IV. Planul de ac iuni pentru sus inerea popula iei de etnie rom
din Republica Moldova pe anii 2016-2020
Nr.
crt.

Obiectivul specific

Denumirea ac iunii

1

2

3

Termenul
de realizare

Institu ia
responsabil

Parteneri

Indicatorii de
rezultat

Modalitatea de
finan are

4
5
6
7
8
I. EDUCA IE
OBIECTIVUL GENERAL 1. PROMOVAREA SISTEMULUI EDUCA IONAL INCLUZIV ŞI EFICIENT, BAZAT PE PRINCIPIILE
ECHIT II, NEDESCRIMIN RII ŞI RESPECTULUI DIVERSIT II, CARE VA CONTRIBUI LA INTEGRAREA POPULA IEI DE ETNIE
ROM
1.1. Creşterea ratei de
1.1.1. Organizarea
2016-2020
Biroul Relaţii
Ministerul
Număr de
În limitele
participare a copiilor romi, campaniilor de informare şi
Interetnice,
Educaţiei,
campanii
alocaţiilor
în special a fetelor rome, în conştientizare pentru părinţi
autorităţile
organizaţiile
organizate,
bugetare
sistemul educaţional
în vederea înregistrării şi
administraţiei
neguvernamentale număr de părinţi
preşcolar şi preuniversitar
înrolării copiilor în
publice locale
ale romilor
informaţi
programul de învăţămînt
obligatoriu
1.1.2. Efectuarea studiului
pentru prevenirea şi
identificarea fenomenului
discriminării şi segregării
copiilor romi în sistemul
educaţional
1.1.3. Asigurarea accesului
copiilor romi în grădiniţe şi
creşe

Trimestrul
IV, 2017

Biroul Relaţii
Interetnice

Ministerul
Educaţiei,
organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

Raport privind
rezultatele
studiului
elaborat şi
mediatizat

În limitele
alocaţiilor
bugetare,
surse externe

Anual,
2016-2020

Autorităţile
administraţiei
publice locale

Organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

În limitele
alocaţiilor
bugetare

1.1.4. Asigurarea
transportării copiilor romi
din localităţile care nu au
instituţie de învăţămînt la
instituţia din cea mai

Anual,
2016-2020

Autorităţile
administraţiei
publice locale

Ministerul
Educaţiei

Număr de copii
romi înscrişi în
grădiniţe şi
creşe va creşte
anual cu 5%
Număr de copii
romi
transportaţi
zilnic la cea
mai apropiată

În limitele
alocaţiilor
bugetare

1

2

1.2. Îmbunătăţirea procesului
educaţional al copiilor
romi (6-18 ani) prin
şcolarizarea obligatorie şi
reducerea ratei
absenteismului nemotivat
şi abandonului şcolar
timpuriu

3
apropiată localitate

4

5

6

1.1.5. Asigurarea cu
manuale a elevilor romi în
condiţiile stabilite de lege

Anual,
2016-2020

Autorităţile
administraţiei
publice locale

Ministerul
Educaţiei

1.1.6. Organizarea
programelor de meditaţie
pentru copiii romi

Anual,
2016-2020

Autorităţile
administraţiei
publice locale

Ministerul
Educaţiei,
organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

1.2.1. Prevenirea
absenteismului şi
abandonului şcolar al
copiilor de etnie romă

Anual,
2016-2020

Organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

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

Trimestrul
IV, 2017

Ministerul
Educaţiei,
autorităţile
administraţiei
publice locale
Ministerul
Educaţiei

Biroul Relaţii
Interetnice,
organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

7
instituţie de
învăţămînt
Număr de copii
romi
beneficiari de
manuale şi
materiale
didactice
Număr de copii
romi
beneficiari,
număr de
instituţii cu
orar de studii
prelungit
Număr de copii
identificaţi,
necesităţi
identificate
Modul elaborat

8

În limitele
alocaţiilor
bugetare

În limitele
alocaţiilor
bugetare,
surse externe

În limitele
alocaţiilor
bugetare
În limitele
alocaţiilor
bugetare

1

2

3
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
1.2.4. Instruirea
educatorilor şi profesorilor
din localităţile dens
populate de romi cu privire
la toleranţa interetnică,
interculturală şi eliminarea
prejudecăţilor

