competența STOFM circa 1500 de cetățeni, din care 700 de 

 

Realizată 

parțial 

 

s-au fectuat 

60 de 

deplasări în 

teritoriu în 

comun cu 



prestate de agenţiile 

teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă 

femei (55,0% din totalul persoanelor informate). 

Primăria mun.Chișinău- 2257 de persoane informate, dintre ei 2 

persoane de etnie romă, 9953 persoane informate, dintre care 3643  

persoane cu statut de șomer, 3 persoane  de etnie romă. 

Mun. Bălți -Serviciile Direcției Ocupare a Forței de Muncă 

(DOFM) au fost organizate anual 20- 35 de seminare cu participarea 

a 300-400 şomeri, inclusiv și persoanele de etnie romă care au statut 

de șomer.      

 

 

echipele 

mobile în 

64 de 

localități 

circa 10000 

persoanelor 

informate). 

 

2.1.3. Înregistrarea la 

agenţiile teritoriale 

pentru ocuparea forţei 

de muncă a persoanelor 

aflate în căutarea unui 

loc de muncă de etnie 

romă şi acordarea 

serviciilor de mediere în 

scopul încadrării sau 

reîncadrării în muncă 

 

Anual, 

2016-

2020 

 

 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă, 

agenţiile 

teritoriale 

pentru 

ocuparea 

forţei de 

muncă  

 

Pe parcursul anilor de raportare, STOFM au înregistrat cu statut de 

șomer: 

Pe parcursul anului 2017- 1599 persoane de etnie romă aflate în 

căutarea unui loc de muncă, constituind 4% din numărul total de 

şomeri înregistrați, dintre care 936 femei (59%). În această 

perioadă au fost susţinute la plasare în câmpul muncii 152 persoane 

de etnie romă (10% din numărul persoanelor rome înregistrate), din 

care 79 femei (59%). 

AOFM a acordat servicii de intermediere a muncii pentru 752 

şomeri de etnie romă (47% din numărul de şomeri romi). 

2018- 1902 persoane de etnie romă aflate în căutarea unui loc de muncă, 

constituind 5,4% din numărul total de șomeri înregistrați, dintre care 1121 

femei (58,9%). În această perioadă au fost susținute la plasare în cîmpul 

muncii 203 persoane de etnie romă (10,7% din numărul persoanelor rome 

înregistrate), din care 109 femei (53,7%). 

2019- 1427 au absolvit: studii primare sau fără școală – 1098 de 

persoane (76,9%), gimnaziale – 260 de persoane (18,2%), 

liceale/medii generale – 32 de persoane (2,2%), secundar 

profesionale – 31 de persoane (2,1%), colegiale și superioare de 

licență – 6 persoane (0,4%). Din totalul șomerilor de etnie romă 

înregistrați, 1217 de persoane sunt pentru prima dată în căutarea 

unui loc de muncă (85,2%), 126 de persoane au pierdut recent locul 

de muncă (8,8%) și 84 persoane au revenit pe piața muncii după o 

întrerupere lungă (5,8%). Nivelul scăzut de instruire este una din 

principalele probleme la angajare în câmpul muncii a romilor care 

se înregistrează la STOFM. 
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1600-1900 

persoane de 

etnie romă 

aflate în 

căutarea 

unui loc de 

muncă 



 

Informația parvenită de la APL- în anexă 

 

 

2.1.4. Evaluarea 

capacităţilor 

profesionale ale romilor 

care se adresează la 

agenţie în scopul 

formării profesionale a 

acestora, conform 

cererii pieţei muncii 

Anual, 

2016-

2020 

 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă, 

agenţiile 

teritoriale 

pentru 

ocuparea 

forţei de 

muncă 

Persoanele de etnie romă înregistrate la AOFM cu statut de șomer 

înregistrate: 

2017 –studii primare sau fără şcoală - 1183 persoane (74%),  

gimnaziale - 316 persoane (20%), liceale/medii generale - 42 

persoane (2,5%), secundar profesionale - 51 persoane (3%), 

colegiale şi superioare de licenţă - 7 persoane (0,5%). Din totalul 

șomerilor de etnie romă înregistraţi, 1397 de persoane sunt pentru 

prima dată în căutarea unui loc de muncă (87,3%), 100 persoane au 

revenit pe piaţa muncii după o întrerupere lungă (6,3%) şi 102 

persoane de etnie romă au pierdut recent locul de muncă (6,4%). 

Anul 2018- 1415 persoane (74,4%),  gimnaziale –401persoane 
(21,1%), liceale/medii generale - 47 persoane (2,5%), secundar 
profesionale - 38 persoane (2,0%), colegiale și superioare de 
licență - 1 persoană (0,1%). Din totalul șomerilor de etnie romă 
înregistrați, 1666 de persoane sunt pentru prima dată în 
căutarea unui loc de muncă (87,6%), 126persoane au revenit 
pe piața muncii după o întrerupere lungă (6,6%) și 110 
persoane de etnie romă au pierdut recent locul de muncă 
(5,8%). 
Anul 2019- 1427 au absolvit: studii primare sau fără școală – 1098 

de persoane (76,9%), gimnaziale – 260 de persoane (18,2%), 

liceale/medii generale – 32 de persoane (2,2%), secundar 

profesionale – 31 de persoane (2,1%), colegiale și superioare de 

licență – 6 persoane (0,4%). 1217 de persoane sunt pentru prima 

dată în căutarea unui loc de muncă (85,2%), 126 de persoane au 

pierdut recent locul de muncă (8,8%) și 84 persoane au revenit pe 

piața muncii după o întrerupere lungă (5,8%). 

Nivelul scăzut de instruire este una din principalele probleme la 

angajare în câmpul muncii a romilor care se înregistrează la 

STOFM. 
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Persoanele 

de etnie 

romă 

înregistrate 

la STOFM 

cu statut de 

șomer -

1200-1500 

au absolvit: 

studii 

primare sau 

fără școală 

76,9% 

gimnaziale 

(18,2%, 

liceale/medi

i generale – 

2,2%, 

secundar 

profesionale 

– 2,1%, 

colegiale și 

superioare 

de licență – 

0,4%. 



2.1.5. Acordarea 

serviciilor de orientare 

şi formare profesională 

persoanelor de etnie 

romă, în special 

femeilor, înregistrate la 

agenţiile teritoriale 

pentru ocuparea forţei 

de muncă 

Anual, 

2016-

2020 

 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă, 

agenţiile 

teritoriale 

pentru 

ocuparea 

forţei de 

muncă 

 

Luând în considerație nivelul de studii minim pe care îl dețin 

persoanele de etnie romă înregistrate la STOFM cu statut de șomer, 

este complicată înmatricularea acestora la cursuri de formare 

profesională. 

 Au absolvit cursurile de formare profesională anual în jur de 5-7 

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

din care 3 femei.  

2017 – 4 persoane de etnie romă 

2018 – 7 persoane, 4 șomeri romi au fost plasați în cîmpul 
muncii. 
2019-  au absolvit cursurile de formare profesională 7 șomeri de 

etnie romă (0,4% din totalul șomerilor romi înregistrați), din care 5 

femei. 

Profesiile/meseriile căpătate după absolvirea cursurilor au fost: 

bucătar, manichiuristă, frizer, cofetar, chelner (ospătar) cusătoreasă 

(industria confecțiilor).  
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Au absolvit 

cursurile de 

formare 

profesională 

anual în jur 

de 5-7 

șomeri de 

etnie romă 

(0,4% din 

totalul 

șomerilor 

romi 

înregistrați), 

din care 3 

femei.  

 

2.1.6. Facilitarea 

angajării absolvenţilor 

de etnie romă cu studii 

superioare (complete 

sau incomplete) în 

organele administraţiei 

publice centrale şi locale 

Anual, 

2016-

2020 

 

Autorităţile 

administraţiei 

publice 

centrale, 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

Pe parcursul perioadei perioadei raportate au fost angajați; 

La nivel central  3 persoane, la nivel local 40 persoane (mediatori 

comunitari) 

 

În conformitate cu art. 13 din Legea nr. 288/2016 privind 

funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, în funcţiile publice cu statut special din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne poate fi angajată orice persoană, 

indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, sex, religie sau origine 

socială, care întrunește cumulativ cerințele stabilite de articolul 

respectiv.  

Angajarea în cadrul autorităților administrative din subordinea MAI 

se realizează prin concurs, procedura fiind stabilită de 

Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut 

special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 460/2017. 

