
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 19/27 

din 22.12.2022 

 

 

Cu privire la aprobarea Planului municipal de acţiuni  

pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din  

mun. Bălţi pentru anii 2023-2025 

 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. p) şi y) din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, Hotărârea Guvernului RM nr. 576 din 03.08.2022 cu privire 

la aprobarea Programului pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru 

anii 2022-2025, decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 15/9 din 28.10.2022 „Cu privire la inițierea 

procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la 

aprobarea Planului municipal de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din mun. Bălţi 

pentru anii 2023-2025””, luând în consideraţie recomandările parvenite de la părţile cointeresate 

pe parcursul desfăşurării consultărilor publice asupra proiectului planului respectiv, precum şi în 

scopul apărării drepturilor persoanelor de etnie romă, păstrării culturii şi tradiţiilor acestei etnii, -   

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1.     Se aprobă Planul  municipal de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din mun. 

Bălţi pentru anii 2023-2025, conform anexei. 

2.      Se pune în sarcina primarului mun. Bălţi, dlui Nicolai Grigorișin, să asigure: 

2.1. planificarea anuală a mijloacelor financiare la elaborarea bugetului municipal Bălţi 

pentru realizarea acţiunilor prevăzute în Planul municipal de acţiuni pentru susţinerea 

populaţiei de etnie romă din mun. Bălţi pentru anii 2023-2025; 

2.2  informarea anuală a Consiliului municipal Bălţi despre realizarea acţiunilor din Planul          

municipal de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din mun. Bălţi pentru 

anii 2023-2025. 

3.    Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de  

specialitate pentru drept şi disciplină pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, 

culte şi activităţi social-culturale pentru educaţie, protecţie socială, sănătate publică şi 

muncă. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIX 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                 Veaceslav Jucov

                  

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi             Irina Serdiuc 



Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 19/27 din 22.12.2022 

 
 

Plan municipal de acțiuni 

privind implementarea programului pentru susținerea populației de etnie romă din mun. Bălți pentru anii 2023-2025 

 

Nr. Acțiuni Indicator de 

monitorizare 

Costuri de 

implement

are 

Surse de 

finanțare 

Termen 

limită de 

realizare 

Autorităţi/ instituţii 

responsabile 

Parteneri 

de cooperare 

Obiectivul specific nr.1. Perfecţionarea cadrului de politici şi institutional 

 

1.1 Elaborarea analizei impactului 

privind crearea Centrului pentru 

relaţii cu populaţia de etnie romă 

Analiza impactului 

elaborată şi 

prezentată 

- - Trimestrul 

I, 2023 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Partenerii de 

dezvoltare 

1.2. Asigurarea convocării şi funcţionării 

efective a Grupului de lucru 

interinstituţional cu participarea 

reprezentanţilor administraţiei 

publice locale şi a populaţiei de etnie 

romă, în vederea identificării şi 

soluţionării dificultăţilor cu care se 

confruntă romii 

Număr de persoane 

participante; 

număr de şedinţe 

organizate; 

număr de decizii 

luate/adoptate 

- - Anual, 

2023-2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Organizațiile 

nonguverna- 

mentale rome 

Obiectivul specific nr.2. Asigurarea reprezentării şi a participării efective a populaţiei de etnie romă la viaţa publică 

Indicator: cel puţin 39 de persoane de etnie romă reprezentate în administraţia publică până în anul 2025 

Domeniul participării romilor la viaţa publică, inclusiv la procese decizionale  

2.1. Organizarea campaniilor de informare 

în vederea conştientizării şi creşterii 

ratei de participare la procesul 

decizional în scopul oferirii romilor a 

şansei de a fi aleşi în consiliul 

municipal 

Număr de campanii 

de informare 

organizate; 

număr de romi 

informaţi, inclusiv 

femei; 

în caz de 

necesitate 

Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual, 

2023-

2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

 