1.2.5. Încurajarea
părinţilor romi să participe
în consiliile de
administraţie a instituţiilor
de învăţămînt
1.2.6. Coordonarea
acţiunilor întreprinse de
către organizaţiile
internaţionale şi
organizaţiile
neguvernamentale în
domeniul educaţiei

4
2016-2020

5
Instituţiile
publice de
învăţămînt

6
Ministerul
Educaţiei

7
Număr de
studenţi romi
cazaţi

Ministerul
Educaţiei,
Biroul Relaţii
Interetnice

Institutul de
Ştiinţe ale
Educaţiei,
organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

Anual,
2016-2020

Autorităţile
administraţiei
publice locale

Organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

Anual,
2016-2020

Biroul Relaţii
Interetnice

Ministerul
Educaţiei,
organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

Număr de
cadre didactice
instruite,
creşterea
nivelului de
atitudine
tolerantă şi
eliminarea
prejudecăţilor
fată de copiii
romi
Număr de
părinţi
implicaţi în
comitetele
părinteşti
Număr de
acţiuni
coordonate şi
realizate

2017-2020

8
În limitele
alocaţiilor
bugetare

În limitele
alocaţiilor
bugetare,
surse externe

În limitele
alocaţiilor
bugetare,
surse externe
În limitele
alocaţiilor
bugetare,
surse externe

1

2

3
1.2.7. Organizarea de
cursuri specializate de
instruire a poliţiştilor
privind lucrul cu
minorităţile etnice, cu
populaţia de etnie romă
1.2.8. Organizarea
cursurilor de consolidare a
capacităţilor poliţiştilor în
domeniul protecţiei
drepturilor omului, în
special ale minorităţilor
naţionale
1.2.9. Asigurarea accesului
tinerilor romi la studii cu
finanţare bugetară la
programe din domeniul
securitate şi ordine publică
1.2.10. Promovarea
studierii patrimoniului
etnocultural al comunităţii
rome din Republica
Moldova şi diseminarea
publică a rezultatelor
ştiinţifice în spaţiul
multicultural european

4
Trimestrul
II, 20162017

5
Ministerul
Afacerilor
Interne

Anual,
2016-2020

Ministerul
Afacerilor
Interne

Anual,
2016-2020

Anual,
2016-2020

7
Număr de
cursuri
organizate
pentru poliţişti,
număr de
poliţişti
instruiţi
Număr de
cursuri
organizate,
număr de
poliţişti
instruiţi

8
În limitele
alocaţiilor
bugetare

Ministerul
Afacerilor
Interne

Cel puţin 1
tînăr rom
înmatriculat
anual

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Academia de
Ştiinţe a
Moldovei,
Ministerul
Culturii,
Biroul Relaţii
Interetnice

Număr de
evenimente
organizate

În limitele
alocaţiilor
bugetare

II. MUNC ŞI PROTEC IE SOCIAL

6

În limitele
alocaţiilor
bugetare

1
2
3
OBIECTIVUL GENERAL 2. SPORIREA SEMNIFICATIV
CREŞTEREA BUN ST RII ECONOMICE A ACESTORA
2.1. Creşterea ratei de încadrare 2.1.1. Informarea publicului
în cîmpul muncii a
larg privind rezultatele
persoanelor de etnie romă
cartografierii localităţilor
dens populate de romi din
Republica Moldova
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
prestate de agenţiile
teritoriale pentru ocuparea
forţei de muncă
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
2.1.4. Evaluarea
capacităţilor profesionale
ale romilor care se
adresează la agenţie în
scopul formării
profesionale a acestora,

4
5
6
7
8
A ÎNCADR RII PERSOANELOR DE ETNIE ROM ÎN CÎMPUL MUNCII ŞI
Trimestrul
III, 2016

Biroul Relaţii
Interetnice

Anual,
2016-2020

Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei de
Muncă

Anual,
2016-2020

Anual,
2016-2020

Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei de
Muncă,
agenţiile
teritoriale
pentru
ocuparea forţei
de muncă
Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei de
Muncă,

Organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

Număr de acţiuni
de informare în
teritoriu

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
persoane
informate

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
persoane de
etnie romă
înregistrate,
număr de
persoane de
etnie romă
angajate în
cîmpul muncii