În scopul asigurării concurenţei şi transparenţei în procesul de 

Realizat 
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Au fost 

angajați:la 

nivel central  

3 persoane, 

la nivel 

local 40 

persoane 

(mediatori 

comunitari) 

 

Angagată o 

persoană de 

etnie romă 

în  



recrutare, funcţiile vacante ce urmează a fi ocupate prin concurs 

sunt publicate pe pagina web a Ministerului, precum și a 

autorităților administrative din subordinea acestuia şi pe panoul 

informaţional la sediul subdiviziunii a cărei funcţii au devenit 

vacante şi a celei în cadrul căreia se organizează concursul. 

Din analiza efectuată, pe parcursul anilor 2017-2020, în 

subdiviziunile structurale ale MAI  a fost angajată o persoane de 

etnie romă. 

 

subordinea 

MAI 

2.1.7. Antrenarea 

şomerilor de etnie romă 

în lucrări publice 

remunerate 

Anual, 

2016-

2020 

 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă, 

agenţiile 

teritoriale 

pentru 

ocuparea 

forţei de 

muncă 

 

Măsura privind antrenarea șomerilor la lucrări publice remunerate 

nu s-a mai pus în funcțiune odată cu abrogarea Legii nr. 102 din 

13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și intrării în 

vigoare la 10.02.2019 a Legii nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la 

promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj. 

Această măsură activă de pe piaţa forţei de muncă contribuie la 

extinderea gradului de ocupare a populaţiei şi este orientată spre 

ameliorarea temporară a situaţiei şomerilor din grupurile 

vulnerabile, în special a persoanelor din mediul rural, oferindu-le 

un lucru temporar, o sursă suplimentară de venit pentru bugetul 

familiei, o şansă de a găsi un lucru permanent, precum şi a păstrării 

motivaţiei de a lucra şi de a dobândi abilităţi de muncă. 

Anul 2017- 54 persoane de etnie romă au fost antrenate la lucrări 

publice, constituind 3,4% din numărul total de şomeri romi. Aceştia 

au beneficiat de o indemnizaţie lunară în mărime de 1525,20 lei 

(30% din salariu mediu pe economie pentru anul precedent). 

2018- 45 persoane de etnie romă au fost antrenate la lucrări 
publice, constituind 2,4% din numărul total de șomeri romi. 
Aceștia au beneficiat de indemnizație lunară în mărime de 
1709,13lei (30% din salariu mediu pe economie pentru anul 
precedent). 
2019- 50 persoane de etnie romă au fost antrenate la lucrări 

publice 

Număr de șomeri romi antrenați în lucrări publice remunerate 

APLprezentat - în anexă 
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Număr de 

şomeri romi 

antrenaţi în 

lucrări 

publice 

remunerate 

anual 45-54 

persoane 



2.2.Sporirea  num

ărului persoanelor 

de etnie romă 

beneficiari de 

protecţie socială, 

conform 

necesităţilor şi 

prevederilor 

legale, prin 

promovarea 

activităţii de 

întreprinzător şi 

asigurarea  

ocupării în 

sectorul public 

privat 

2.2.1. Acordarea 

protecţiei sociale în caz 

de şomaj, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare, în 

domeniul ocupării forţei 

de muncă 

Anual, 

2016-

2020 

 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă  

   Pe parcursul perioadei de raportare romi au beneficiat de ajutor de 

șomaj, De alocație de integrare sau reintegrare profesională au 

beneficiat 12 romi, dintre care 10 femei (din anul precedent). 

2017- În perioada de raportare, 42 romi au beneficiat de alocaţie de 

integrare sau reintegrare profesională care constituie 762,60 lei 

(15% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent), iar 2 

romi au beneficiat de ajutor de şomaj. 

2018-, 44 șomeriromi au beneficiat de alocație de integrare sau 

reintegrare profesională care constituie 854,20 lei (15% din salariul mediu 

pe economie pentru anul precedent), iar 7 șomeriromi au beneficiat de 
ajutor de șomaj 

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

persoane au constituit femei. De alocație de integrare sau 

reintegrare profesională au beneficiat 12 romi, dintre care 10 femei 

   Romi  care au beneficiat de ajutor de șomaj din informațiile 

prezentate de APL –în anexă 
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Pe 

parcursul 

perioadei 

de 

raportare 

anual 40- 

45 romi 

au 

beneficia

t de 

ajutor de 

șomaj,  



2.2.2. Organizarea 

campaniilor de informare 

şi conştientizare pentru 

comunitatea romă cu 

privire la oportunităţile 

de angajare în serviciile 

de asigurare a ordinii 

publice 

Anual, 

2016-

2020 

 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv de etnie 

romă, sunt informate despre locurile de muncă libere înregistrate în 

baza de date a ANOFM, prin intermediul mai multor canale: site-ul 

www.anofm.md, portalul www.angajat.md, platforma târgului on-line 

www.e-angajare.md, Centrul de informare despre piața muncii, 

Centrul de Apel - Piaţa Muncii la tel. 0 8000 1000 (apel gratuit). 

Au fost organizate 6 campanii de informare. În cadrul campaniilor 
de informare, populația (inclusiv cea de etnie romă) a fost 
informată inclusiv despre oportunitățile de angajare în Republica 
Moldova și serviciile prestate persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă. 
De asemenea, ANOFM este prezentă și în media socială promovînd 
informația utilă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 
prin intermediul paginii de Facebook. 

 

Ministerul Afacerilor Interne 

În contextul promovării concursului „Admiterea 2020”, trei grupuri 

formate din ofițerii şi studenţii Academiei „Ștefan cel Mare” au 

organizat în municipiile şi raioanele din țară, întruniri cu şefii 

Direcţiilor de educaţie, directorii de licee, reprezentanţii 

administraţiei publice locale şi şefii Inspectoratelor de Poliţie. Prin 

intermediul lor, au fost distribuite afişe şi pliante informative despre 

procesul de admitere și oportunitățile Academiei „Ștefan cel Mare”. 

Suplimentar, de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 

au fost plasate pe pagina web oficială în rețeaua Internet și pe 

rețelele de socializare 20 de anunțuri cu privire la oportunitățile de 

angajare în cadrul Poliției de Frontieră. 

De asemenea, de către reprezentanții subdiviziunilor de resurse 

umane din cadrul IGPF au fost organizate deplasări la instituțiile de 

învățămînt din Moldova și desfășurate ședințe de informare cu 

absolvenții acestor instituții, aferente oportunităților de angajare în 

cadrul Poliției de Frontieră. 

De către subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului General al 

Poliției au fost organizate și desfășurate 93 de activități de informare 

a comunităților rome privind specificul activității polițienești, 

necesitatea încadrării copiilor în sistemul de educație, protecția 

Realizată 

parțial 



personală și a bunurilor materiale, oportunitățile de recrutare și 

angajare în Poliție, precum și alte subiecte în dependență de 

specificul teritorial, în total fiind informați circa 3366 de cetățeni. 

Mai mult, au fost organizate 46 de întruniri, la care au participat 327 

cetățeni de etnie romă. 

 

 

 

 



 



2.2.3. Organizarea 

formării  

întreprinzătorilor romi 

care doresc să iniţieze o 

afacere în localităţile 

dens populate de romi 

privind programele de 

creditare existente  

Anual, 

2017-

2020 

 

Ministerul 

Economiei 

 

  Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici 

şi mijlocii (ODIMM) este o instituție publică, activitatea căreia are 

drept scop susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii din Republica Moldova, fără a ține cont de rasă, 

naționalitate, origine etnică, limbă, religie, etc. 

Pe parcursulperioadei de referință, ODIMM a încurajat lansarea 

afacerilor, prin continuarea implementării cu succes a programelor 

de suport a ÎMM-urilor, puse la dispoziția, inclusive a populației de 

etnie romă:  

Programul „PARE 1+1” – 210 proiecte investiționale au fost 

finanțate - 567 locuri de muncă au fost create și menținute.Suma 

granturilor aprobate spre finanțare - 51,87 mln. lei. Volumul 

investițiilor în economie preconizat - 127,8 mln. lei.204 persoane 

au fost instruiți și 387 beneficiari au fost monitorizați și consultați 

în teritoriu;  

Programul „Femei în Afaceri” - 155 femei au fost instruite  – 178 

proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare – 650 locuri 

de muncă au fost create și menținute. -Suma granturilor aprobate 

fiind de 23,37 mln. lei, ceea ce va favoriza investiții în economie de 

cca 33.05 mln. lei; 

Programul-pilot „Start pentru tineri” – 1211 tineri au beneficiat de 

consultații în domeniul antreprenorial – 457 tineri au fost înrolați în 

procesul de generare de idei (Hackathon) – 500 tineri au fost 

instruiți în domeniul afacerilor. Finanțarea proiectelor investiționale 

pentru tineri va fi efectuată în trimestrul I anul 2020  

Programul de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii” - 

1263 persoane au fost instruite. 

