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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ANTEM-ULUI
ÎN PERIOADA IANUARIE 2014- DECEMBRIE 2014
Despre noi
Misiunea ANTEM: Facilitarea integrării civice socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei
interetnice prin instruire şi creare a unui mediu lingvistic favorabil.
Înregistrată în 2008, 19 februarie ANTEM reprezintă o asociaţie specializată în integrarea socială,
profesională, culturală şi lingvistică, în instruirea sistematică a limbii române pentru reprezentanţii
minorităţilor naţionale, cetăţenii străini, în promovarea dialogului intercultural şi creşterea standardelor de
vorbire curentă a limbii oficiale a Republicii Moldova (RM).
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Sumar
Pe parcursul anului 2014, ANTEM a realizat toate obiectivele stabilite pentru punerea în aplicare, cu succes, a
proiectelor care vizează integrarea lingvistică a minorităţilor naţionale. În acest context a desfăşurat
activităţi privind furnizarea de cursuri de limbă română destinate minorităţilor naţionale din toate zonele
geografice ale ţării: regiunile de sud, centru şi nord.
Pe lângă activităţile de formare, ANTEM a organizat şi mese rotunde în cadrul cărora au fost puse în discuție
problemele ce ţin de procesul de predare-învăţare a limbii de stat pentru adulţi, dezvoltarea de noi materiale
didactice pentru minorităţile etnice. Evenimentele menţionate au vizat şi informarea publicului despre
necesitatea studierii limbii de stat în regiunile preponderent populate de minorităţi naţionale, precum şi
dezvoltarea ideilor noi de proiecte privind instruirea lingvistică.
ANTEM a fost implicat și în activități de training pentru profesorii de limbă și literatură română în scopul
îmbunătăţirii abilităţilor şi metodelor de predare ale acestora, iar ulterior eficientizării procesului de
învăţare/predare a limbii de stat pentru cursanţii alolingvi.
Sesiunea de monitorizare a formatorilor, în teritoriu, organizată cu intenţia de a determina gradul de succes,
dar şi de a depista posibilele impedimente în desfăşurarea activităţilor prevăzute în planul de acţiuni al
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proiectului, a fost executată de către experţii și staff-ul ANTEM, având ca finalitate aprecierea lucrului
realizat de trainerii din teritoriu, precum şi recepţionarea opiniilor parvenite din partea cursanţilor.
Bilanţul realizărilor pentru anul de activitate 2014 sunt menționate mai jos.
Activitate
Furnizarea cursurilor
de limbă română

Obiective realizate
a) ANTEM a organizat cursuri de instruire tradițională, de lungă durată, în 22
localităţi care cuprind ariile geografice de sud, nord şi centru: Cahul, Taraclia,
Copceac, Ciumai, Cantemir, Chirsovo, Avdarma, Ceadâr-Lunga, Bălți, Briceni, Berlinți,
Bălcăuţi, Vălcineț, Calarașeuca, Naslavcea, Răcăria, Tețcani, Unguri, Drochia, Ocnița,
Pocrovca și Chișinău. Astfel 1071 de cursanți au fost implicați în procesul instruirii
lingvistice la nivelul A1-A2, B1 si B2.
b) la distanță beneficiază gratuit (nivelele> B1, B2, C1) din 9 localități: Chișinău,
Ceadîr-Lunga, Comrat, Cahul, Taraclia, Bălti, Ocnița, Briceni, Strășeni, 231 persoane,
tineri reprezentanți ai minorităților naționale din RM au avut posibilitatea să
beneficieze de programul instruirii lingvistice, prin intermediul platformei
invat.antem.org
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Elaborare și

Au fost elaborate 2 cărți:

diversificare a

a) materialul didactic “Interacționăm și Comunicăm”;

suportului didactic

b) broșura ”Româna la Distanță: Analize și Sinteze”;
A fost dezvoltat:
c) programul „Învățăm Româna la Distanță” la nivelul C1 (invat.antem.org).
 Româna pentru asistenți sociali,
 Româna pentru profesori

Imersiuni lingvistice și
culturale

22 de imersiuni au fost realizate în 22 localități pentru beneficiarii programului de
instruire lingvistică pentru alolingvi.