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
etnici romi
pregătiţi
profesional

În limitele
alocaţiilor
bugetare

1

2

3
conform cererii pieţei
muncii

4

5
agenţiile
teritoriale
pentru
ocuparea forţei
de muncă
Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei de
Muncă,
agenţiile
teritoriale
pentru
ocuparea forţei
de muncă

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

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

2.1.7. Antrenarea şomerilor
de etnie romă în lucrări
publice remunerate

Anual,
2016-2020

Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei de
Muncă,
agenţiile
teritoriale

6

7

8

Număr de
persoane de
etnie romă
absolvenţi ai
cursurilor,
număr de
persoane
angajate după
absolvirea
cursurilor

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
persoane de
etnie romă
angajate în
administraţia
publică
centrală,
autorităţile
administraţiei
publice locale
Număr de
şomeri romi
antrenaţi în
lucrări publice
remunerate

În limitele
alocaţiilor
bugetare

În limitele
alocaţiilor
bugetare

1

2

2.2. Sporirea numărului
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

3

4

5
pentru
ocuparea forţei
de muncă
Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei de
Muncă
Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea
Forţei de
Muncă,
Ministerul
Afacerilor
Interne
Ministerul
Economiei

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

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

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

2.2.4. Organizarea
cursurilor de instruire a
persoanelor de etnie romăşomeri, în special a
femeilor, care doresc să
iniţieze o afacere
2.2.5. Elaborarea
programelor comune a
instituţiilor de stat,
organizaţiilor

Anual,
2017-2020

Organizaţia
pentru
Dezvoltarea
Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii

Trimestrul
II, 2019

Biroul Relaţii
Interetnice

6

Organizaţia pentru
Dezvoltarea
Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii

7

8

Număr de
beneficiari

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
campanii de
informare
organizate

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
persoane
informate
privind
programele de
creditare
existente
Număr de
cereri depuse,
număr de
persoane
instruite

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
programe
elaborate

În limitele
alocaţiilor
bugetare,
surse externe
În limitele
alocaţiilor
bugetare

1

2

3
neguvernamentale şi
partenerilor de dezvoltare
externi în vederea creşterii
fondurilor destinate
comunităţilor de romi
2.2.6. Acordarea asistenţei
sociale familiilor de romi
conform necesităţilor
identificate şi prevederilor
legale
2.2.7. Informarea
comunităţilor rome despre
programele de asistenţă
socială externe

4

Anual,
2016-2020

5

Ministerul
Muncii
Protecţiei
Sociale şi
Familiei
Anual,
Ministerul
2016-2020
Muncii
Protecţiei
Sociale şi
Familiei
III. S N TATE

6

7

8

Număr de
beneficiari

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
campanii de
informare
organizate

În limitele
alocaţiilor
bugetare

OBIECTIVUL GENERAL 3. AMELIORAREA ST RII S N T II POPULA IEI DE ETNIE ROM ŞI ASIGURAREA ACCESULUI
NEDISCRIMINATORIU LA SERVICIILE MEDICALE
3.1. Îmbunătăţirea nivelului de 3.1.1. Informarea populaţiei
Anual,
Ministerul
Număr de
În limitele
sănătate în rîndurile
de etnie romă despre
2016-2020
Sănătăţii,
întruniri
surselor
romilor prin informarea
beneficiile încadrării în
Compania
organizate
financiare
acestora, prestarea
sistemul asigurări obligatorii
Naţională de
disponibile
serviciilor calitative şi
de asistenţă medicală
Asigurări în
combaterea discriminării
Medicină
3.1.2. Informarea
Anual,
Ministerul
Număr de
În limitele
populaţiei de etnie romă cu
2016-2020
Sănătăţii,
întruniri
surselor
privire la:
Biroul Relaţii
organizate
financiar
- tipurile de asistenţă
Interetnice
disponibile
medicală şi spectrul
general al serviciilor la
care au dreptul persoanele
asigurate în sistemul
asigurării obligatorii de
asistenţă medicală;