Organizațiile 

nonguverna-

mentale rome, 

partenerii de 

dezvoltare 



număr de consilieri 

romi aleşi 

2.2. Includerea reprezentanților 

organizaţiilor nonguvernamentale 

rome, în special în Consiliul pentru 

tineret 

Număr de organizaţii 

rome incluse în 

Consiliul pentru 

tineret 

- - Anual, 

2023-

2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

 

Organizațiile 

nonguverna-

mentale rome 

2.3. Susţinerea şi consilierea persoanelor, 

în mod special a tinerilor romi, 

referitor la crearea organizaţiilor 

nonguver-namentale rome și 

implicarea activă în organizațiile 

existente 

Număr de organizaţii 

rome nou-create 

- - Anual, 

2023-

2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

 

Organizațiile 

nonguverna-

mentale rome 

2.4. Colectarea şi publicarea informaţiilor 

şi a datelor referitor la asociaţiile rome 

în municipiul Bălți, profilul lor 

organizaţional şi activităţile realizate 

Informaţii şi date 

colectate şi publicate 

- - Anual, 

2023-

2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Organizațiile 

nonguverna-

mentale rome 

2.5. Organizarea de instruiri pentru liderii 

organizaţiilor etnoculturale rome în 

vederea sporirii capacităţilor de 

monitorizare a politicilor publice, 

elaborării de proiecte, perfecţionării 

managementului organizaţiei 

nonguvernamentale etc. 

Număr de instruiri 

organizate; 

număr de romi 

instruiţi, inclusiv 

femei; 

număr de proiecte 

elaborate şi 

implementate 

în caz de 

necesitate 

Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual, 

2023-

2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Organizațiile 

nonguverna-

mentale rome 

2.6. Organizarea campaniilor de informare 

cu privire la serviciile de asistenţă 

juridică garantată de stat, drepturile 

minorităţilor etnice şi protecţia egală 

în faţa legii 

Număr de campanii 

de informare 

organizate; 

număr de romi 

informaţi, inclusiv 

femei 

în caz de 

necesitate 

Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual, 

2023-

2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

IGP Bălți, 

organizațiile 

nonguverna-

mentale ce 

asigură 

consultații 



juridice, 

partenerii de 

dezvoltare 

2.7.  Dezvoltarea colaborării mediatorului 

comunitar şi a comunităţilor de etnie 

romă cu reprezentanţii poliţiei şi 

specialiştii din domeniile educaţiei, 

sănătăţii publice, asistenţei sociale, 

ocupării în câmpul muncii, cu 

implicarea reprezentanţilor sectorului 

asociativ 

Număr de acţiuni 

realizate; 

număr de cazuri 

soluţionate pe 

domenii 

- - Anual, 

2023-

2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Direcția 

învățămînt, 

tineret și sport, 

AOFM, IGP 

Bălți, IMSP 

„CMF Bălți”, 

organizațiile 

nonguverna-

mentale rome 

2.8. Organizarea campaniilor de informare 

cu privire la eliberarea documentelor 

de stare civilă şi a actelor de identitate 

în localităţile dens populate de romi 

Număr de campanii 

de informare 

organizate; 

număr de romi 

informaţi 

- - Anual, 

2023-

2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Agenția 

Servicii 

Publice, 

organizațiile 

nonguverna-

mentale rome 

2.9. Promovarea participării populaţiei de 

etnie romă la recensământul 

populaţiei şi al locuinţelor (planificat 

pentru 2024) 