Formarea continuă a

Pentru perfecţionarea continuă a echipei de traineri, ANTEM organizează sesiuni de

profesorilor şi

instruire şi consiliere, precum şi participă la alte evenimente menite să adauge un plus

asigurarea

de valoare performanţelor trainerilor la nivel local. Astfel au fost organizate:

continuităţii

a)

2 seminare de instruire pentru 20 de traineri ANTEM în scopul îmbunătăţirii

abilităţilor şi metodelor de predare ale acestora, iar ulterior eficientizării procesului de
învăţare/predare a limbii de stat pentru cursanţii alolingvi;
b)

1 training pentru 12 tutori ANTEM în scopul informării acestora despre

subtilitățile utilizării soft-ului educaţional „Învăţăm Româna la distanţă”, dar şi despre
condiţiile bunei desfăşurări a proiectului instruirii la distanță per ansamblu;
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Monitorizare şi
evaluare

Pentru a asigura o bună implementare a programului de instruire lingvistică a
minorităţilor naționale, ANTEM desfăşoară periodic, sesiuni de monitorizare pentru
evaluarea metodelor şi tehnicilor de predare, abilităţilor organizatorice şi metodice ale
trainerilor, dar şi implicării cursanţilor şi reuşita lor.
Astfel, pe parcursul anului 2014, au fost realizate 49 sesiuni de monitorizare în 19
localități implicate în proiectul instruirii lingvistice pentru funcționarii publici. Au fost
evaluați 14 traineri și 880 de cursanți din diferite localităţi beneficiare .
Au fost evaluate, de asemenea, necesităţile de viitor din punct de vedere metodologic
şi tehnic pentru o mai bună implementare a activităţilor de instruire.

Creşterea gradului de
conştientizare a
necesităţii învăţării
limbii de stat de către
minorităţile naţionale

ANTEM a organizat diverse evenimente cu scop informativ şi de promovare a
activităţilor şi obiectivelor sale:
a)

5 mese rotunde și discuții de evaluare în cadrul cărora au fost discutate

probleme ce țin de necesităţile lingvistice ale minorităţilor;
b)

1 conferință de presă privind relansarea proiectului de instruire lingvistică

pentru funcționarii publici;
c)

editarea materialelor promoţionale (500 de calendare) pentru a oferi acces la

informaţie unui număr cât mai mare de actori interesaţi;
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d)

informarea mass-mediei cu privire la activităţile şi evenimentele organizate de

ANTEM (67 de publicații - Anexa 1);
e)

întreținerea legăturii constante cu organele de resort şi partenere (Ministerul

Educaţiei al RM, Ministerul Tineretului și Sportului al RM, Aparatul Guvernului, Biroul
Relaţii Interetnice, Administraţiile Publice Locale).
Stabilirea Acordurilor

Pentru a asigura durabilitate activităţilor sale, ANTEM a colaborat cu structurile

de colaborare şi

administrativ teritoriale a căror activitate este desfășurată în regiunile populate de

parteneriat

minoritățile etnice.
Aceste raporturi au fost fixate în acordurile de colaborare şi de parteneriat încheiate
cu reprezentanții autorităților publice locale în vederea implementării, cu succes, a
programului de instruire lingvistică. ANTEM a semnat acorduri de colaborare, de
asemenea, cu diverse direcții de învățământ și alte structuri de stat și comerciale
beneficiare de serviciile ANTEM.

Dezvoltarea capacității
instituționale ANTEM

A fost modificată și aprobată Strategia de dezvoltare ANTEM, inclusiv Planul de
acțiuni pentru 2014-2019.
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Anexa 1
Promovarea activității ANTEM în mass-media
Internet
Nr.

Pagina web

3.
4.

http://ong.md/index.php/news/3124/15/Functionarii-publiciinvata-limba-romana/d,detalii_stire

13.01.14

www.bri.gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=506&l

14.01.14

www.moldpres.md

http://www.moldpres.md/News.aspx?NewsType=soc

15.01.14

www.noi.md

http://www.noi.md/md/news_id/34277

16.01.14

www.timpul.md

http://www.timpul.md/articol/instruirea-lingvistica-aminoritatilor-nationale-necesita-finantare-din-partea-statului53869.html

16.01.14

www.ziarelive.ro

http://www.ziarelive.ro/stiri/instruirea-lingvistica-a-minoritatilornationale-necesita-finantare-din-partea-statului.html

16.01.14

www.moldova.sports.md

http://moldova.sports.md/football/sites/17-012014/47808/a_fost_lansat_programul_de_instruire_lingvistica
_pentru_minoritatile_nationale_din_republica_moldova_2013_
2014_nbsp/

17.01.14

www.kontax.com

http://kontax.com/Func%C5%A3ionarii_publici_%C3%AEnva
%C5%A3%C4%83_limba_rom%C3%A2n%C4%83-14923-

17.01.14

5.

6.

7.

8.

Data publicării

www.ong.md
1.
2.