1

2

3.2. Creşterea accesului şi
adresabilităţii persoanelor
de etnie romă la servicii
medicale, inclusiv de
urgenţă

3
- prevenirea bolilor
transmisibile prin
imunizare;
- prevenirea fumatului,
consumului abuziv de
alcool şi consumului ilicit
de droguri;
- prestarea serviciilor de
sănătate prietenoase
tinerilor
3.1.3. Fortificarea
capacităţilor personalului
medical în domeniul
prevenirii şi combaterii
discriminării faţă de
populaţia de etnie romă şi
asigurarea confidenţialităţii
în procesul de consiliere şi
mediere
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

4

5

6

7

8

Anual,
2016-2020

Ministerul
Sănătăţii,
Institutul de
Instruire
Continuă

Număr de
cursuri de
instruire şi de
lucrători
medicali
instruiţi

În limitele
surselor
financiare
disponibile

Anual,
2016-2020

Ministerul
Sănătăţii

Număr de
campanii şi
întruniri
organizate

În limitele
surselor
financiare
disponibile

3.2.1. Efectuarea unui
Trimestrul
Biroul Relaţii
Organizaţiile
sondaj privind asigurarea
III, 2017
Interetnice
neguvernamentale
persoanelor de etnie romă cu
ale romilor
poliţă de asigurare
obligatorie de asistenţă
medicală
IV. LOCUIN E ŞI DEZVOLTAREA COMUNITAR

Sondaj efectuat

În limitele
surselor
financiare
disponibile,
surse externe

1

2

3

4

5

6

7

8

OBIECTIVUL GENERAL 4. ASIGURAREA CONDI IILOR DECENTE DE LOCUIT PENTRU PERSOANELE DE ETNIE ROM ŞI
SPORIREA CALIT II VIE II ACESTORA
4.1. Îmbunătăţirea nivelului de
4.1.1. Legalizarea şi
Anual,
Agenţia Relaţii
Propuneri de
În limitele
trai în rîndurile romilor
documentarea terenurilor şi 2016-2020 Funciare şi
modificare a
alocaţiilor
caselor aflate în
Cadastru
legislaţiei
bugetare
proprietatea etnicilor romi,
înaintate,
inclusiv prin modificarea
număr de case şi
cadrului normativ existent
terenuri legalizate
pentru persoanele
de etnie romă
4.2. Ameliorarea condiţiilor de
4.2.1. Identificarea unor
Anual,
Agenţia Relaţii
Număr de familii
În limitele
locuit pentru persoanele de
terenuri noi pentru
2016-2020 Funciare şi
rome cărora le-au
alocaţiilor
etnie romă, în special în
construcţia caselor de
Cadastru
fost repartizate
bugetare
localităţile intens populate
locuit şi implementarea
loturi de teren
de romi
unor planurilor cadastrale
pentru construcţia
noi, cu asigurarea
caselor
infrastructurii tehnice şi
sociale în zonele urbane şi
rurale unde locuiesc etnicii
romi
4.2.2. Implementarea
2019-2020
Ministerul
Număr de
În limitele
proiectelor şi programelor
Dezvoltării
proiecte
alocaţiilor
de construcţie a caselor
Regionale şi
/programe
bugetare
sociale pentru etnicii romi
Construcţiilor
din familiile defavorizate
4.2.3. Conectarea
2018-2020
Ministerul
Rata de
În limitele
gospodăriilor casnice ale
Dezvoltării
conectare la
alocaţiilor
persoanelor de etnie romă
Regionale şi
reţeaua de
bugetare
la reţeaua de alimentare cu
Construcţiilor
energie
energie electrică, gaz şi apă
electrică a
gospodăriilor
de romi a atins
100% în anul
2020

1

2

3
4.2.4. Realizarea unui
studiu cu privire la
condiţiile de trai ale
etnicilor romi din zonele
rurale şi urbane

4
Trimestrul
IV, 2018

5
Biroul Relaţii
Interetnice,
Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Economiei
Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor

6

7
Studiu publicat

8
În limitele
alocaţiilor
bugetare

4.2.5. Identificarea
2018-2020
Număr de
posibilităţilor de acordare a
decizii pozitive
ajutoarelor materiale
în raport cu
romilor din familiile social
numărul
vulnerabile pentru
cererilor
reabilitarea/reparaţia
parvenite
caselor de locuit, conform
legislaţiei în vigoare
V. PARTICIPAREA ROMILOR ÎN PROCESE DECIZIONALE ŞI COMBATEREA DISCRIMIN RII
OBIECTIVUL GENERAL 5. ÎMBUN T IREA PARTICIP RII ROMILOR ŞI REDUCEREA DISCRIMIN RII