Număr de sesiuni de 

informare privind 

necesitatea/ 

beneficiul 

participării la 

recensământ 

organizate; 

număr de participanţi 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare 

pentru 

recensămînt

ul 

populației 

și al 

locuințelor 

bugetul 

de stat 

Trimestrul 

II, 2024 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Agenția Relații 

Interetnice,  

Biroul 

Național de 

Statistică/ 

Biroul de 

Statistica Bălți, 

organizațiile 

nonguverna-

mentale rome,  

2.10. Asigurarea instruirii şi participării 

mediatorului comunitar/ 

reprezentanţilor organizaţiilor 

nonguvernamentale 

rome în calitate de recenzori la 

Număr de participări 

la instruiri în raport 

cu numărul de 

instruiri planificate 

În limitele 

alocațiilor 

bugetare 

pentru 

recensămînt

ul 

bugetul 

de stat 

Trimestrul 

II, 2024 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Biroul 

Național de 

Statistică / 

Biroul de 

Statistica Bălți, 



recensământul populaţiei şi al 

locuinţelor în caz de necesitate 

populației 

și al 

locuințelor 

Organizațiile 

nonguverna- 

mentale  

Domeniul combaterii discriminării 

2.11. Fortificarea capacităţilor autorităţilor 

administraţiei publice locale în 

vederea contribuirii la identificarea, 

documentarea şi raportarea cazurilor 

de discriminare a populaţiei de etnie 

romă şi în vederea educării şi 

sensibilizării populaţiei cu privire la 

eliminarea discriminării 

Număr de 

reprezentanţi ai 

administraţiei 

publice locale 

capacitaţi;  

persoană 

responsabilă de 

înregistrarea 

cazurilor de 

discriminare numită; 

registru de 

înregistrare a 

cazurilor de 

discriminare 

elaborat; numărul de 

cazuri 

raportate/înregistrate/ 

soluționate 

În caz de 

necesitate 

Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual,  

2023-2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Consiliul 

pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

discriminării și 

asigurarea 

egalității,  

Agenția Relații 

Interetnice 

2.12. Susţinerea implementării 

programelor/proiectelor, în parteneriat 

cu organizaţiile nonguvernamentale 

rome, care să contribuie la combaterea 

discriminării, reducerea distanţei 

sociale şi combaterea stereotipurilor şi 

prejudecăţilor existente faţă de 

persoanele de etnie romă 

Număr de programe/ 

proiecte 

implementate; 

număr de cazuri de 

discriminare 

soluţionate; numărul 

de organizații 

necomerciale cu care 

s-a colaborat 

În caz de 

necesitate 

Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual,  

2023-2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Agenția Relații 

Interetnice 

Consiliul 

pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

discriminării și 

asigurarea 

egalității, 

organizațiile 

nonguverna 



mentale rome 

2.13. Instruirea comunităţilor de romi şi a 

organizaţiilor nonguvernamentale 

rome privind identificarea, 

documentarea şi raportarea cazurilor 

de discriminare a persoanelor de etnie 

romă 

Număr de organizaţii 

nonguvernamentale 

instruite; 

număr de persoane 

din comunităţile 

rome instruite, 

dezagregat pe sexe; 

număr de cazuri 

raportate 

În caz de 

necesitate 

Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual,  

2023-2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Consiliul 

pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

discriminării și 

asigurarea 

egalității, 

Agenția Relații 

Interetnice, 

Oficiul 

Avocatul 

Poporului, 

organizațiile 

nonguverna 

mentale rome,  

2.14. Desfăşurarea campaniilor de 

informare şi conştientizare pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie şi a violenţei în bază de gen 

Număr de campanii 

de informare 

organizate; numărul 

estimat de beneficiari 

în caz de 

necesitate 

Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual,  

2023-2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale rome, 

IGP Bălți,  

Centrul de 

criză familială 

„Sotis” 

