O CURCU DEDIKOMI LI ROMENG
ANDAI MOLDOVA
6–12 oprilie 2015
celebrus îi diversitatea
Ohto oprilie sîlu o ghes internaționalu li romengu. And-o bărș 1971 andi Londra
cărdeapi primu chidimos Internaționalu li Romența on cărdini hai prima inițiativa
civicu cai ti responsabilizîn li romen, pi gadaua ghidimos li romengu liapi îi decizia cai o ghes di ohto aprilie ti ael o ghes internaționalu li romengu pi sea îi puu.
Sa atunci alusardeapi o imnu internaționalu li romengu ti ael îi ghili „Gelem, gelem”.
Andi gadaua bărș o guverno hai mai but oranizați di po tan hai internaționalea cam
celebrun o ghes internaționalu li romengu andi perioada 6–12 aprilie cam cărălpi
andi mai but tana chidimata li romența cai cam delpi duma andai discriminația li
romeng, ando sîcaimos o sastimos hai îi cultura li romeng andai Republica Moldova.

AEN AMENȚA CAI TI CĂRAS GADALA BUCHEA:
CANA

SO CAM CĂRĂLPI

KAI

CON SÎLU RESPONSABILU

6 aprilie
13:00

Cam cărălpi prijeandu o lil „li
Rom andai Republica Moldova:
îc comunitate etno-socialu,
multiculturalu hai istoricu”

Chişinău,
Universitatea
Populară, str.
Corobceanu,
17

Ion Duminica,
AO „POROJAN”
+373 79 537 572

Clubu dimascu duma andal
studenţa rom hai gaji

Chişinău,
ULIM

Natalia Duminica,
Centrul Național al Romilor
+373 22 227 099

6 aprilie

asociatiaporojan@gmail.com

duminicanatalia@gmail.com

6 aprilie
10:00

Flashmobu – li jiuvlea romani sîle
li statoscu Republica
Moldova, ando scuaru catar îi
Poşta Moldovei, bd. o Ştefan o
baru hai sfîntu

Îi Reţeaua li
jiuvleanghi hai
li șeorangu
ramani

Rada Pădureanu,
Toma Pletos,
Cristina Radiţă,
Alventina Neniţă

6–12 aprilie

Atelieru buchiacu pi tema li
istoriengu digitalea li șiaorang
li romeng

Hînceşti,
Liceul „Mihai
Eminescu”,
Str. Mihai
Eminescu, 43

Veronica Boboc,O Centru
Media ando tărnimos
+373 79 955 433
fax: 732452

7 aprilie
12:00

Mesali rotundu cam
participun li elevia catar o gimnaziul Vulcăneşti „ohto aprilie o
ghes internaționalu li romengu”

Ciorești /
Vulcănești

Petru Cobzari,
mobilizatoru comunitaru,
+373 68 785 044

8 aprilie

Marşu hai îc scrisoarea disptărdi
caring o Primarul municipului
Chişinău

Chişinău

Centrul Naţional
al Romilor,
+373 22 227 099

8 aprilie
15:00

Conferinţa la presasa kai cam
prezentulpi so cărdeapi ji acanac
ando Planul di Acţiunea andal
rom pel bărș 2011–2015

Chişinău,
Agenţia de
presă
„Info-Prim
Neo”

Petru Baranciuc, o grupu
tehnicu bucheacu pel
problemea li romeng
+373 67 144 674

8 aprilie

Mesali Rotundu „Succesuri hai
provocări andi implementarea
li politicilor andai incluziunea li
romeng”

Casa
Guvernului,
str. Pușkin

Vera Petuhov,
Biroul Relaţiilor
Interetnice
+373 22 241 528

8 aprilie
15:00–16:00

Cam chidelpi îi Comisia
Anti-Discriminarea po sastimos

Casa
Guvernului,
str. Pușkin

Alina Grigoraş,
UNOHCHR
+373 69 667 787

8 aprilie,
14:00

O dispătărimos li centroscu
comunitaru cai cam informil hai
cam del sfatu li romeng hai li
manușăng cai train ciorî

Mingir

Valeriu Căldărari, mediator
comunitar rom, Asociaţia
comunitară locală
„Sfatul mingireanului”
+373 68 757 605

8 aprilie
15:00

Mesali rotundu li șiaorănța li
romeng hai li racloranța li gajeng
cai sucaen andi școala, ti
prinjeanen ado ghes internaționalu li romengu ohto aprilie

Cărpineni

Silvia Feraru, mediatoare
comunitară romă, Asociaţia
comunitară locală
„Lângă noi”
+373 67 580 948

9 aprilie
9:00–13:00

Mesali Rotundu li romența tărni

Chişinău,
Centrul
Leogrand
Convention

Galina Lesco, Îi Asociaţia
po sastimos ando tărnimos
+373 22 46 37 28

9 aprilie

Trainingu pi tema
bi-discriminațiacu andal
mediatoria comunitari

Chişinău,
MMPSF, Sala
de conferinţe,
etajul 4

Anna Gherganova,
MLSPF
+373 22 269 391

9 aprilie
17:30

Screening-ul filmului
„Îi pîsali cali, hai îi pîsali parni”,
pala gadaia cam delpi duma pi
so dicleam, OHCHR

Chişinău,
Business
Centru
„Le Roi”, str.
Sfatul Țării, 29

Natalia Duminica
+373 69 674 307

10 aprilie
10:00

Mesali rotundu dedicomi la
comunacu Chetrosu „8 aprilie –
o ghes internaționalu li romengu”

Chetrosu

Varvara Neniţă,
mediatoarea comunitaru
rom
+373 69 503 628

boboc_veronica@yahoo.com

romaversitas@gmail.com

verapetuhov@gmail.com

alina.grigoras@one.un.org

info@neovita.md

anna.gherganova@mmpsfgov.md

duminicanatalia@gmail.com