ODIMM nu dispune de date diferențiate pe numărul de persoane de 

etnie romă in formate pe marginea programelor de finanțare 

existente, personae instruite, în special femei, precum și, numărul 

de cereri depuse în vederea aplicării la programele active. În 

context, considerăm oportună revizuirea acțiunilor în cauză pentru 

excluderea unor constrîngeri interietnice sub aspectul accesului 

liber la educația antreprenorial-financiarăși la resursei eftine de 

creditare, prin 
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2.2.6. Acordarea 

asistenţei sociale 

familiilor de romi 

conform necesităţilor 

identificate şi 

prevederilor legale 

Anual, 

2016-

2020 

 

Ministerul 

Muncii 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale: Familiile de romi 

beneficiază de asistenţa socială conform necesităților (prestaţii şi 

servicii) de rând cu familiile ai căror membri sunt cetăţeni ai 

Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Legii nr.133-XVI 

din 13.06.2008 și Legea nr. 123 din 18.06.2010 şi alte acte 

normative.  

 

Acordarea asistenţei sociale familiilor de romi conform 

necesităţilor identificate şi prevederilor legale la nivel local –în 

anexă 

 

 

 

Număr de 

beneficiari 

2.2.7. Informarea 

comunităţilor rome 

despre programele de 

asistenţă socială externă 

Anual, 

2016-

2020 

 

Ministerul 

Muncii 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

Mun. Bălți  în perioada de raportare de către specialiștii DAS și PF 

au fost organizate 2 campanii de informare: 

 20 de familii de romi au fost informate și au beneficiat de ajutor 

umanitar sub formă de haine de la AO ”SPERANȚA”;  

  50 de persoane de etnie romă au fost informate despre necesitatea 

efectuării controlului medical, inclusiv radiografia cutiei toracice 

(au efectuat procedură fără plată – 38 de persoane de etnie 

romă). 

-  Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, 

Oficiul tertitorial Bălți – 6 persoane de etnie romă/ au beneficiat de 

asistență juridică gratuită – 9 persoane. 

- Nr. de campanii – 2: 

- despre necesitatea efectuării controlului medical au fost informate 

130 de persoane de etnie romă; 

- despre necesitatea prioritară privind documentarea au fost 

informate 30 de persoane de etnie romă din mun. Bălți. 

 

Rl Sîngerei -  26 de campanii de informare organizate. 

Rl Soroca – Informarea cetățenilor de atnie romă se efectuează în 

cadrul vizitelor la domiciliu (111 vizite), audiențelor (347 

persoane), în cadrul ședințelor EMD. 
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III. SĂNĂTATE 

OBIECTIVUL GENERAL 3. AMELIORAREA STĂRII SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI DE ETNIE ROMĂ ŞI ASIGURAREA ACCESULUI 

NEDISCRIMINATORIU LA SERVICIILE MEDICALE 

3.1. Îmbunătăţirea 

nivelului de 

sănătate în 

rîndurile romilor 

prin informarea 

acestora, 

prestarea 

serviciilor 

calitative şi 

combaterea 

discriminării 

 

3.1.1. Informarea 

populaţiei de etnie romă 

despre  beneficiile 

încadrării în sistemul 

asigurări obligatorii de 

asistenţă medicală 

Anual, 

2016-

2020 

 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Compania 

Naţională  de 

Asigurări în 

Medicină 

În conformitate cu prevederile art. 1. alin. (1) din Legea cu privire la 

asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585-XIII din 

27.02.1998, asigurarea obligatorie de asistență medicală reprezintă 

un sistem autonom garantat de stat de protecție financiară a 

populației în domeniul ocrotirii sănătății prin constituirea, pe 

principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor 

fonduri bănești destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a 

stărilor condiționate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie 

sau afecțiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală 

oferă cetățenilor Republicii Moldova posibilități egale și 

nediscriminatorii în obținerea asistenței medicale oportune și 

calitative. 

Anual, CNAM desfășoară campania de comunicare privind 

drepturile și obligațiile în sistemul asigurării obligatorii de asistență 

medicală (în continuare - AOAM). În cadrul campanielor, care s-au 

axat pe excluderea poliței pe suport de hârtie, agențiile teritoriale ale 

CNAM au organizat întruniri informative cu scopul de a informa 

populația, inclusiv cea de etnie romă, despre beneficiile și 

modalitățile încadrării în sistemul AOAM.  

În acest context, au fost organizate peste 320 de întruniri 

informative pe întreg teritoriul țării cu populația și lucrătorii 

medicali, dintre care 50 de întruniri au fost desfășurare în localităţile 

dens populate de romi din raioanele Soroca și Ocnița,ect. 

În cadrul campaniei au fost produse spoturi sociale despre drepturile 

și obligațiile în SAOAM au fost difuzate atât la posturile TV și 

radio, cât și pe ecranele din holul instituțiilor medicale. De 

asemenea, au fost distribuite materiale informative despre drepturile 

şi obligaţiile beneficiarilor în SAOAM, accesul la medicamente 

compensate, înregistrarea la medicul de familie şi schimbarea 

acestuia, reducerile la achitarea primei de AOAM. 

 CNAM a desfășurat alte două campanii de informare media cu 

privire la medicamentele oferite gratuit începând cu 1 februarie 2019 

 

Realizată 

parțial 

 

 

 

 

 

 

 

50-

întruniri 

organizate 



și cu privire la examenele profilactice de care pot beneficia gratis 

cetățenii în cadrul asistenței medicale primare. În cadrul respectivelor 

campanii au fost produse și difuzate spoturi, elaborate și plasate 

comunicate informative și postări pe rețele sociale. 

 

Informațiile APL- în anexă 

 

 

 

 

 

3.1.2. Informarea 

populaţiei de etnie romă 

cu privire la: 

- tipurile de asistenţă 

medicală şi spectrul 

general al serviciilor la 

care au dreptul 

persoanele asigurate în 

sistemul asigurării 

obligatorii de asistenţă 

medicală; 

- prevenirea bolilor 

transmisibile prin 

imunizare; 

- prevenirea fumatului, 

consumului abuziv de 

alcool şi consumului 

ilicit de droguri; 

- prestarea serviciilor de 

sănătate prietenoase 

tinerilor 

Anual, 

2016-

2020 

 

Ministerul 

Sănătăţii,  

Agenția 

Relaţii 

Interetnice 

Acţiuni de comunicare, informare şi educare au fost realizate de 

către Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT), acestea se 

axează pe sporirea gradului de informare a populaţiei în domeniul 

promovării sănătăţii, prevenirii bolilor şi reducerea factorilor de risc 

pentru sănătate, evitând orice tip de discriminare: de gen, etnie, 

religie, etc.  

În cadrul CSPT se implementează standardele de calitate a 

serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, în mod special 

standardul 6 - toate persoanele tinere au acces egal la servicii de 

sănătate.  

Există proceduri juridice şi normative clare de asigurare a accesului 

echitabil al tinerilor la servicii de sănătate indiferent de sex, vîrstă, 

etnie, vulnerabilitate etc.  

Astfel, toate CSPT au precondiții pentru a oferi servicii și acestui 

grup etnic.  

 150 de tineri de etnie romă au beneficiat de serviciile consultative 

ale CSPT.  

 În cadrul CSPT Soroca a fost organizat în repetat un program 

special pentru tinerii romi, realizat în 7 sesiuni cu 65 de participanți 

cu vîrstă cuprinsă între 10-24 ani, cu tematicile: Efectele alcoolului, 

tutunului, drogurilor asupra organismului adolescenților, Modul 

sănătos de viața; Prevenirea transmiterii infecției HIV/Sida; 

Trăiesc fără Violență!; Planificarea familiei; Comportamente 

riscante-prevenirea sarcinii nedorite, metode de contracepție; 

Importanta imunoprofilaxiei.  