Adresa web
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md.html
9.
10.

www.regnum.ru

http://www.regnum.ru/news/1754878.html

20.01.14

www.hotnews.md

http://www.hotnews.md/articles/view.hot?id=23864

15.01.14

www.canalregional.md

http://www.canalregional.md/index.php/emisiuni/drepturileomului/item/775-minoritati-lingvistice

17.01.14

www.civic.md

http://www.civic.md/comunicate/23477-trainerii-implicati-inprogramul-de-instruire-lingvistica-pentru-minoritatile-nationaledin-republica-moldova-2013-2016-vor-fi-instruiti-la-antem.html

21.02.14

www.civic.md

http://www.civic.md/comunicate/23535-trainerii-implicati-inprogramul-de-instruire-lingvistica-pentru-minoritatile-nationaledin-republica-moldova-2013-2016-au-fost-instruiti-laantem.html

26.02.14

www.ong.md

http://ong.md/index.php/news/3204/58/Trainerii-implicati-inProgramul-de-Instruire-Lingvistica-pentru-MinoritatileNationale-din-Republica-Moldova-2013-2016-au-fost-instruitila-ANTEM

26.02.14

www.civic.md

http://www.civic.md/tendere/23769-tender-privind-prestareaserviciilor-de-creare-a-unei-baze-de-date-si-revizuire-a-siteului.html

14.03.14

www.ong.md

http://ong.md/index.php/news/3233/57/Tender-privindprestarea-serviciilor-de-creare-a-unei-baze-de-date-i-deimbunata-ire-a-site-ului

14.03.14

www.civic.md

http://www.civic.md/instruiri/24654-inscrierea-la-cursurile-delimba-romana-in-cadrul-programului-instruirea-lingvisticapentru-minoritatile-nationale-din-rm.html

13.06.14

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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www.civic.md

http://www.civic.md/angajari/24694-recrutare-experti-sitraineri-locali.html

17.06.14

www.bri.gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=565&l=

17.06.14

www.ru.publika.md

http://ru.publika.md/link_1363451.html

24.06.14

www.bri.gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=572&l=

26.06.14

www.civic.md

http://www.civic.md/comunicate/24821-pentru-ca-vreau-sacunosc-limba-statului-in-care-traiesc.html

27.06.14

news.click.md

http://news.click.md/item/proiectul-de-instruire-lingvistica-aminoritatilor-nationale-din-republica-moldo-11076641

30.06.14

www.timpul.md

http://www.timpul.md/articol/proiectul-de-instruire-lingvistica-aminoritatilor-nationale-din-republica-moldova-2013-2014-60798.html

30.06.14

www.ziarelive.ro

http://www.ziarelive.ro/stiri/proiectul-de-instruire-lingvistica-aminoritatilor-nationale-din-republica-moldova-2013-2014.html

30.06.14

www.trm.md

http://trm.md/ro/social/proiectul-de-instruire-lingvistica-aminoritatilor-nationale-2013-2014-la-final/

30.06.14

www.tv7.md

http://www.tv7.md/ru/obschestvo/500-gossluzhaschih-imestnyih-chinovnikov-smogli-besplatno-vyiuchitgosudarstvennyiy-yazyik/

30.06.14

http://news.portal-start.com/post/proiectul-de-instruirelingvistica-a-minoritatilor-nationale-din-republica-moldova20132014/

30.06.14

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
www.news.portal28. start.com
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www.adevarul.ro

http://adevarul.ro/moldova/social/peste-500-bugetariminoritaridin-diferite-regiuni-republicii-moldova-studiat-limbaromana-in2013-20141_53b2788a0d133766a80a8528/index.html

www.civic.md

http://www.civic.md/angajari/24882-asociatia-nationala-atrainerilor-europeni-din-moldova-antem-anunta-concurspentru-postul-vacant-de-specialist-in-domeniul-elaborarilor-deproiecte.html

04.07.2014

www.civic.md

http://www.civic.md/instruiri/25220-cursuri-gratuite-de-limbaromana-pentru-adultii-alolingvi.html

04.08.2014

www.publika.md

http://www.publika.md/cursurile-de-limba-romana-devin-totmai-populare-printre-vorbitorii-nativi-de-limbarusa_2041441.html

07.08.2014

www.ava.md

http://ava.md/society/026329-luchiya-kuku-togo-kto-hochetviuchit-yazik-mi-zhdem-u-nas.html

07.08.2014

www.moldpres.md

http://www.moldpres.md/News.aspx?NewsType=soc

13.08.2014

www.publika.md

http://www.publika.md/cursurile-de-limba-romana-devin-totmai-populare-printre-vorbitorii-nativi-de-limbarusa_2041441.html

07.08.2014

www.ziare.com

http://www.ziare.com/articole/functionari+limba+romana

07.08.2014

www.ava.md

07.08.2014

37.

http://ava.md/society/026329-luchiya-kuku-togo-kto-hochetviuchit-yazik-mi-zhdem-u-nas.html