2.15. Organizarea campaniilor de informare 

şi sensibilizare, desfăşurate la nivel 

local, în media (în particular TV şi 

online), de combatere a discursului de 

ură şi a stereotipurilor negative faţă de 

populaţia de etnie romă 

Număr de campanii 

de informare 

organizate; 

număr de spoturi 

diseminate; 

număr de persoane-

ţintă ce au beneficiat 

de activităţi de 

informare/ 

sensibilizare 

- - Anual, 

 2023-2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Oficiul 

Avocatul 

Poporului, 

Consiliul 

pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

discriminării și 

asigurarea 

egalității, 



organizațiile 

nonguverna 

mentale rome, 

parteneri de 

dezvoltare 

2.16. Crearea unui sistem de înregistrare și 

soluționare a cazurilor de discriminare 

Sistem de 

înregistrare și 

soluționare a 

cazurilor de 

discriminare 

funcțional; persoane 

responsabile de 

înregistrare și 

soluționare a 

cazurilor de 

discriminare numite; 

regulament de 

înregistrare și 

soluționare a 

cazurilor de 

discriminare aprobat 

și aplicat 

- - Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Direcția 

secretariat, 

Direcția relații 

cu publicul, 

Secția serviciul 

de presă 

2.17. Desfășurarea unor activități (cursuri, 

campanii motivaționale destinate 

romilor) pentru incluziunea romilor și 

sporirea încrederii în sine 

Numărul de activități 

(cursuri, campanii 

motivaționale 

destinate romilor) 

pentru incluziunea 

romilor și sporirea 

încrederii în sine 

organizate; numărul 

de activități 

mediatizate; 

numărul de 

participanți 

În caz de 

necesitate 

Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual, 

2023-2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale rome, 

IGP Bălți, 

Direcția 

învățământ, 

tineret și sport. 

 



 

Obiectivul specific nr.3. Garantarea respectării drepturilor social-culturale şi promovarea integrării mai bune în societate a populaţiei de etnie romă 

Indicator: 100% din populaţia de etnie romă cu drepturi respectate, protejate şi asigurate 

Domeniul educației 

3.1. Organizarea campaniilor de informare 

pentru părinţi în vederea înregistrării şi 

încadrării copiilor romi în programul 

de învăţământ preşcolar, primar, 

gimnazial 

Număr de campanii 

organizate; număr de 

părinţi şi copii romi 

informaţi, dezagregat 

pe mediu rural/ 

urban 

- - Anual,  

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei, 

Direcția învățământ, 

tineret și sport. 

 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

Secția serviciul 

de presă 

3.2. Asigurarea accesului copiilor romi la 

un proces educațional de calitate, 

prietenos, prin organizarea grupelor de 

program prelungit pentru desfășurarea 

orelor de meditație în cadrul 

instituțiilor publice de învățămînt 

general (ciclul primar și gimnazial) 

pentru copiii din mediul needucogen 

(familiile social-vulnerabile), precum 

și asigurarea acestora cu richizite 

școlare, îmbrăcăminte, încălțăminte și 

alimentație gratuită în instituțiile de 

educație preșcolară/timpurie și 

instituțiile publice de învățământ 

general (ciclul primar și gimnazial) 

Număr de copii romi 

înscrişi la serviciile 

de educaţie 

preşcolară; 

rata de copii romi 

înscrişi din totalul de 

copii de vârstă 

preşcolară; 

număr de copii romi 

şcolarizaţi, 

dezagregat pe sexe; 

rata de copii romi 

şcolarizaţi din totalul 

de copii de vârstă 

şcolară; 

număr de copii romi 

care frecventează 

grupe/ clase cu 

program prelungit 

În caz de 

necesitate 

Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual,  

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei, 

Direcția învățământ, 

tineret și sport. 

 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 



3.3. Organizarea şedinţelor în cadrul 

consiliului municipal, consiliilor 

administrative ale direcţiilor de 

învăţământ, consiliilor profesorale ale 

instituţiilor de învăţământ şi comisiilor 

mixte în vederea prevenirii şi 

combaterii abandonului şcolar şi 

absenteismului copiilor de etnie romă 

Număr de şedinţe 

organizate; 

număr de copii romi 

cu abandon şcolar, 

dezagregat pe sexe şi 

mediu rural/urban; 

număr de copii romi 

identificaţi şi 

integraţi; 

rata copiilor romi 

identificaţi şi 

integraţi din total 

şcolarizaţi, 

dezagregat pe sexe 

- - Permanent Secretarul consiliului 

municipal, Direcția 

generală asistența 

socială, sănătate și 

protecția familiei, 

Direcția învățământ, 

tineret și sport. 