 

Realizată 

parțial 

 

 

 

 

150 de 

tineri de 

etnie romă 

au 

beneficiat 

de serviciile 

consultative 

ale CSPT. 

 



Centrele medicilor de familie din cadrul IMSP municipale au 

informat populaţia de etnie romă despre beneficiile pentru starea de 

sănătate, prin realizarea convorbirilor telefonice,precum și a 

ședințelor de informare în grup despre modul sănătos de viață. 

Anul 2017 – 425 de convorbiri desfășurate în incinta AMT 

municipale; 

314 persoane informate; 

Anul 2018 - 8 activităţi de informare;104 persoane informate;  

Anul 2019 -12 activităţi de informare; 

160 de persoane cuprinse în activităţile de informare; 

Anul 2020 - pe parcursul a 9 luni ale anului 2020 au fost 

desfășurate 130 de convorbiri telefonice; 12 ședințe de informare în 

grup; 178 persoane informate 

Centrele de Sanătate Prietenos Tinerilor (CSPT) din subordinea 

AMT teritoriale au desfășurat activităţi de informare cu participarea 

tinerilor romi, inclusiv în cadrul Zilelor Mondiale, Naţionale de 

prevenire a diferitor maladii, precum şi despre modul sănătos de 

viaţă. 

Anul 2017 – 130 de activități informaționale în cadrul Zilei 

Mondiale Naționale de prevenire a diferitor maladii, precum și 

modul sănătos de viață: 128 de tineri, beneficiari ai serviciilor în 

cadrul  CSPT; 

Anul 2018 -14 tineri beneficiari ai serviciilor în cadrul CSPT; 

Anul 2019 -18 tineri beneficiari ai serviciilor în cadrul CSPT; 

Anul 2020 - 41 activităţi de informare; 

88 tineri informați. 

 

 Informațiile parvenite de la APL –în anexă 

3.1.3. Fortificarea 

capacităţilor 

personalului medical în 

domeniul prevenirii şi 

combaterii discriminării 

faţă de populaţia de 

etnie romă şi asigurarea 

confidenţialităţii în 

Anual, 

2016-

2020 

 

Ministerul 

Sănătăţii,  

Institutul de 

Instruire 

Continuă 

Primăria mun. Chișinău  

În perioada de raportare, de către IMSP municipale au fost 

organizate și desfășurate: 2017 – 18 cursuri de instruire a 

lucrătorilor medicali desfășurate în subdiviziuni; 2018 - 1296 

lucrători medicali instruiţi; 2019 - 1120 de lucrători medicali 

instruiţi; 2020 - on-line 14 ședințe de instruire cu participarea a 670 

persoane.    

Mun. Bălți 

Realizată 

parțial 

https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/Centrul-de-San%C4%83tate-Prietenos-Tinerilor-sectorul-Botanica-2187269354832462/


procesul de consiliere şi 

mediere 

- 2017 Au fost instruiți 72 medici de familie și 199 asistente ale 

medicului de familie. 

- 2019 Au fost instruiți 67 medici de familie și 201 asistente ale 

medicului de familie. 
 

Monitorizarea şi procesarea cazurilor de discriminare în instituțiile 

medicale.  

- 2017 Conform datelor DAS și PF a Primăriei mun. Bălți, de către 

mediatorul comunitar au fost înregistrate 3 cazuri de discriminare 

etnică în instituțiile medicale. Conflictele au fost rezolvate cu 

implicarea mediatorului comunitar, administrației instituției, șefului 

Serviciului Sănătate a Primăriei mun. Bălți. 

 

- 2019  De către mediatorul comunitar au fost înregistrate 2 cazuri 

ale discriminării etnice a romilor în instituțiile medicale.  

Întru rezolvarea primului conflict a fost depusă cererea pe numele 

directorului Spitalului Clinic Bălți care a fost examinată în termenii 

stabiliți de lege. În cadrul examinării acestui caz, comitetul de 

bioetică a atras atenție colectivului medical, și în special 

personalului medical vizat în petiție, privind codul de conduită al 

lucrătorului medical.  

În urma examinării celui de-al doilea caz al discriminării etnice în 

instituția medicală a fost demis din funcție un medic. 

rl Ștefan Vodă -  5 campanii şi întruniri organizate 

 

3.1.4. Organizarea 

campaniilor de 

informare cu accent pe 

vaccinarea copiilor, 

prevenirea bolilor 

infecţioase, dependenţa 

de droguri, asistenţa 

medicală primară etc. în 

localităţile unde 

locuiesc etnici romi 

Anual, 

2016-

2020 

 

Ministerul 

Sănătăţii 

 

Conform raportului statistic (formularul 50-san) de promovare a 

sănătăţii şi educaţie pentru sănătate au fost organizate şi desfăşurate 

3239 seminare, şedinţe informative, ateliere de lucru şi instruite 

96216 persoane în domeniul promovării sănătăţii şi prevenirea 

bolilor. Au fost elaborate 3428 materiale informative şi 

educaţionale în domeniul promovării sănătăţii şi profilaxia bolilor. 

Prin sursele mass-media naţionale şi locale s-au derulat 740 

emisiuni, reportaje televizate, difuzate 404 emisiuni radio, publicate 

1018 materiale în presă. Au fost organizate 700 de acţiuni în 

comunitate (serate, flash-mob, concursuri, etc). De către lucrătorii 

medicali au fost susţinute 55833 prelegeri şi 924929 convorbiri 

Realizat 

parțial 

 

 

 

elaborate 

3428 

materiale 

informative 

şi 

educaţional



individuale, elaborate 8690 de buletine sanitare. 

În perioada de referinţă au derulat acţiuni de comunicare şi 

informare în cadrul Campaniei de comunicare „O casă fără pericole 

pentru copilul tău” a Proiectului moldo-elveţian „Regionalizarea 

Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă din Republica 

Moldova” (REPEMOL), având drept scop informarea familiilor în 

care cresc copii de 0-5 ani, a viitorilor părinţi şi a populaţiei 

generale privind prevenirea accidentelor la copii în condiţii casnice 

In perioada de referinţă au fost organizate de către CSP Chişinău, 

Orhei, Comrat, Ungheni, Cahul seminare de instruire cu specialiştii 

din asistenţa medicală primară şi asistenţa socială privind 

informarea familiilor cu copii micii, în special cele defavorizate, 

inclusiv de etnie romă. De asemenea, au fost elaborat circa 20 de 

spoturi sociale privind prevenirea traumatismelor casnice şi rutiere 

la copii, care au fost distribuite pentru derulare la ecranele LED a 

IMSP, in transportul public şi prin sursele mass-media naţionale şi 

locale. 

Informațiile APL –în anexă  

e în 

domeniul 

promovării 

sănătăţii şi 

profilaxia 

bolilor 

organizate 

700 de 

acţiuni în 

comunitate 

(serate, 

flash-mob, 

concursuri, 

etc 

3.2.Creşterea 

accesului şi 

adresabilităţii 

persoanelor de 

etnie romă la 

servicii medicale, 

inclusiv de 

urgenţă 

3.2.1. Efectuarea unui 

sondaj privind asigurarea 

persoanelor de etnie romă 

cu poliţă de asigurare 

obligatorie de asistenţă 

medicală 

Tr. III, 

2017 

Agenția 

Relaţii 

Interetnice 

 

 Ne 

realizat 

IV. LOCUINŢE ŞI DEZVOLTAREA COMUNITARĂ 

 

OBIECTIVUL GENERAL 4. ASIGURAREA CONDIŢIILOR DECENTE DE LOCUIT PENTRU PERSOANELE DE ETNIE ROMĂ ŞI SPORIREA 

CALITĂŢII VIEŢII ACESTORA 

 

p.p.4.1.1 -4.2.4   Ne realizate 

 

4.1.Îmbunătăţirea 

nivelului de trai 

în rîndurile 

4.1.1. Legalizarea şi 

documentarea 

terenurilor şi caselor 

Anual, 

2016-

2020 

Agenţia Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

 Ne 

realizat 



romilor aflate în proprietatea  

etnicilor romi, inclusiv 

prin modificarea 

cadrului normativ 

existent 

 

 4.2.5. Identificarea 

posibilităţilor de 

acordare a ajutoarelor 

materiale romilor din 

familiile social 

vulnerabile pentru 

reabilitarea/reparaţia 

caselor de locuit, 

conform legislaţiei în 

vigoare 

2018-

2020 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Urmare a accidentului tehnic în formă de prăbușire parțială a unui 

tronson pe toată verticala construcției al blocului locativ 02 din or. 

