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ANTEM a desfășurat un seminar de formare continuă  
a trainerilor locali 

 

 

În perioada 4-6 martie 2016, Asociaţia Naţională a 

Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a 

organizat un seminar de instruire pentru trainerii 

locali, în scopul sporirii calităţii predării în cadrul  

Programul de Instruire Lingvistică pentru 

Minorităţile Naţionale din Republica Moldova, 

finanțat de Înaltul Comisar pentru Minorităţi 

Naţionale OSCE de la Haga şi Guvernul Finlandei. 

Prin intermediul acestui seminar trainerii au avut 

posibilitatea să-și dezvolte competențele de predare  

pentru alolingvi, potrivit standardelor europene, 

precum și să-și consolideze abilitățile 

organizaționale și de evaluare a cursanților 

ANTEM. Trainerii locali au evaluat seminarul, ca fiind unul de maximă utilitate pentru 

participanți, deoarece a favorizat comunicarea între aceștia, schimbul de experiență și 

bunele practici. 

Programul de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale este realizat în Chişinău, 

Ceadâr-Lunga, Comrat, Taraclia, Cahul, Briceni, Bălţi, Drochia, Ocnița, Fuzăuca și Soroca. 

Actualmente peste 490 de reprezentanţi ai minorităţilor etnice, angajaţi ai sectorului 

bugetar, beneficiază de cursuri gratuite de studiere a limbii române, la nivelul A1-A2 şi B2, 

în conformitate cu standardele europene. 

 
 

          

La seminar au participat traineri din localitățile regiunilor Nord, Sud și Centru ale țării: Chişinău,  

Ceadâr-Lunga, Comrat, Taraclia, Cahul, Briceni, Bălţi, Drochia, Ocnița, Fuzăuca și Soroca    

 

Traineri din Comrat, Ceadâr-Lunga și 

Chișinău experimentând noi metode  

de predare 
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Delegația Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale 
OSCE de la Haga în vizită la ANTEM 

Pe 15 februarie curent delegația Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale OSCE de la 

Haga a avut o întrevedere cu reprezentanţii și experții ANTEM. În timpul vizitei au fost 

discutate proiectele în derulare ale ANTEM: Programul de învățare simultană a limbilor 

română și găgăuză și Programul de instruire lingvistică pentru minorităţile naţionale din 

Republica Moldova, susținute financiar de Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale 

OSCE de la Haga. 

În timpul întrunirii, părțile au făcut schimb de opinii cu privire la dinamica dezvoltării 

proiectelor, succesele și necesitățile pentru asigurarea succesului acestora. Reprezentanții 

delegației și-au exprimat deschiderea de a susține și în continuare eforturile ANTEM în 

vederea desfășurării proiectelor menționate. 

Reprezentantul Ministerului Educației al RM, prezent la eveniment, a accentuat importanța 

proiectelor implementate de ANTEM, considerate în deplină rezonanță cu prevederile 

strategiei Ministerului Educației al RM.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Reprezentanții Înaltului Comisar pentru 

Minoritățile Naționale OSCE de la Haga 
Ședință de lucru cu reprezentanții  

părților 
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Necesitatea Programului de învățare simultană a limbii 
române și găgăuze a fost pusă în discuție de reprezentanții 

delegației Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale 
OSCE de la Haga. 

 

Pe 16 februarie 2016, reprezentanții ANTEM împreună cu delegația Înaltului Comisar 

pentru Minorități Naționale OSCE de la Haga au avut o întâlnire la Direcția de Învățământ 

din UTAG, la care au participat managerii de grădinițe din regiune, părinți, profesori de 

limbă română și găgăuză. 

Reuniunea a fost găzduită de grădinița nr. 9 din Comrat. 

Principalele subiecte de discuție au vizat importanța păstrării identității etnice a găgăuzilor, 

prin realizarea diverselor proiecte, între care ar fi cel implementat de ANTEM. Proiectul va 

remedia problema insuficienței materialelor didactice de limbă română și găgăuză în 

grădinițele din Găgăuzia și va oferi instruirea lingvistică necesară pentru a încuraja procesul 

de integrare sociolingvistică a minorităților etnice din regiune. 

Programul de învăţare simultană a limbilor română şi găgăuză a fost lansat în iulie 2015 

de ANTEM şi are drept scop însuşirea limbilor română și găgăuză de către copiii, cu vârsta 

cuprinsă între 5 și 7 ani și părinții acestora. 

 

 

 

 

 

Discuții asupra Programului de învățare 

simultană a limbii române și găgăuze 

Managerii de grădiniță din Găgăuzia explică 

necesitatea proiectului de instruire simultană 

pentru copii și părinți. 
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ANTEM  premiat cu trofeul  
Biroului Relații Interetnice al Republicii Moldova 

 
 

La 15 decembrie 2015, Biroul Relații Interetnice al 

RM a marcat împlinirea a 25 de ani de activitate. 