 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

3.4. Încurajarea părinţilor romi să participe 

la consiliile de administraţie ale 

instituţiilor de învăţământ şi 

fortificarea parteneriatelor cu aceştia 

Număr de părinţi 

romi implicaţi în 

comitete părinteşti 

- - Anual,  

2023-2025 

Instituțiile de 

învățămînt din 

municipiu 

Direcția 

învățământ, 

tineret și sport 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

3.5. Încurajarea participării copiilor romi la 

cercuri şcolare şi activităţi extraşcolare 

Număr de copii romi 

înscrişi la cercuri 

şcolare, dezagregat 

pe sexe; 

rata copiilor romi 

înscrişi la cercuri din 

total şcolarizaţi 

- - Anual,  

2023-2025 

Instituțiile de 

învățămînt din 

municipiu, Centrul 

de creație 

„M.Blanc”, Școala 

de Arte 

„C.Porumbescu”, 

Școala de arte 

plastice, Școala de 

muzică „G.Enescu”, 

CRAT, etc. 

Direcția 

învățământ, 

tineret și sport,  

Direcția 

cultură,  

Organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

3.6. Monitorizarea procesului de instruire a 

tinerilor romi ce au avut acces la 

învăţământul profesional tehnic şi 

Număr de romi la 

studii cu finanţare la 

buget, dezagregat pe 

- - Anual,  

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

Instituțiile 

publice de 

învățămînt 



superior (în special la specialităţile 

pedagogice), inclusiv la cota de 15% 

din locuri bugetare 

sexe; numărul de 

vizite de 

monitorizare 

sănătate și protecția 

familiei 

 

3.7. Organizarea sesiunilor de informare cu 

privire la oportunităţile învăţământului 

dual în vederea sporirii ratei de 

continuare a studiilor în rândul elevilor 

de etnie romă 

Număr de campanii 

de informare 

organizate; 

număr de romi 

informaţi; 

număr de romi 

înmatriculaţi şi 

absolvenţi ai 

învăţământului dual, 

dezagregat pe sexe 

- - Anual,  

2023-2025 

Secretarul consiliului 

municipal, Direcția 

generală asistența 

socială, sănătate și 

protecția familiei, 

Direcția învățământ, 

tineret și sport 

Instituțiile 

publice de 

învățămînt, 

parteneri de 

dezvoltare 

Domeniul sănătății 

3.8. Desfăşurarea întrunirilor în 

sectoarele/cartierele compact sau mixt 

populate de romi în cadrul campaniilor 

de informare despre drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor în cadrul 

sistemului asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală 

Număr de întruniri 

desfăşurate 

Din 

fondurile 

asigurării 

obligatorii 

de asistență 

medicală 

Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual,  

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

IMSP „CMF 

Bălți”, 

organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

3.9. Difuzarea și informarea în limba 

romani a spoturilor sociale privind 

accesul la serviciile medicale publice în 

format video şi audio 

Număr de spoturi 

difuzate 

- - Anual,  

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Secția serviciul 

de presă, 

organizațiile 

nonguverna 

mentale, 

televiziunea 

din municipiu 

3.10. Acordarea asistenţei medicale 

populaţiei de etnie romă în volumul 

prevăzut de actele normative, inclusiv 

beneficierea de medicamente 

compensate şi parţial compensate, 

Număr de petiţii, 

plângeri argumentate 

referitor la refuzul de 

prestare a serviciilor 

- - Anual,  

2023-2025 

IMSP „CMF Bălți”, Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină, 

Direcția 



examene profilactice gratuite şi 

screening în cadrul asistenţei medicale 

primare 

medicale persoanelor 

de etnie romă 

generală 

asistența 

socială, 

sănătate și 

protecția 

familiei, 

organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

3.11. Fortificarea cunoştinţelor personalului 

medical în vederea conştientizării 

cutumelor etnoculturale respectate în 

mediul tradiţional al comunităţii rome 

şi a eliminării discriminării în procesul 

de consiliere şi mediere pe durata 

prestării serviciilor medicale 

Număr de instruiri 

organizate; 