În limitele
alocaţiilor
bugetare

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
Autorităţile
Număr de cereri
administraţiei
administraţiei publice de angajare în
publice centrale locale
raport cu numărul
romilor angajaţi

În limitele
alocaţiilor
bugetare

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, educaţie şi
economie

Anual,
2016-2020

Biroul Relaţii
Interetnice

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
tineri de etnie
romă în
structurile
consultative

1

2

3
5.1.3. Elaborarea şi
implementarea conceptului
şi metodologiei cursurilor
de instruire/seminarelor
pentru funcţionarii publici
cu tematica prevenirii şi
combaterii discriminării
romilor
5.1.4. Orientarea şi
consilierea tinerilor romi
(absolvenţi ai
învăţămîntului secundar şi
superior) pentru efectuarea
stagiilor practice în cadrul
instituţiilor publice

4
2018-2020

5
Consiliul
pentru
prevenirea şi
eliminarea
discriminării şi
asigurarea
egalităţii

6

Anual,
2016-2020

Biroul Relaţii
Interetnice,
autorităţile
administraţiei
publice
centrale

Autorităţile
administraţiei
publice locale

5.1.5. Crearea secţiilor de
votare în localităţile dens
populate de romi, conform
standardelor prevăzute de
legislaţie

Trimestrul
II, 2018

Comisia
Electorală
Centrală

Autorităţile
administraţiei
publice locale,
organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

5.1.6. Organizarea
campaniilor de
conştientizare pentru
stimularea participării la
vot în localităţile intens
populate de romi
5.1.7. Examinarea
posibilităţii creării unei
unităţi specializate pe
problemele romilor în
cadrul Biroului Relaţii
Interetnice şi recrutarea la
această funcţie a etnicilor

Trimestrul
IV, 2018

Biroul Relaţii
Interetnice

Trimestrul
I, 2017

Biroul Relaţii
Interetnice,
Ministerul
Finaţelor

7
Număr de
funcţionari
publici instruiţi
cu privire la
problemele
romilor

8
În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
tineri de etnie
romă care au
efectuat
practica în
cadrul
instituţiilor
publice
Număr de
secţii de votare
create şi
echipate

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
persoane de
etnie romă
participante la
alegeri crescut
cu 15%
Secţie creată,
număr de romi
angajaţi, plan
de activitate
elaborat

În limitele
alocaţiilor
bugetare

În limitele
alocaţiilor
bugetare
locale

În limitele
alocaţiilor
bugetare

1

2

3

4

5

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
5.1.9. Monitorizarea şi
procesarea cazurilor de
discriminare şi abuz din
partea poliţiştilor

Anual,
2016-2020

Biroul Relaţii
Interetnice

Anual,
2016-2020

Ministerul
Afacerilor
Interne

5.1.10. Organizarea
campaniilor de informare a
comunităţilor rome privind
drepturile prevăzute de
legislaţia în vigoare
5.1.11. Instruirea
judecătorilor, procurorilor
şi avocaţilor privind
prevederile legislaţiei

Anual,
2016-2020

Biroul Relaţii
Interetnice

Trimestrul
II, 2019

Consiliul
Naţional pentru
Asistenţă
Juridică

6

7

8

Autorităţile
administraţiei
publice locale,
organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

47 de mediatori
comunitari
angajaţi în 44
de comunităţi
cu populaţie de
romi

În limitele
alocaţiilor
bugetare
locale,
surse externe

Studiu elaborat
conform
Metodologiei
de colectare a
datelor
statistice
(numărul
condamnaţilor,
tipul
sancţiunilor
aplicate)
Număr de
campanii
organizate

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
persoane
instruite

În limitele
alocaţiilor
bugetare

romi

În limitele
alocaţiilor
bugetare

1

2

3
antidiscriminare şi practica
judiciară în domeniul
nediscriminării pe criteriul
etnic
5.1.12. Informarea romilor
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)
5.1.14. Înregistrarea
copiilor romi şi eliberarea
actelor de stare civilă
persoanelor de etnie romă