Otaci, str. Prieteniei, nr. 153, au fost elaborate și aprobate două 

Hotărîri de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare și 

anume, Hotărîrea Guvernului nr. 367/2019 și Hotărîrea 

Guvernului nr. 407/2019. Ca urmare, 70 de familii, preponderent 

de origine romă au fost despăgubite pentru valoarea locuințelor 

distruse și a pieirii bunurilor materiale necesare pentru trai. 

Rl Briceni-În baza evaluării condițiilor de locuit pentru persoanele 

de etnie romă în cadrul Comisiei raionale de selectare a 

beneficiarilor de locuințe sociale, prin Decizia Consiliului raional 

Briceni a fost acordat apartament social cu trei odăi, familiei de 

etnie romă, cu mulți copii. 

 

V. PARTICIPAREA ROMILOR ÎN PROCESE DECIZIONALE ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII 

OBIECTIVUL GENERAL 5. ÎMBUNĂTĂŢIREA PARTICIPĂRII ROMILOR ŞI REDUCEREA DISCRIMINĂRII 

5.1. 

Promovarea şi 

susţinerea 

participării 

romilor în 

procesul de luare 

a deciziilor la 

nivel local şi 

central 

5.1.1. Promovarea 

nediscriminatorie a 

romilor în organele 

administraţiei publice 

centrale şi locale 

Anual, 

2016-

2020 

 

Autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

Ministerul Afacerilor Interne  

Procesul de angajare în cadrul subdiviziunilor structurale ale 

MAI se realizează în conformitate cu Regulamentul cu privire 

la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 460/2017, care se aplică în mod egal tuturor 

candidaților la angajare fără discriminare pe bază de gen sau 

apartenență etnică. 

Din analiza efectuată, pe parcursul anului 2020, nu au fost 

angajate persoane de etnie romă în funcţii poliţieneşti, precum 

și nu au fost depuse cereri de angajare în cadrul 

subdiviziunilor structurale ale MAI. 

 

 



5.1.2. Promovarea 

nediscriminatorie  a 

tinerilor de etnie romă 

în cadrul consiliilor 

consultative locale ale 

tinerilor, precum şi în 

comisiile consultative 

pentru probleme de 

tineret, sănătate,  

Anual, 

2016-

2020 

 

Agenția Relaţii 

Interetnice  

Rl Soroca - 2 tineri de etnie romă fac parte din Consiliul local al 

tinerilor Soroca, fiind un instrument de consultare de interes local 

pe problemele tinerilor din orașul și raionul Soroca, menit să 

asigure participarea activă a tinerilor la viața locală și regională, în 

special, în procesul de luare a deciziilor ce îi privesc. 

Realizat 

parțial 

5.1.7. Examinarea 

posibilităţii creării unei 

unităţi specializate pe 

problemele romilor în 

cadrul Agenției Relaţii 

Interetnice şi recrutarea 

la această funcţie  a 

etnicilor romi 

Tr. I, 

2017 

Agenția Relaţii 

Interetnice,  

Ministerul 

Finaţelor 

 

 Ne realizat 

5.1.8. Promovarea 

serviciului de mediator 

comunitar pentru 

comunităţile de romi 

prin continuarea 

procesului de angajare a 

mediatorilor comunitari 

în cele 47 de comunităţi 

identificate 

Anual, 

2016-

2020 

 

Agenția Relaţii 

Interetnice 

 

 

Mun. Bălți  

Serviciul mediatorului comunitar a fost creat și activează în cadrul 

Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei a 

Primăriei municipiului Bălți din 21.07.2014; scopul serviciului – 

asigurarea accesului persoanelor din categoriile social vulnerabile 

de etnie romă din mun. Bălți la serviciile medicale, educative, 

sociale, angajare în cîmpul muncii.  

În scopul dezvoltării profesionale, schimbului de experiență, 

discuțiile asupra problemelor romilor din diferite regiuni ale  

Republicii Moldova și realizării Planului Național de susținerea 

populației de etnie romă din RM pentru anii 2016 – 2020 cu 

participarea reprezentanților ale APC și APL, mediatorul 

comunitar anual participă la diverse ateliere, seminare de 

instruire, forumuri, focus-grupuri, etc.:  

 

 

 

Realizat 

parțial 

 

 

39 de 

mediatori 

comunitari 

angajaţi  

5.1.9. Monitorizarea şi 

procesarea cazurilor de 

discriminare şi abuz din 

Anual, 

2016-

2020 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Ministerul Afacerilor Interne 

Pe parcursul perioadei de raportare, nu au fost înregistrate cazuri 

de nerespectare de către angajații MAI a standardelor 

 



partea poliţiştilor  internaţionale privind drepturile omului, eliminarea abuzului, 

relelor tratamente și discriminării faţă de cetățeni de etnie romă. 

5.1.10. Organizarea 

campaniilor de 

informare a 

comunităţilor rome 

privind drepturile 

prevăzute de legislaţia 

în vigoare 

Anual, 

2016-

2020 

Agenția Relaţii 

Interetnice  
2017 

DOFM Bălți:  

– 35 de seminare, 14 ședințe-traininguri ale ”Clubului muncii” 

(participanți – 168 de șomeri,inclusiv 12 persoane de etnie romă); 

  7 Campanii de informare. 

SSP a Inspectoratului de poliție Bălți – 5 întruniri cu 

participarea 31  de persoane de etnie romă în scopul informării 

despre situația criminogenă din municipiu. 

De către managerii instituţiilor de învăţământ au fost întreprinse 

2 activităţi în vederea şcolarizării copiilor din mun. Bălți.  

 

DAS și PF a Primăriei mun. Bălți:  

 52 de familii rome informate despre serviciile sociale la nivel 

local și mecanismul de acordare a acestora; 

 50 de persoane au fost informate despre necesitatea controlului 

medical;  

 20 de persoane au fost informate despre necesitatea prioritară 

privind documentarea. 

 

Instituțiile medicale din municipiu (IMSP “Spitalul Clinic 

Municipal”): 4 campanii de informare, 6 – de educaţie pentru 

sănătate, 11 – prevenirea bolilor transmisibile, 7 – profilaxia 

consumurilui de droguri, 4 – planificarea familiei, 22 – 

importanţa asigurărilor medicale.  

 

2018 

DOFM Bălți:  

 Au fost desfăşurate 6 Campanii de informare; 

SSP a Inspectoratului de poliție Bălți – 4 întruniri cu participarea a 

46  de persoane de etnie romă în scopul informării despre situația 

criminogenă din municipiu; 

De către managerii instituţiilor de învăţământ au fost întreprinse 

2 activităţi în vederea şcolarizării copiilor din mun. Bălți;  

Număr de 

campanii 

organizate 



DAS și PF a Primăriei mun. Bălți:  

 În anul 2018 cca 100 de persoane de etnie romă au fost informate 

despre spectrul serviciilor sociale primare și specializate 

existente  la nivel local și mecanismul de acordare a acestora; 

 30 de persoane de etnie romă au fost informate despre 

necesitatea prioritară a documentării; 

 De către mediatorul comunitar în cadrul DAS și PF 20 de 

persoane de etnie romă au fost informate despre necesitatea 

efectuării controlului medical, inclusiv renghenografia cutiei 

toracice; 

  
Instituțiile medicale din municipiu:  

 IMSP “Spitalul Clinic Municipal” Iluminarea sanitară – 24; 

- Lucrul la educația pentru sănătate și promovarea modului 

sănătos de viață – 368 de convorbiri. 

2019 

Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți  

- 33 de campanii; 

- 4 şedinţe de informare; 

- 10 discuții. 

Inspectoratul de poliție Bălţi 

- 18 activități de instruire; 

- 1 ședință de lucru. 

Direcția Ocupare a Forței de Muncă Bălți  

- 27 de seminare; 

- 5 Campanii de informare şi sensibilizare. 

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei a Primăriei 

mun. Bălți 

- 2 campanii. 

Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020 

DÎTS  

Au fost organizate și desfășurate 4 campanii de informare şi 

conştientizare pentru părinţi în vederea înregistrării şi înrolării 

copiilor în programul de învăţămînt obligatoriu cu numărul de 

părinţi informaţi – 22. 