38. www.wall-street.ro

http://www.wall-street.ro/articol/Social/170317/cursuri-de-

07.08.2014

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

01.07.14
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romana-pentru-medici-primari-si-politisti-din-r-moldovafinantate-de-osce-si-finlanda.html
www.mediafax.ro

http://www.mediafax.ro/externe/osce-si-finlanda-finanteazacursuri-de-romana-pentru-medici-primari-si-politisti-dinrepublica-moldova-13052359/foto

07.08.2014

www.moldpres.md

http://www.moldpres.md/News.aspx?NewsType=soc

13.08.2014

www.privesc.eu

https://www.privesc.eu/Arhiva/50582/Conferinta-de-presa-cutema--Integrarea-lingvistica-a-minoritatilor-nationale-dinRepublica-Moldova-conform-standardelor-europene-

30.09.2014

www.ipn.md

http://www.ustream.tv/recorded/53378084

30.09.2014

www.ipn.md

http://www.ipn.md/ru/anunturi/4533

30.09.2014

www.moldpres.md

http://www.moldpres.md/News.aspx?NewsCod=8613&NewsD
ate=30.09.2014

30.09.2014

www.evz.md

http://www.evz.md/ro/actualitate/social/item/7442-doritori-dea-invata-limba-romana-sunt-resursele-financiare-insa-suntinsuficiente.html

30.09.2014

www.bri.gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=603&l=

30.09.2014

www.radiochisinau.md

http://www.radiochisinau.md/500_de_functionari_publici_alolin
gvi_vor_studia_limba_romana-15854

30.09.2014

e-sanatate.md

http://e-sanatate.md/News/3478/medicii-din-moldova-revin-lateme-pentru-acasa-jocuri-didactice-si-examene-pentru-ainvata-limba-romana-mi-e-mai-usor-la-munca-si-sunt-maiincrezatoare

07.10.2014

39.

40.

41.

42.
43.
44.

45.

46.
47.

48.
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www.trm.md

http://www.trm.md/ro/russkii-mir/russkii-mir-emisiune-din-22octombrie-2014

22.10.2014

www.civic.md

http://www.civic.md/comunicate/26286-tendinte-noi-inpredarea-limbii-romane-conform-standardelor-europene-pusein-discutie-la-antem.html

08.11.2014

www.trm.md

http://www.trm.md/ro/mesager/mesager-din-8-noiembrie2014/

08.11.2014

www.upsc.md

http://www.upsc.md/new/?p=4404

13.11.2014

www.radiochisinau.md

http://www.radiochisinau.md/cati_alolingvi_au_invatat_limba_r
omana_in_acest_an-17872

17.12.2014

www.civic.md

http://www.civic.md/instruiri/24602-invatam-romana-ladistanta.html

49.

50.

51.
52.
53.

54.
www.ong.md

www.publika.md

http://www.publika.md/invata-aprofundat-limba-romana-online-participantii-la-cursuri-sunt-ghidati-despecialisti_2069121.html

31.08.14

www.ong.md

http://ong.md/index.php/news/3567/57/E-lerning-Tender

16.09.14

www.bri.gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=588&start=
&l=

26.08.14

56.

58.

9.06.14
http://ong.md/index.php/news/3341/57/inva-am-romana-ladistan-a

55.

57.

9.06.14
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www.civic.md

http://www.civic.md/comunicate/25437-tinerii-din-republicamoldova-cei-ramasi-acasa-solicita-programe-de-invatare-alimbii-romane.html

28.08.14

www.bri.gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=592&l=

29.08.14

www.unimedia.info

http://unimedia.info/comunicate/a-fost-lansat-modululintegrarea-sociala-si-profesionala-a-tinerilor-prin-instruire-ladistanta-realizat-in-cadrul-programului-de-granturi-alministerului-tineretului-si-sportului-5465.html

29.08.14

www.tv7.md

http://www.tv7.md/ro/social/din-1-septembrie-profesoriialolingvi-vor-invata-romana/

29.08.14

unimedia.info

http://unimedia.info/comunicate/inca-un-proiect-realizat-cusucces-prin-intermediul-programului-de-granturi-alministerului-tineretului-si-sportului---integrarea-sociala-siprofesionala-a-tinerilor-prin-instruire-la-distanta-6612.html

12.12.14

www.upsc.md

http://www.upsc.md/new/?p=4404

59.

60.

61.

62.

63.

64.

13.11.14

Articolele publicate în ziare

Nr.
1.
2.

Denumirea ziarului

Denumirea articolului

Data publicării

Ziarul Național

“Sponsorul” derusificării, nr. 1 (035)

16.01.2014

“Pasul Nou”

Limba care ne uneşte. În unire e puterea, în cunoaştere-i

04.04.2014
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averea, nr. 13 (511)
3.

“Glia Drochiană”

Limba care ne uneşte, nr. 15 (704)

18.04.2014

Lucia Cucu,
Director ANTEM
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