4

5
Garantată de
Stat şi oficiile
sale teritoriale

Anual,
2016-2020

Consiliul
Naţional pentru
Asistenţă
Juridică
Garantată de
Stat şi oficiile
sale teritoriale

Anual,
2016-2020

Biroul Relaţii
Interetnice

Anual,
2016-2020

Serviciul Stare
Civilă şi
oficiile lui
teritoriale

6

Întreprinderea de
Stat ,,Centrul
Resurselor
Informaţionale de
Stat ,,Registru”,
organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

7

8

Număr de
cazuri asistate
pentru
populaţia romă
în raport cu
numărul total
de cazuri
asistate
Campanii
organizate în
localităţile de
romi (inclusiv
în limba
romani)

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Rata anuală de
înregistrare şi
documentare a
nou-născuţilor
romi a atins
90%,
număr de copii
romi de vîrstă
preşcolară şi
şcolară
documentaţi
crescut cu 15%
anual,
număr de

În limitele
alocaţiilor
bugetare

În limitele
alocaţiilor
bugetare

1

2

5.2. Promovarea diversităţii
culturale a romilor

3

4

5

5.2.1. Implementarea
programelor/proiectelor
pentru implicarea romilor
în viaţa culturală la nivel
local şi central

Anual,
Ministerul
2016-2020 Culturii,
Biroul Relaţii
Interetnice

5.2.2. Implicarea romilor la
festivaluri, expoziţii,
concursuri de artă şi alte
evenimente culturale
organizate la nivel local şi
central
5.2.3. Crearea unei baze de
date cu folclor muzical al
romilor şi diseminarea
acesteia prin posturile TV
şi radio

Anual,
2016-2020

Ministerul
Culturii,
Biroul Relaţii
Interetnice

2018-2020

Ministerul
Culturii

5.2.4. Înscrierea
organizaţiilor
neguvernamentale rome la
concursul privind
finanţarea proiectelor
culturale şi susţinerea
metodologică din partea
Ministerului Culturii, în
conformitate cu
„Regulamentul cu privire
la modul de finanţare din
bugetul de stat a

Anual,
2016-2020

Ministerul
Culturii

6

Instituţia publică
naţională a
audiovizualului
Compania
,,TeleradioMoldova”

7
persoane de
etnie romă cu
acte de stare
civilă crescut
cu 15% anual
Număr de
proiecte
implementate,
bugete ale
proiectelor
implementate
Număr de
activităţi
desfăşurate cu
participarea
romilor
Număr de piese
înregistrate şi
difuzate

Număr de
proiecte
finanţate

8

În limitele
alocaţiilor
bugetare

În limitele
alocaţiilor
bugetare

În limitele
alocaţiilor
bugetare,
surse externe
În limitele
surselor alocate
pentru
implementarea
proiectelor

1

2

3
proiectelor culturale
desfăşurate de asociaţiile
obşteşti”, aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr. 834 din 8 octombrie
2014 pentru crearea:
- Orchestrei ,,Taraf
lăutăresc roma”; şi
- Centrului de Cultură al
Romilor
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
5.2.6. Înregistrarea şi
susţinerea formaţiilor
artistice ale romilor
5.2.7. Organizarea şi
desfăşurarea evenimentelor
culturale consacrate Zilei
Internaţionale a Romilor
5.2.8. Elaborarea şi
promovarea de programe
speciale care să asigure şi
să sporească vizibilitatea şi
reflectarea vieţii
comunităţii romilor în
format audio, video şi scris
5.2.9. Realizarea unor

4

5

6

7

Anual,
2016-2020

Ministerul
Culturii

Număr de
evenimente la
care au
participat
artiştii romi
peste hotare

Anual,
2016-2020

Biroul Relaţii
Interetnice

Anual,
2016-2020

Biroul Relaţii
Interetnice

Număr de
formaţii
înregistrate
Număr de
evenimente
organizate

Anual,
2016-2020

Instituţia
publică
naţională a
audiovizualului
Compania
,,TeleradioMoldova”,
Biroul Relaţii
Interetnice
Biroul Relaţii

Anual,

Număr de
programe TV
şi audio
difuzate,
precum şi de
articole
publicate
Instituţia publică

Reportaje şi

8

În limitele
alocaţiilor
bugetare

În limitele
alocaţiilor
bugetare
În limitele
alocaţiilor
bugetare,
surse externe
În limitele
alocaţiilor
bugetare

