
 

Raportul de activitate pentru anul 2020  

Consolidarea relațiilor interetnice 

      Pe parcursul anului 2020 în vederea asigurării implementării politicilor de consolidare a relațiilor 

interetnice au fost realizate următoarele activități: 

1) Monitorizarea implementării prevederilor Convenției internaționale privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare rasială în sistemul educațional din Republica Moldova (Scrisoarea MECC 

05/3-09/277 din 16.01.2020); 

2) Organizarea și desfășurarea Săptămânii Memoriei Holocaustului în cadrul Zilei Naționale de 

comemorare a victimelor Holocaustului (27 – 31 ianuarie 2020). 

3) Monitorizarea implementării Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la 

acceptarea Raportului Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie 

Wiesel; 

4) Monitorizarea implementării Planului de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din 

Republica Moldova pe anii 2016–2020 (Scrisoarea MECC nr.05/3-09/6105 din 02.11.2020); 

5) Monitorizarea implementării Planului de acțiuni pentru anii 2017–2020 privind implementarea 

Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017 – 2027 

(Scrisoarea MECC nr.05/3-09/6105 din 02.11.2020); 

6) Elaborarea conceptului Programului de susținere a populației de etnie romă pentru anii 2021 – 

2025. (Scrisoarea de la Cancelaria de Stat nr. 21-06-10862 din 02.12.2020); 

7) Elaborarea Planului de acțiuni pentru anii 2021-2024 privind promovarea 

memoriei Holocaustului și culturii toleranței în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, 

xenofobiei și altor forme de intoleranță. (HG nr. 980/2020). 

8) Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, 

care prevede modificări în Regulamentul-cadru cu privire la organizarea activității mediatorului 

comunitar și amendamentele legale privind fortificarea statutului mediatorului comunitar. (HG nr. 

952/2020) 

9) În vederea implementării Programului naţional pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii 

române în instituţiile de învăţământ general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale 2016-2020 

în perioada anului 2020 au fost realizate mai multe acțiuni ce țin de asigurarea condițiilor necesare 

pentru însuşirea limbii de stat de către reprezentanţii minorităţilor naţionale în vederea integrării lor 

în societate.  

- Astfel, pentru asigurarea condiţiilor necesare pentru îmbunătăţirea competenţei lingvistice a 

cadrelor didactice şi de conducere din instituţiile cu instruire în limbile minorităţilor naţionale din 



toate unităţile teritorial administrative ale Republicii Moldova, în parteneriat cu Asociaţia 

Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM),  au fost organizate cursuri online de 

studiere a limbii române pentru 125 de cadre didactice şi de conducere din instituţiile de 

învăţămînt cu instruire în limbile minorităţilor naţionale din Republica Moldova.  

- De asemenea, au fost organizate şi desfăşurate sesiuni de instruire pentru 64 cadre didactice 

din regiunile compact populate de reprezentanții minorităților naționale, Nord, Centru, Sud, 

inclusiv din UTA Găgăuzia, privind implementarea Ghidului, Curriculumului Naţional la limba 

română pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile 

minorităţilor naţionale. 

- 220 de instituţii de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale au fost 

dotate cu materiale didactice pentru a completa cabinetele de limba şi literatura română.   

- Au fost editate seturi de materiale didactice pentru predare–învățare a limbii române în 

instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale: Manualul Nicu și 

Leanca învață limba română; Suport didactic privind predarea limbii române în instituțiile de 

educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale; Caiet de exerciții pentru studierea 

limbii române; Culegere de istorii si povești pentru studierea limbii române; Culegere de cântece și 

poezii pentru studierea limbii române. Astfel, instituțiile de educație timpurie cu predare în limbile 

minorităților naționale din 28 de raioane sunt dotate cu materiale didactice pentru predare-învățare a 

limbii române în grupa pregătitoare (Nivelul Pre A1.3) 

- 7 instituții de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale au beneficiat de 

tehnica de calcul pentru dotarea cabinetului de limba și literatura română. Instituțiile au fost 

selectate prin concurs în baza conceptului de promovare a limbii române în instituțiile respective: 

 IP LT nr.2, mun. Ceadîr-Lunga, UTAG; 

 IP Gimnaziul Cneazevca, s. Cneazevca, raionul Leova; 

 IP LT Al. Pușkin, orașul Fălești; 

 IP LT Vasile Suhomlinski, orașul Edineț; 

 IP LT Constantin Popovici, s. Nihoreni, raionul Rîșcani; 

 IP Gimnaziul Ivan Vazov, s. Stoianovca, raionul Cantemir; 

 IP Gimnaziul Vălcineț, s. Vălcineț,  raionul Ocnița. 
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