număr de lucrători 

medicali instruiţi 

- - Anual,  

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

3.12. Organizarea deplasărilor specialiştilor 

în sectoarele dens populate de romi 

pentru efectuarea examenelor 

medicale, conform actelor normative 

Număr de deplasări 

organizate, 

dezagregat pe mediu 

urban/ rural; 

număr de romi 

beneficiari ai 

serviciilor medicale, 

dezagregat pe sexe 

în caz de 

necesitate 

Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual,  

2023-2025 

IMSP „CMF Bălți”, Direcția 

generală 

asistența 

socială, 

sănătate și 

protecția 

familiei, 

organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

3.13. Acordarea suportului informațional 

persoanelor de etnie romă pentru 

încadrarea în sistemul Asigurărilor 

obligatorii de asistență medicală și 

înregistrarea lor pe lista medicilor de 

familie 

Numărul de persoane 

de etnie romă 

încadrate și 

înregistrate la 

medicul de familie și 

echipa sa 

- - Anual,  

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

Domeniul protecției sociale 



3.14. Acordarea asistenţei sociale conform 

legislaţiei 

Număr de 

beneficiari romi; 

numărul de 

servicii acordate 

- - Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

3.15. Consolidarea capacităţilor membrilor 

echipelor multidisciplinare la nivel local 

în contextul acordării asistenţei sociale 

pentru persoanele de etnie romă 

Număr de ședințe 

organizate; 

număr de 

persoane de etnie 

romă asistați, 

gradul de 

satisfacție a 

persoanelor de 

etnie romă,  

numărul de 

servicii acordate 

persoanelor de 

etnie romă  

- - Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Consiliul 

pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

discriminării 

și asigurarea 

egalității, 

organizațiile 

nonguverna 

mentale 

rome, 

parteneri de 

dezvoltare 

3.16. Crearea centrului comunitar de servicii 

sociale pentru romi 

Centrul comunitar 

de servicii creat; 

numărul de 

servicii sociale 

create; număr de 

romi asistaţi, 

inclusiv femei 

în caz de 

necesitate 

Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale 

rome, 

parteneri de 

dezvoltare 

Domeniul drepturilor persoanelor rome migrante şi combaterii traficului de fiinţe umane 

3.17. Organizarea campaniilor de informare 

cu privire la riscurile şi consecinţele 

implicării în fenomenele de migraţie 

ilegală şi alte activităţi criminale 

Număr de 

campanii 

organizate; 

număr de romi 

informaţi 

în caz de 

necesitate 

Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale 

rome, Centrul 

de criză 

familială 

„Sotis”, 



parteneri de 

dezvoltare 

3.18. Acordarea asistenţei necesare 

victimelor/ prezumatelor victime ale 

traficului de fiinţe umane de etnie romă 

în cadrul Centrului de criză familială 

“SOTIS” 

Număr de romi 

asistaţi, inclusiv 

femei 

-- - Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei,  

Centrul de criză 

familială „Sotis” 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale 

rome, 

parteneri de 

dezvoltare 

3.19. Prevenirea traficului de copii şi femei de 

etnie romă în scopuri de exploatare 

sexuală, prin muncă, implicare în 

activităţi de cerşit şi alte acţiuni ilicite 

Număr de romi 

informaţi, 

inclusiv copii şi 

femei; 

număr de 

consultaţii 

acordate; 

număr de 

specialişti 

instruiţi; 

număr de servicii 

oferite 

- - Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei,  

Centrul de criză 

familială „Sotis” 