În limitele

1

2

3
filme sau reportaje
tematice care să reflecte
viaţa şi dificultăţile cu care
se confruntă comunităţile
rome în Moldova, precum
şi istoria romilor

4
2016-2020

5
Interetnice

5.2.10. Monitorizarea
periodică a radiodifuzorilor
şi elaborarea rapoartelor
privind timpul/spaţiul de
emisie alocat comunităţii
rome
5.2.11. Acordarea de
asistenţă şi suport în
consolidarea capacităţilor
jurnaliştilor privind
reflectarea echidistantă şi
obiectivă a informaţiilor
din comunitatea romă

2017, 2019

Consiliul
Coordonator al
Audiovizualului

Anual,
2016-2020

Biroul Relaţii
Interetnice

5.2.12. Crearea şi
menţinerea paginii-web
destinate culturii
comunităţilor rome în
Moldova

Anual,
2016-2020

Biroul Relaţii
Interetnice

6
naţională a
audiovizualului
Compania
,,TeleradioMoldova”,
organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

7
filme
documentare
realizate şi
difuzate la
televiziunea
publică
Număr de
monitorizări
efectuate

Consiliul
Coordonator al
Audiovizualului,
Instituţia publică
naţională a
audiovizualului
Compania
,,TeleradioMoldova”,
organizaţiile
neguvernamentale
ale romilor

VI. MONITORIZAREA IMPLEMENT RII PLANULUI DE AC IUNI

8
alocaţiilor
bugetare,
surse externe

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
jurnalişti
instruiţi şi de
articole
publicate

În limitele
alocaţiilor
bugetare,
surse externe

Existenţa unei
pagini web
dedicate
culturii şi
tradiţiilor
romilor

În limitele
alocaţiilor
bugetare

1
2
3
4
5
6
7
8
OBIECTIVUL GENERAL 6. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AC IUNI
PRIVIND SUS INEREA POPULA IEI DE ETNIE ROM 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

Trimestrul Biroul Relaţii
II, 2016 Interetnice

6.1.2. Întocmirea Planului
local de acţiuni pentru
susţinerea populaţiei de
etnie romă în urma
evaluării nevoilor
comunităţilor locale şi
prezentarea acestuia în
cadrul şedinţelor consiliilor
locale
6.1.3. Evaluarea anuală a
gradului de implementare a
prezentului Plan de acţiuni

Trimestrul
IV, 2016

Biroul Relaţii
Interetnice

Anual,
2016-2020

Biroul Relaţii
Interetnice

6.1.4. Publicarea
Raportului anual de
evaluare a implementării a
prezentului Plan de acţiuni

Anual,
2016-2020

Biroul Relaţii
Interetnice

6.1.5. Evaluarea impactului
programelor şi planurilor
naţionale existente cu
privire la situaţia populaţiei
de etnie romă
6.1.6. Asigurarea includerii
termenului ,,romi” în

2017, 2019

Biroul Relaţii
Interetnice

Anual,
2016-2020

Biroul Relaţii
Interetnice,

Autorităţile
administraţiei
publice centrale şi
locale (de
nivelurile I şi II)
informate despre
Planul de acţiuni
Planuri de
acţiuni
elaborate

În limitele
alocaţiilor
bugetare

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Raport de
evaluare
elaborat şi
recomandări
înaintate
Raport publicat
pe pagina web
a Biroului
Relaţii
Interetnice
Rapoarte de
evaluare
publicate

În limitele
alocaţiilor
bugetare

Număr de
acţiuni şi

În limitele
alocaţiilor

În limitele
alocaţiilor
bugetare
În limitele
alocaţiilor
bugetare

1

2

3
documentele de politici
relevante din cadrul
Strategiei naţionale de
dezvoltare a Republicii
Moldova ,,Moldova 2020”
6.1.7. Evaluarea impactului
Planului de acţiuni pentru
următoarea perioadă după
expirarea acţiunii acestuia

4

5
autorităţile
administraţiei
publice
centrale

Trimestrul
IV, 2020

Biroul Relaţii
Interetnice

6

7
resurse
financiare
realizate pentru
comunităţile
de romi
Raport publicat

8
bugetare

În limitele
alocaţiilor
bugetare