 



IP Bălți 

2 activități de instruire  în scopul îmbunătăţirii procesului 

educaţional al copiilor romi prin şcolarizarea obligatorie şi 

reducerea ratei absenteismului nemotivat şi abandonului şcolar 

timpuriu;  

vizite la domiciliul copiilor vizați în absenteismului nemotivat şi 

abandonului şcolar timpuriu care au inclus discuții cu caracter 

educativ; 

2 întruniri cu cetățenii, la care au participat și reprezentanții 

comunității rome din mun. Bălți: raportul privind activitatea 

desfășurată, datele privind evoluția situației operative în sector și 

măsurile întreprinse pentru normalizarea acesteia, oportunitatea 

participării la constituirea sectoarelor de Supraveghere de 

Vecinătate şi Voluntariatul în poliţie, precum și oportunitățile de 

angajare în serviciile de asigurare a ordinii publice. 

DOFM Bălți 

7 seminare de informare; 

 3 seminare de ghidare în carieră; 

2 mese rotunde; 

2 Campanii de informare. 

La măsurile organizate sunt implicate și persoanele de etnie romă, 

care au statut de șomer. 

DGAS și PF 

 23 persoane au fost informate despre necesitatea prioritară 

privind documentarea beneficiarilor de etnie romă din 

municipiu. 

 

 

 

5.1.11. Instruirea 

judecătorilor, 

procurorilor şi 

avocaţilor privind 

prevederile legislaţiei 

antidiscriminare şi 

practica judiciară în 

Tr. II, 

2019 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat şi oficiile 

sale teritoriale 

Având ca obiectiv protecţia împotriva discriminării, prin 

asigurarea capacităţilor organelor de urmărire penală şi 

procurorilor de a aplica eficient legislaţia penală, în conformitate 

cu prevederile art.531 alin.(4) din Codul de procedură penală, prin 

Ordinul Procurorului General nr.28/11 din 01.08.2019, au fost 

aprobate instrucţiunile metodologice „Ghid privind investigarea şi 

judecarea infracţiunilor motivate de ură”. Instrucţiunile au fost 

Realizată 

parțial 



domeniul 

nediscriminării pe 

criteriul etnic  

aduse la cunoştinţa procurorilor pentru aplicare în activitate 

conform competenţelor. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate instruiri 

pentru procurori cu următoarele tematici:Aplicarea legislaţiei 

penale şi contravenţionale în domeniul infracţiunilor motivate de 

prejudecăţi, dispreţ sau ură, 15 procurori instruiți; Nediscriminare 

şi egalitate – 17 procurori instruiți; Standarde universale de 

protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului – 15 

procurori instruiți; Introducere în art.5 din Convenţia Europeană 

privind Drepturile Omului - dreptul la libertate şi securitate – 3 

procurori instruiți. 

5.1.12. Informarea 

romilor cu privire la 

serviciile de 

asistenţă  juridică 

garantată de stat 

existente în Republica 

Moldova 

Anual, 

2016-

2020 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat şi oficiile 

sale teritoriale 

Au fost organizate întîlniri cu liderii romi din teritoriu și informați  

cu privire la serviciile de asistenţă  juridică garantată de stat 

existente în Republica Moldova. 

 

5.1.13. Informarea 

comunităţilor rome 

despre necesitatea şi 

beneficiile documentării 

cu acte de identitate 

(campanii de informare, 

distribuirea materialelor 

informative, spoturi TV, 

postere, anunţuri în 

ziarele locale) 

Anual, 

2016-

2020 

Agenția Relaţii 

Interetnice 

Agenţia Servicii Publice, în calitate de autoritate competentă, 

asigură eliberarea actelor de identitate tuturor cetățenilor 

Republicii Moldova, indiferent de apartenența lor etnică și rasială 

și în acest sens întreprinde toate acțiunile necesare pentru 

optimizarea proceselor de eliberare a actelor de identitate și de 

evidență a populaţiei. 

Astfel, în vederea executării acestei acțiuni, serviciile eliberare a 

actelor de identitate ale Agenţiei Servicii Publice, în raza de 

competenţă a cărora domiciliază preponderent populaţie de etnie 

romă (Soroca, Rîşcani, Orhei, Ocniţa, Otaci, etc.), în parteneriat 

cu autorităţile administraţiei publice locale, organizează periodic 

campanii de informare a acestora despre obligativitatea deţinerii 

actelor de identitate, înlesnirile acordate și avantajele de ordin 

social-economic de care pot beneficia ulterior. 

În mun. Bălți a fost organizată 1 campanie de informare despre 

necesitatea şi beneficiile documentării cu acte de identitate 

 

Rl Dondușeni- în localitățile compact populate de romi au fost 

Realizată 

parțial 



organizate 2 campanii de informare.  

Rl Briceni- toate persoanele de etnie romă dispun de buletine de 

identitate și alte documente. 
2017 - Au fost informați 20 de beneficiari de etnie romă din municipiu. 
2018 – 30 de persoane;  

2019 - Nr. de campanii organizate – 1. 

Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020 

Nr. de persoane informate – 23, nr. actelor de identitate eliberate - 18. 

5.1.14. Înregistrarea 

copiilor romi şi 

eliberarea actelor de 

stare civilă persoanelor 

de etnie romă 

Anual, 

2016-

2020 

Serviciul Stare 

Civilă şi 

oficiile lui 

teritoriale 

În majoritatea cazurilor impedimentele la obținerea actelor de 

identitate сu care se confruntă persoanele de etnie romă (pe 

motivul imposibilității  identificării, lipsei documentelor de stare 

civilă etc.) sunt generate de nerespectarea prevederilor art. 22, 

alin. (5) din Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă, care 

obligă părinţii să declare la organul de stare civilă naşterea 

copilului în termen de 3 luni din ziua naşterii. 

 

Сa urmare a amendamentelor operate la Regulamentul privind 

eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii 

Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2013 

(Hotărârea Guvernului nr. 872/2017, în vigoare din 3 noiembrie 

2017) au fost extinse categoriile de persoane care sunt în drept să 

depună declaraţia pe propria răspundere pentru identificarea 

persoanelor care nu au fost identificate sau identificarea anterioară 

a cărora nu poate fi probată (nu au acte de identitate şi nici rude 

de gradul I-III care să le identifice). Astfel, identificarea 

persoanelor se efectuează în temeiul declaraţiilor pe propria 

răspundere, depuse concomitent de către trei persoane terțe, 

cetăţeni ai Republicii Moldova care cunosc cu certitudine 

identitatea persoanei. Această normă a simplificat considerabil 

procesul de stabilire a identității și de obținere a actelor de 

identitate, inclusiv pentru persoanele de etnie romă.  

Mun. Bălți  
2017 

Conform informațiilor DAS și PF a Primăriei mun. Bălți numărul de 
documete eliberate – 18; 

Conform datelor Serviciului stare civilă Bălți:  

Au fost înregistrate ulterior 3 nașteri ai cetățenilor de etnie romă  

Realizată 

parțial 



2018 

Conform informațiilor DAS și PF a Primăriei mun. Bălți  au fost 
perfectate 21 de acte de stare civilă; 

2019 Numărul de documente eliberate – 14; 

Ianuarie 2020 – 15 septembrie 2020 

În total, conform informației DGAS și PF, 21 de documente eliberate 
reprezentanților de etnie romă din mun. Bălți  în urma informării despre 

necesitatea prioritară a documentării.  

 

5.2.Promovarea 

diversităţii 

culturale a 

romilor 

5.2.1. Implementarea 

programelor/proiectelor 

pentru implicarea 

romilor în viaţa 

culturală la nivel local şi 

central 

Anual, 

2016-

2020 

Ministerul 

Culturii, 

Agenția Relaţii 

Interetnice 

 

Elevii de etnie romă participă activ în diverse activități, 

concursuri şi festivaluri, care au loc la nivel local raional și 

republican: Ziua Independenței, Limba noastră,  Festivalul 

etniilor, excursii, concursuri și competiții, anual la 08 aprilie se 

sărbătorește Ziua romilor, tradiții și obiceiuri de Crăciun și 

Anul Nou, de paști, campanii de binefacere etc.  

În condițiile stării de urgență în sănătate publică în contextul 

epidemiologic COVID-19 în anul 2020 unele activități 

planificate au fost anulate, iar, ulterior pentru realizarea 

activităților planificate, organizarea lor a fost reconceptualizată, 

fiind desfășurate în format online.  