IGP Bălți, 

organizațiile 

nonguverna 

mentale 

rome, 

parteneri de 

dezvoltare   

3.20. Elaborarea materialelor informative 

referitor la migraţie şi trafic de fiinţe 

umane, inclusiv cu traducere în limba 

romani, pentru distribuire în 

comunităţile de romi 

Materiale 

informative 

elaborate şi 

distribuite 

- - Trimestrul 

IV, 2023 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei,  

Centrul de criză 

familială „Sotis” 

Biroul de 

Migrație 

Bălți, IGP 

Bălți, 

organizațiile 

nonguverna 

mentale 

rome, 

parteneri de 

dezvoltare   

Domeniul culturii şi mass-mediei 



3.21. Acordarea suportului pentru romi în 

vederea afirmării culturale şi 

promovării unei atitudini colective 

pozitive faţă de aceştia 

Număr de 

activităţi 

organizate; 

număr de 

participanţi 

- - Anual, 

2023-2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei  

Agenția 

Relații 

Interetnice, 

organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

3.22. Lansarea şi implementarea 

programelor/proiectelor pentru 

implicarea romilor în viaţa culturală la 

nivel local 

Număr de proiecte 

implementate; 

număr de 

evenimente 

organizate; 

număr de romi 

implicaţi în 

programe culturale 

- - Anual, 

2023-2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei  

Agenția 

Relații 

Interetnice, 

organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

3.23. Organizarea activităţilor în vederea 

promovării tradiţiilor culturale ale 

romilor 

Număr de 

activităţi 

organizate; 

număr de 

participanţi 

- - Anual, 

2023-2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei  

Agenția 

Relații 

Interetnice, 

organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

3.24. Susţinerea şi promovarea schimbului 

cultural cu organizaţiile similare de 

peste hotare în scopul popularizării 

patrimoniului artistic şi a operelor 

artiştilor de etnie romă 

Număr de 

evenimente la care 

au participat 

artiştii romi peste 

hotare 

- Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual, 

2023-2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei  

Agenția 

Relații 

Interetnice, 

organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

3.25. Organizarea şi desfăşurarea 

evenimentelor culturale consacrate 

Zilei Internaţionale a Romilor (8 

aprilie), acordarea suportului logistic 

pentru participare la Festivalul 

republican al etniilor 

Număr de 

evenimente 

organizate; 

număr de 

participanţi, 

inclusiv romi 

- - Anual, 

2023-2025 

Direcția cultură, 

Direcția învățământ, 

tineret și sport, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Agenția 

Relații 

Interetnice 



3.26. Realizarea de materiale pentru mediul 

online care să reflecte istorii de succes, 

naraţiuni pozitive despre istoria 

romilor, precum şi contribuţia acestora 

la moştenirea culturală locală, naţională 

şi europeană 

Număr de 

materiale online 

realizate 

- - Anual, 

2023-2025 

Direcția cultură, 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Mass-media,  

Direcția 

învățământ, 

tineret și 

sport, Secția 

serviciul de 

presă, 

organizațiile 

nonguverna 

menatele 

rome 

Obiectivul specific nr.4. Creşterea gradului de incluziune pe piaţa muncii şi sporirea oportunităţilor economice ale populaţiei de etnie romă 

Indicator: 20% din persoanele de etnie romă plasate în câmpul muncii din totalul de romi înregistraţi cu statut de şomer la subdiviziunile teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă până în anul 2025 

Domeniul muncii 

4.1 Diseminarea informației şi 

consultarea cetăţenilor de etnie 

romă privind angajarea legală în 

câmpul muncii în ţară şi/sau în 

străinătate 

Număr de beneficiari - - Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Agenția 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă Bălți, 

Agenția 

Relații 

Interetnice,  

Secția 

serviciul de 

presă 

4.2. Stimularea participării la târgurile 

locurilor de muncă a persoanelor 

de etnie romă 

Număr de persoane 

informate 

- Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Agenția 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă Bălți, 

nonguverna 

menatele 

rome, Secția 



serviciul de 

presă 

4.3. Promovarea/relansarea 

meşteşugurilor/meseriilor 

specifice romilor în cadrul 

expoziţiilor, târgurilor, 

festivalurilor etc. 