Evenimentul a fost marcat la sediul Teatrului 

Naţional „Mihai Eminescu” cu participarea  

reprezentanţilor structurilor de stat, ai misiunilor 

diplomatice, ai organizaţiilor internaţionale, 

liderilor şi membrilor de organizaţii etnoculturale 

ale minorităţilor etnice din Republica Moldova. 

  

În cadrul ceremoniei solemne, directorul ANTEM, 

dna Lucia Cucu a fost premiată cu diplomă și 

trofeu pentru contribuție substanțială în procesul de 

integrare a minorităților etnice din RM.  

 

În cadrul evenimentului au fost premiați, de asemenea, dl Mircea Snegur, Preşedintele 

Republicii Moldova, dna Dafina Gherceva, Coordonator Rezident al ONU, reprezentant 

permanent PNUD Moldova, dl Michael D. Scanlan, Şeful Misiunii OSCE în Moldova şi dl 

Marius Lazurcă, Ambasadorul României în Republica Moldova. 

 

 
 

 

 

 

Lucia Cucu,  director  ANTEM.   Cuvânt de 

salut către Biroul Relații Interetnice 

 

Diplomă 
se decernează 

dnei Lucia Cucu, 

Director ANTEM, 

pentru contribuție substanțială în procesul de integrare 

a minorităților naționale din Republica Moldova, 

implementarea Programului de studiere a limbii 

române de către alolingvi și facilitarea relațiilor 

interetnice prin instruirea lingvistică a minorităților 

naționale și cu prilejul jubileului de 25 ani de la 

fondarea Biroului Relații Interetnice. 

 
Director General  

al Biroului Relații Interetnice 

Dr. Lilia Bolocan  
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ANTEM la Gala TVR Moldova 
 

Pe 12 decembrie 2015, la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău, TVR 

MOLDOVA a marcat doi ani de existenţă printr-o gală - eveniment cu genericul „Gala 

Premiilor TVR MOLDOVA – Români pentru români”. În timpul acesteia au fost acordate 

premii de excelenţă în diferite domenii. 

Dna Lucia Cucu, director ANTEM a fost premiată pentru promovarea limbii române în 

Republica Moldova, premiul fiind acordat de E.S. Ambasadorul României la Chişinău, dl 

Marius Lazurcă. 

La Gală au participat reprezentanți ai corpului diplomatic, acreditat la Chișinău,  oameni de 

cultură și artă, ziariști. 
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Proiectul Integrarea sociolingvistică și profesională a tinerilor 
din RM prin româna la distanță a fost finalizat  

cu succes 
 

Pe 24 decembrie 2015, ANTEM a 

desfășurat conferința de bilanț a proiectul 

Integrarea sociolingvistică și 

profesională a tinerilor din RM prin 

româna la distanță finanțat de către 

Ministerul Tineretului și Sportului al 

RM.  

De acest proiect au beneficiat tineri 

reprezentanți ai grupurilor etnice care în 

decurs de 7 luni au avut posibilitate să 

studieze gratuit limba română la nivelele 

A1-A2, B1 și C1 în scopul facilitării procesului de integrare ale acestora în viața socio-

profesională a țării. Cursanții au fost selactați din localitățile Comrat, Ceadâr-Lunga, 

Taraclia, Bălți, Briceni, regiunea Transnistreană și Chișinău. 

Proiectul a inclus și elaborarea unui modul nou, Româna pentru funcționarii publici, care a 

completat platforma existentă invat.antem.org. 

La acțiune au participat Lilia Bolocan, director general al Biroului Relații Interetnice, 

Liubomir Chiriac, Director IDIS Viitorul, Ion Donea, Șef Direcţie Programe de Tineret, 

Ministerul Tineretului şi Sportului al RM, reprezentanți ai Biroului Migrație și Azil, 

profesori de la Universitatea pedagogică de Stat „Ion Creangă”, tineri beneficiari, tutori și 

experți ANTEM. 
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Echipa redacțională a 

buletinului: 
 

Lucia Cucu, manager de proiect 

Adriana Beniuc, coordonator de proiect 

Emilia Ghețu, redactor 

Viorica Chelaru, asistent de proiect 

 

 

Date de contact ale ANTEM: 

Adresa: mun. Chișinău, MD 2005, 

str. Iacob Hâncu, 10/1 

Tel./fax: (+37322) 24-57-12 

E-mail: antem.moldova@gmail.com 

Facebook: http://www.facebook.com/ANTEM 

Site oficial: http://antem.org 

 

 