În acest sens, menționăm despre activitățile educative cu 

implicarea copiilor și părinților de etnie romă desfășurate: 

Concursul desenelor pe sticlă „Culorile primăverii”; activitate 

extracuriculară în comun cu biblioteca locală „Ion Creangă”, 

bunicul meu din Humulești”;  Campania „Să creștem fără 

violență” ”; Acțiune de binefacere: Caravana de Crăciun,  

Acțiuni de binefacere cu ocazia sărbătorilor pascale, Activitate 

culturală dedicată poetului M. Eminescu, Concurs de 

mărțișoare și gazete de perete,  Ziua Internațională a Familiei, 

Expoziții de desene „Mărțișorul-vestitorul primăverii”, 

Activitate cultural artistică: ”Dreptul copilului” secțiunea 

poezie, proza, desen, Activități din cadrul proiectului 

”Împuternicirea comunității etnice MEM-PLUS (GM Mingir), 

„Ziua Mondială a Dreptului de a Ști”  Concurs:„Miss 

Smărăndița” (raionul Hâncești) etc. 

 

  Informațiile parvenite de la APL –în anexă 

Realizată 

anual 



5.2.2. Implicarea 

romilor la festivaluri, 

expoziţii, concursuri de 

artă şi alte evenimente 

culturale organizate la 

nivel local şi central 

Anual, 

2016-

2020 

Ministerul 

Culturii, 

Agenția Relaţii 

Interetnice 

 

Populația de etnie romă participă activ în cadrul evenimentelor 

culturale, sportive organizate de Direcțiile Raionale și Municipale 

de Învățământ  la nivel local și raional, printre care menționăm 

activități dedicate Zilei Internaționale a Romilor, Ziua orașului/ 

satului, Ziua Internaționale a Ocrotirii Copiilor, Festivalul etniilor, 

Ziua bunicuței, Feerie de iarnă, târguri,  concursuri de desene, 

concursuri de promovare a educației ecologice, educației rutiere, 

educației pentru societate, educației pentru sănătate, expoziții, 

festivaluri, excursii etc 

Informațiile APL-în anexă 

Realizat 

anual 

5.2.3. Crearea unei baze 

de date cu folclor 

muzical al romilor şi 

diseminarea acesteia 

prin posturile TV şi 

radio 

2018-

2020 

Ministerul 

Culturii 

  Ne realizat 

5.2.5. Susţinerea şi 

promovarea schimbului 

cultural cu organizaţiile 

similare de peste hotare 

în scopul popularizării 

patrimoniului artistic şi 

operelor tinerilor artişti 

şi autori de etnie romă 

Anual, 

2016-

2020 

Ministerul 

Culturii 

 

 

 

 

5.2.7. Organizarea şi 

desfăşurarea 

evenimentelor culturale 

consacrate Zilei 

Internaţionale a Romilor 

Anual, 

2016-

2020 

Agenția Relaţii 

Interetnice 

 

Cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor, Agenția Relaţii 

Interetnice în parteneriat cu Coaliţia Vocea Romilor a organizat, 

tradițional, o serie de acţiuni de promovare a valorilor culturale și 

limbii romani, dar şi de evocare a multiplelor probleme din viaţa 

romilor pe dimensiunile integrării sociale. În anul 2019 arealul de 

sărbătorire a Zilei Internaționale a Romilor s-a extins și la nivel 

local. La data de 7 aprilie 2019, în orașul Soroca a avut loc un 

concert festiv în cadrul căruia a fost prezentat un vast program de 

muzică și dansuri romani. La 6 aprilie, în orașul Călărași s-a 

desfășurat un concert organizat de Primăria Călărași și Asociația 

națională a mediatorilor comunitari din Republica Moldova, în 

parteneriat cu Agenția.  La fel, la data de 8 aprilie, în Chișinău 

Număr de 

evenimente 

organizate 



Agenția Relații Interetnice a inaugurat o expoziție de reproducții a 

pictorului și cercetorului în domeniul culturii și istoriei romani 

Nicolai Bessonov (1962-2017) la inițiativa Coaliției Vocea 

Romilor și Asociației etnografice a romilor. La vernisarea 

expoziției au participat reprezentanți ai instituțiilor publice 

centrale, corpului diplomatic acreditat la Chișinău și instituțiilor 

internaționale, precum şi membrii organizațiilor etnoculturale ale 

minorităților naționale. 

În conformitate cu practica obișnuită în cadrul sărbătoririi anuale 

a Zilei Internaționale a Romilor, ARI oferă finanțare (30-45 mii 

lei, anual) pentru evenimentele aferente, organizate în strânsă 

cooperare cu asociațiile de romi. 

2017 – 2020 Primăria mun. Chișinău a contribuit financiar la 

realizarea acțiunilor organizate de A.O. a romilor „SINTI” din 

mun. Chișinău. 

Mun. Bălți 

2017 Au fost organizate 2 manifestări pentru etnicii romi 

consacrate Zilei Internaționale a Romilor; 

2018 În cadrul programului de susținere a populației de etnie 

romă ”Romii – cultura supraviețuirii” la 27 aprilie 2018 a fost 

organizată o manifestare pentru etnicii romi, dedicată  Zilei 

Internaționale a Romilor cu genericul ”Folclorul muzical al 

romilor”; au participat 16 copii de etnie romă. 

2019 La data de 12.04.2019 în incinta Bibliotecii municipale 

”E.Coșeriu”, Sala de arte, a fost organizat și desfășurat 

Medalionul muzical «Если б крылья были у меня», dedicat Zilei 

Internaționale a Romilor. Au participat 18 romi de diferite vârste.  

 

Rl Drochia - IP Gimnaziul Gribova – 4 de evenimente organizate în 

anul 2020. 

5.2.9. Realizarea unor 

filme sau reportaje 

tematice care să reflecte 

viaţa şi dificultăţile cu 

care se confruntă 

comunităţile rome în 

Anual, 

2016-

2020 

Agenția Relaţii 

Interetnice 
 Ne realizat 



Moldova, precum şi 

istoria romilor  

 5.2.10. Monitorizarea 

periodică a 

radiodifuzorilor şi 

elaborarea rapoartelor 

privind timpul/spaţiul de 

emisie alocat 

comunităţii rome  

2017, 

2019 

 Consiliul  

 Coordonator al  

 Audiovizualului 

Prin scrisoarea nr. 317 din 10 aprilie 2019, în temeiul art. 75 

alin (4) lit. h) și i) din Codul serviciilor media audiovizuale, 

Consiliul Audiovizualului a solicitat tuturor furnizorilor de 

servicii media completarea Declarației pe propria răspundere cu 

privire la prestarea serviciului media audiovizual. Declarația 

conține și rubrica care reflectă timpul/spațiul de emisie alocat 

comunității rome de către furnizorii de servicii media. 

Furnizorii de servicii media au depus aceste declarații, iar 

urmare a analizei acestora s-a constatat că în perioada 

01.01.2018-10.04.2019, din cei 57 de furnizori de servicii 

media de televiziune, 18 au alocat timp și spațiu de emisie 

comunității rome și au indicat emisiunile, data și durata, iar 3 

furnizori de servicii media au confirmat faptul că comunității 

rome i-a fost alocat timp și spațiu de emisie. În ceea ce-i 

privește pe furnizorii de servicii media de radiodifuziune 

sonoră, din cei 55 care își desfășoară activitatea, doar 5 au 

alocat timp și spațiu de emisie comunității rome. 

Furnizorii de servicii media de televiziune, care au declarat 

că a mediatizat comunitatea romă în cadrul buletinelor de 

știri și a emisiunilor: 

- SC „General Media Group CORP” SRL, fondatoarea 

postului de televiziune „Publika TV”; 

- SC „General Media Group CORP”, fondatoarea postului 

de televiziune „Prime”; 

- SC „Telestar Media” SRL, fondatoarea postului de 

televiziune „Canal 3”; 

- SC „Telestar Media” SRL, fondatoarea postului de 

televiziune „Canal 2”; 

- Media Resurse SRL, fondatoarea postului de televiziune 

„Televiziunea Centrală”; 

- ÎCS „PRO digital” SRL, fondatoarea postului de 

televiziune PRO TV Chișinău; 

- SC „Vocea Media” SRL, fondatoarea postului de 

televiziune „Vocea Basarabiei TV”; 

Realizat 

parțial 

57 de 

furnizori 

de servicii 

media de 

televiziune

, 18 au 

alocat timp 

și spațiu de 

emisie 

comunității 

rome și au 

indicat 

emisiunile, 

data și 

durata, iar 

3 furnizori 

de servicii 

media au 

confirmat 

faptul că 

comunității 

rome i-a 

fost alocat 

timp și 

spațiu de 

emisie 



- „Mar Sor TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune 

„Sor TV”; 

- SC „TV Balți” SRL, fondatoarea postului de televiziune 

„BTV”; 

- AO  „Media Alternativa”, fondatoarea postului de 

televiziune „TV8”; 

- Compania ”Teleradio Moldova” – Moldova 1; S-a alocat 

timp/spațiu comunității rome difuzând emisiunea ”Petalo 

Romano” – în total 34 emisiuni: 17-în prima difuzare, 

17-în reluare, durata totală a subiectelor difuzate – 

aproximativ 17 ore. 