Număr de evenimente 

organizate; 

număr de participanţi, 

inclusiv romi 

- Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei,  

Direcția cultură 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale 

rome, Secția 

serviciul de 

presă 

Obiectivul specific nr.5. Fortificarea statutului mediatorului comunitar 

Indicator: 53 de mediatori comunitari angajaţi în administraţia publică locală până în anul 2025 

Domeniul activităţii mediatorilor comunitari 

5.1. Plasarea pe pagina web oficială a 

Primăriei mun. Bălți a informaţiilor 

cu privire la planurile de activitate 

a mediatorului comunitar şi 

activităţile/ succesele acestuia 

Număr de informaţii 

plasate pe pagina 

web oficială a 

Primăriei mun. Bălți 

- - Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Secția 

serviciul de 

presă 

5.2. Organizarea şedinţelor de lucru cu 

subiecte dedicate activităţii 

mediatorului comunitar şi 

problematicii comunităţii rome 

Număr de şedinţe 

organizate 

- - Anual, 

2023-2025 

Secretarul 

consiliului 

municipal Bălți,  

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Organizațiile 

nonguverna 

mentale rome 

 5.3. Diseminarea cazurilor de 

intervenţie de succes a mediatorilor 

comunitari în scopul promovării 

serviciului acestora în realizarea 

incluziunii social-economice a 

populaţiei de etnie romă 

Număr de spoturi/ 

materiale 

informative 

diseminate; 

număr de mediatori 

comunitari implicaţi 

- - Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei 

Agenția 

Relații 

Interetnice, 

5.4. Instituţionalizarea programului de 

instruire şi formare continuă pentru 

mediatorul comunitar în baza 

curriculumului modular 

Necesarul de 

instruire evaluat; 

program de instruire 

şi formare continuă 

- - Trimestrul 

I, 2023 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei,  

Agenția 

Relații 

Interetnice,  

organizațiile 



instituţionalizat; 

curriculum elaborat 

Direcția resurse 

umane 

nonguverna 

mentale rome 

5.5. Participarea mediatorului 

comunitar în cadrul sesiunilor de 

instruire în domeniul protecţiei 

sociale  

Număr de instruiri 

organizate; 

 

- - Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei,  

Direcția resurse 

umane 

Agenția 

Relații 

Interetnice, 

Asociația 

Națională a 

Mediatorilor 

Comunitari 

5.6. Consolidarea capacităţilor 

mediatorului comunitar prin 

organizarea evenimentelor, 

instruirilor, vizitelor de studiu peste 

hotare etc. 

Număr de 

evenimente 

organizate pentru 

mediatorul 

comunitar; 

numărul vizitelor de 

studii; numărul de 

ore acumulate 

pentru instruire 

- Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei,  

Direcția cultură 

 

Agenția 

Relații 

Interetnice, 

Asociația 

Națională a 

Mediatorilor 

Comunitari 

5.7. Asigurarea delegării mediatorului 

comunitar în comisiile de lucru 

intersectoriale şi echipele mobile 

multidisciplinare pentru facilitarea 

incluziunii sociale a persoanelor de 

etnie romă 

Număr de delegări 

asigurate; 

număr de participări 

în comisii; 

număr de vizite 

efectuate în cadrul 

echipelor mobile; 

număr de rapoarte 

elaborate de 

mediatorul 

comunitar 

- Surse, 

donații, 

granturi 

externe 

Anual, 

2023-2025 

Direcția generală 

asistența socială, 

sănătate și protecția 

familiei,  

Direcția resurse 

umane 

Agenția 

Relații 

Interetnice, 

Asociația 

Națională a 

Mediatorilor 

Comunitari 
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