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REGULAMENTUL
Cu privire Ia organizarea gi func{ionarea

Serviciului politici in domeniur rera(iilor interetnice
din cadrul Ministerului Educa{iei, Culturii qi cercetirii

I.

DISPOZITII GENERALE

'

Prezentul Regulament stabileqte modul de organizare qi funcfionare
politici in domeniul relaliilor interetnice (in continuare - Serviciu).
I

2' Serviciul

Serviciului

este o subdiviziune structuralE a Ministerului Educafiei, Culturii qi
Cercetdrii

(in continuare - Ministerul), care asigurd

politicilor

a

in domeniul

analiza, monitorizarea, evaluarea, elaborarea

relaliilor interetnice, funcliondrii limbilor vorbite pe teritoriul

Republicii Moldova qi promovarea diversitdlii lingvistice.

3. Serviciul iqi desfbgoard activitatea in conformitate cu legislalia Republicii Moldova,
decretele Preqedintelui Republicii Moldova, hotdrdrile Parlamentului, dispozi[iile qi
ordonanfele Guvemului, Regulamentul privind organizarea qi func]ionarea
Ministerului
Educatiei, Culturii qi Cercetdrii, ordinele gi dispoziliile ministrului educaliei,
culturii Ei
cercetdrii, tratatele interna{ionale privind drepturile gi libertd{ile omului,
inclusiv privind
protec{ia minoritdlilor na(ionale, la care a aderat Republica Moldova, precum
qi de prezentul
Regulament.

4' Pentru indeplinirea atribufiilor de serviciu cu care este investit, Serviciul coopereazd cu
subdiviziunile structurale ale Ministerului, colabore azd cu autoritatile publice centrale
si
locale, autoritElile publice autonome, precum Ei cu organizaliile neguvernamentale
si

internationale relevante domeniului s6u de competenfl.

II.

Misiunea, funcfiile qi atribu(iile de bazd ale Serviciului

5' Serviciul are misiunea de a analiza situalia qi problemele din domeniul s6u de activitate,
de
a elabora politici publice eficiente gi de a promova politica de stat a Republicii
Moldova in
domeniul relaliilor interetnice gi al realizdrii drepturilor constitulionale ale cet6jenilor privind

pastrarea' dezvoltarea gi exprimarea identit[fii etnice,
culturale, lingvistice qi religioase, in
conformitate cu cadrul normativ.

6.

Func{iile Serviciului sunt:
1)' elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor
de acte normative in
domeniul relaliilor interetnice Ei funcliondrii limbilor vorbite pe teritoriul
Republicii
Moldova;
2). elaborarea cadrului normativ de reglementare a domeniului rela[iilor interetnice,
al
func{iondrii limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova gi promovdrii
diversit[tii
lingvistice;
3)' monitorizarea, evaluarea calitalii implementdrii documentelor de politici publice
i,
domeniul ce ii sunt incredinfate, inclusiv in colaborare cu societatea civild
Ei sectorul privat.
4)' perfeclionarea legisla{iei in domeniu gi ajustare acesteia la stanclarclele
intcrnation,Ic si
UE;

5)'

asigurarea punerii

in

aplicare a

convenliilor qi

internalionale in domeniul relaliilor interetnice gi a incluziunii sociale.
7. Serviciul are urmdtoarele

tratel.r

atribu(ii de bazl:

l)'

coordoneazd qi monitorizeazd, activitalile privind incluziunea sociala
minoritdtilor
nalionale Ei implementarea politicilor publice nalionale;

2)' participd la elaborarea politicii regionale in Republica Moldova, in func{ie
cle specific.l
etnic, lingvistic ai religios al populaliei din unitdlile administrativ-teritoriale qi
Iocalitalilc
compact populate de minoritdlile nalionale;
4)' ofera asistenld metodologica in procesul de elaborare a documentelor de politici
iniliate
cdtre subdiviziunile ministerului gi/ sau altor autoritaliiinstitulii;

cle

5)' monitorizeazd' Ei raporteazd privind implementarea documentelor de politici de
,ivel

na{ional, inclusiv prin analizd de tip ex-post a documentelor de politici publice;

6)' coordoneazd' elaborarea politicilor cu alte autoritdfi ale administrafiei p,blice
centrale si
locale qi cu alli factori interesali;

7)'

examineazd, Ei avizeazd, proiectele de acte normative elaborate de
alte autoritafi ale
administraliei publice Ei remise spre examinare;

8)' creeazd Ei gestioneazdbaza de date necesard pentru analiza, monitorizarea.
evaluareer si
raportarea asupra documentelor de politici publice.

III.

Drepturile Serviciului

8.

Serviciul are urmdtoarele drepturi:
1)' sa solicite, in condiliile legii, de la autoritafile administrative centrale,
institutiile pubticc.
autoritatile administraliei publice locale informalia necesard pentru indepli,irea
fu,cliitor si
exercitarea atribufiilor ce ii revin;
2) sd colaboreze cu autoritdlile publice locale, organizaliile necomerciale. orga,izatiile
internaIionale;

3)'

sd acceseze resursele gi sistemele informalionale de stat definr-rte de
alte autoritati
2

publice sau structuri organizalionale din sfera lor de competen!6, conform prevederilor
actelor normative;
4)' sd ueeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru pentru examinarea
documentelor de politici strategice nalionale ce {in de domeniul sau de activitate;
5). sd efectueze controlul asupra executdrii legislaliei in domeniul relaliilor interetnice qi
functiondrii limbilor;
6). sd participe la negocierile interguvernamentale privind subiectele ce
fin de contpetenta
SA;

7). sd participe la cursuri de formare, stagii, conferinle, mese rotunde Ei alte activit6ti.
organizate in Republica Moldova Ei in alte 1ari, cu tematica relevantd pentru domeniul de
activitate.
8). sd exercite gi alte drepturi prevdzute de legislafia in vigoare.

ry.
9.

Personalul Serviciului

Personalul Serviciului este constituit din:

a). gef de Serviciu

-

1;

-

b). consultant principal 1.
10' Personalul Serviciului este selectat prin concurs, transferat sau eliberat din funclie prin
ordinul ministrului educaliei, culturii gi cercetdrii.
I 1. $eful Serviciului poate substitui, in caz de necesitate, consultantul principal al serviciului,
care lipseqte temporar.
12. $eful Serviciului poate fi substituit,in caz de absenld temporara, de consultantul principal

al Serviciului prin ordinul ministrului.

$eful Serviciului politici in
domeniul rela{iilor intcretnicc