- „Exclusiv Media ”SRL – „Exclusiv TV”; 

- „Exclusiv Media ”SRL – „NTV Moldova”; 

- „Media Pro Group” SRL „ITV” ; 

- Cooperativa Molodosti „ELITA TV”; 

- „Reforma Art” SRL „Jurnal TV”; 

- „Canal Regional TV” SRL Canal Regional TV; 

- „LV-Topal” SRL BAS TV; 

 

  Furnizorii de servicii media Radio: 

- SC „General Media Group CORP” SRL „Publica FM”; 

- „NG Productiona” SRL „Like FM – Russkoe Radio”; 

- Fundația „Micul Samaritean”; 

- Compania „Teleradio Moldova” – Radio Moldova; 

- „Mars SorTV”SRL „Radio Soroca”.  

La concursurile pentru utilizarea frecvențelor radioelectrice 

terestre, în cazul zonelor în care populația majoritară o 

constituie minoritățile etnice, Consiliul Audiovizualului 

acordă prioritate și susține toate ofertele care conțin emisiuni 

în limbile respective.  

Prin Decizia CCA nr. 23/158 din 27 septembrie 2017, CCA a 

susținut proiectul Fundației „Roma Awareness” dedicat 

comunității rome și nonrome din r-nul Soroca și a eliberat 

licență de emisie pentru postul de radio „Romano Patrin FM” 

pe frecvența 103,6 MHz – Soroca. 

Totodată, la eliberarea autorizațiilor de retransmisie, CA 



solicită să fie incluse în lista de canale cât mai multe posturi 

TV în limbile minorităților naționale. 

Prin Decizia nr. 15/91 din 06 iulie 2020, Consiliul 

Audiovizualului a aprobat Fundației „Roma Awareness” 

eliberarea licenței de emisie, pentru o perioadă de nouă ani, 

pentru postul de televiziune „NOAH TV”, al cărui serviciu de 

programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de 

servicii din țară. 

5.2.11. Acordarea de 

asistenţă şi suport în 

consolidarea 

capacităţilor jurnaliştilor 

privind reflectarea 

echidistantă şi obiectivă 

a informaţiilor din 

comunitatea romă 

Anual, 

2016-

2020 

Agenția Relaţii 

Interetnice  

Consiliul Audiovizualului  

La data de 13 septembrie în or. Cahul și la data de 21 septembrie 

2018, în mun. Bălți,  Consiliul Coordonator al Audiovizualului a 

desfășurat seminare zonale pentru radiodifuzorii și distribuitorii 

de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova. 

Pe parcursul anului 2019, Consiliul Audiovizualului a desfășurat, 

cu suportul Consiliului Europei, 3 seminare naționale cu 

genericul „Reflectarea campaniei electorale la alegerile 

parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 

de către furnizorii de servicii media audiovizuale”, pentru 

jurnaliştii şi editorii de la posturile de radio și televiziune din 

Republica Moldova. Primul seminar național a avut loc la 

Chișinău, pe data de 29 ianuarie 2019, al doilea seminar și-a 

desfășurat lucrările la Comrat în data de 30 ianuarie, cel de-al 

treilea seminar la Bălți – 31 ianuarie 2019. 

Seminarele au fost organizate în contextul alegerilor 

parlamentare și a referendumului republican din 24 februarie 

2019 și au avut drept scop asigurarea reflectării echitabile, 

echilibrate și imparțiale a campaniei electorale, asigurarea 

eliminării tuturor formelor de discriminare pe considerente de 

rasă, sex, religie, xenofobie, promovarea libertății de exprimare 

și a pluralismului politic în serviciile de televiziune și 

radiodifuziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale din 

țară. 

În vederea asigurării unei campanii electorale pentru alegerile 

locale generale și alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 

2019, fără discriminare şi discurs de ură, Președintele CA, 

Dragoș Vicol, în cadrul ședinței din 28 septembrie 2019, a 

Realizat 

parțial 



declarat că Autoritatea de reglementare a domeniului comunicării 

audiovizuale subscrie Declarației comune cu privire la 

desfășurarea şi reflectarea campaniei electorale fără discriminare 

şi discurs de ură, contrasemnată de Oficiul Avocatului Poporului, 

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi 

asigurarea egalității și Agenția Relații Interetnice. 

Consiliul Audiovizualului recomandă furnizorilor de servicii 

media audiovizuale să respecte principiile de comunicare 

audiovizuală și să nu admită în serviciile de programe 

audiovizuale cu caracter electoral propagarea, incitarea, 

promovarea sau justificarea urii rasiale, xenofobiei, 

antisemitismului sau altor forme de ură fondate pe intoleranță sau 

pe discriminare pe criterii protejate”. 

Pe parcursul monitorizării a modului de reflectare a campaniei 

electorale a furnizorilor de servicii naționali: Moldova 1, 

Moldova 2 , Prime, Canal 2 și Radio Moldova Tineret în 

perioadele de 20-29 septembrie și 30 septembrie – 09 octombrie 

2019, nu au admis: incitarea la ură sau discriminare; incitarea la 

ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial; lezarea 

demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică; utilizarea 

limbajului sexist 

VI. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE ACŢIUNI 

OBIECTIVUL GENERAL 6. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACŢIUNI PRIVIND 

SUSŢINEREA POPULAŢIEI DE ETNIE ROMĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU ANII 2016-2020 

6.1. Asigurarea 

transparenţei şi 

evaluarea 

proceselor de 

implementare a 

prezentului Plan 

de acţiuni 

6.1.1. Informarea 

autorităţilor 

administraţiei publice 

centrale şi locale privind 

implementarea 

prezentului Plan de 

acţiuni  

Tr. II, 

2016 

Agenția Relaţii 

Interetnice 

Anual Raportul privind implementarea Planului de acțiuni pentru 

susținerea populației de etnie romă ste plasat pe pagina instituției 

bri.gov.md 

Realizat 

parțial 

6.1.2. Întocmirea 

Planului local de acţiuni 

pentru susţinerea 

populaţiei de etnie romă 

Tr. IV, 

2016 

Agenția 

Relaţii 

Interetnice 

 

Mun. Bălți 

Planului municipal de acțiuni pentru susţinerea populaţiei de 

etnie romă din mun. Bălţi pentru anii 2017 – 2020 a fost aprobat 

prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 12/3 la data de 8 

Realizat 

parțial 



în urma evaluării 

nevoilor comunităţilor 

locale şi prezentarea 

acestuia în cadrul 

şedinţelor consiliilor 

locale 

decembrie 2016.  

 

Rl Drochia - IP Gimnaziul Gribova – 4 Planuri de acţiuni elaborate.  

 

6.1.3. Evaluarea anuală 

a gradului de 

implementare a 

prezentului Plan de 

acţiuni  

Anual, 

2016-

2020 

Agenția 

Relaţii 

Interetnice  

Agenția Relații Interetnice anual prezintă Guvernului Raportul cu 

privire la implementarea Planului de acțiuni 

 

Primăria mun. Chișinău 

Implementate 80 % din acțiunile incluse in Planul de actiuni pentru 

susținerea populației de etnie romă din municipiul Chisinau (2016-

2020). Deci,  în perioada 2017-2019  Planul de acţiuni a fost 

realizat  95 %. În perioada anului 2020, din cauza situației de 

pandemie COVID-19, acțiunile culturale  preconizate au fost  

realizate  ≈ 25%. 

Realizat 

 

4 rapoarte 

elaborate 

6.1.4. Publicarea 

Raportului anual de 

evaluare a 

implementării a 

prezentului Plan de 

acţiuni  

Anual, 

2016-

2020 

Agenția 

Relaţii 

Interetnice 

Rapoarte publicat pe pagina web a Agenției Relaţii Interetnice 

 

Realizat 



 


