
 
 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMUL 

de dezvoltare strategică a 

Biroului Relaţii Interetnice 

2012 - 2014 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chişinău, 

str. А. Mateevici, 109/1 

Tel. 022 214 080 

www.bri.gov.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău, 2011 

 

 



 2 

 

 

CUPRINS 

 Întroducere …………………………………………………………………. 4  

1. Misiunea, Viziunea şi Valorile Biroului Relaţii Interetnice ….…………5 

2. Profilul …………………………………………………………………… ..7 

2.1 Organigrama …………………………………………………………… ... 7 

2.2 Buget ……….. ……………………………………………………………  7 

2.3 Portofoliul subdivizuiunilor ………………………………………………  8 

2.4 Statele de personal …………………………………………………………11 

3. Analiza SWOT ……………………………………………………………  13 

4. Priorităţile de politici publice pe termen mediu …………………………14 

5. Programe …………………………………………………………………   14 

6. Obiectivele pe termen mediu …………………………………………….  15 

7. Evaluarea şi dezvoltarea capacităţilor ………………………………….   17 

8.  Mecanismul de monitorizare şi evaluare ……………………………………..  20  

     Anexa 1 Structura organizaţională a BRI ………………………………………………    22 

 

 

 

 



 3 
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ÎNTRODUCERE 

 Programul de Dezvoltare Strategică al Biroului Relaţii Interetnice  (în continuare 

- PDS) este principalul document de planificare managerială şi strategică a activităţii 

Biroului pentru anii 2012 – 2014, care completează sistemul planificării strategice la 

nivelul AAPC, asigurînd prioritizarea diverselor obiective, reflectate în numeroasele 

documente de politici, precum şi identificînd lacunele în capacităţi şi 

instrumentele/metodele pe care le va utiliza autoritatea în vederea atingerii obiectivelor 

sale.   

 Totodată, PDS include şi alte angajamente şi obligaţiuni ale autorităţii, care 

constituie misiunea autorităţii, sînt stipulate în diferite tratate internaţionale, dar nu se 

regăsesc din diverse motive în documentele de politici.  

 Acest document a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr. 176 din 22 martie 2011 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de 

elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice 

centrale" şi a Ghidului privind elaborarea PDS. 

 PDS este elaborat pentru o perioadă de 3 ani. Pentru planificarea operaţională a 

activităţii instituţiei se vor elabora planuri anuale, care vor prevedea măsuri concrete de 

realizare a PDS, constituind astfel un instrument de monitorizare şi evaluare a acestuia.  

 Pentru alinierea planificării activităţii autorităţii la planificarea bugetară s-a 

utilizat clasificaţia bugetară a programelor şi programele din planurile strategice de 

cheltuieli sectoriale (CBTM), cu indicarea rolului şi responsabilităţilor autorităţii la 

realizarea acestora.  

 Totodată, PDS reflectă doar responsabilitatea autorităţii şi instrumentele pe care le 

utilizează aparatul central al autorităţii în realizarea obiectivului.  

 Programul de Dezvoltare Strategică este documentul de identitate a autorităţii, 

documentul central de la care derivă toate acţiunile autorităţii pe parcursul următorilor 3 

ani şi ca urmare, reprezintă: (i) instrument de planificare/prioritizare a politicilor la 

nivelul autorităţii, (ii) instrument de management pentru autoritate şi (iii) instrument de 

comunicare atît pe interior, cît şi pe extern. 

 Procesul de elaborare a PDS a fost divizat în 4 etape: 

I Etapă (situaţia curentă): Elaborarea Misiunii, Profilului Autorităţii şi Analiza SWOT; 

II Etapă (cadrul de politici publice): Elaborarea Priorităţilor de politici pe termen mediu, 

a programelor şi obiectivelor; 

III Etapă (necesarul de capacităţi): Desfăşurarea Evaluării Capacităţilor şi elaborarea 

recomandărilor pentru dezvoltarea capacităţilor;  

IV Etapă (definitivare): Definitivarea PDS şi elaborarea Planului Anual de acţiuni al 

autorităţii. 
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 Fiecare din etape a fost precedată de: 

- o instruire tematică organizată de Cancelaria de Stat pentru reprezentanţii Direcţiei de 

analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor; 

- o instruire pentru grupul de planificare din autoritate. 

 La unele etape a fost consultată opinia Cancelariei de Stat şi a societăţii civile, 

proiectul documentului a fost plasat pe pagina oficială, în vederea asigurării unui proces 

transparent şi participativ de elaborare a PDS.  

 De menţionat că, modificarea PDS  se va efectua doar în cazul în care această 

necesitate va deriva din Raportul de evaluare anuală a activităţii Biroului sau în cazul 

modificării substanţiale a priorităţilor de politici publice la nivel naţional. Modificările 

respective vor fi argumentate şi coordonate cu Cancelaria de Stat. 

  

1. MISIUNEA 

 

 Biroul Relaţii Interetnice este organul de specialitate al administraţiei publice 

centrale care asigură realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului prin 

promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul relaţiilor interetnice, 

funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, susţinerea diasporei 

moldoveneşti şi este responsabil de elaborarea şi ajustarea  legislaţiei naţionale la 

principiile dreptului internaţional, ţinînd cont de specificul polietnic, multicultural, 

multilingvistic şi regional al minorităţilor naţionale, cu suportul societăţii civile şi 

aportul organizaţiilor internaţionale şi exercitarea controlului asupra respectării 

legislaţiei cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, în 

scopul consolidării sistemului de protecţie a minorităţilor naţionale din ţară. 

         În scopul realizării Misiunii sale, BRI activează în trei direcţii principale: 

         1. Păstrarea şi consolidarea patrimoniului cultural şi lingvistic al minorităţilor 

naţionale care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. 

 2. Promovarea unei politici de stat coerente şi multidimensionale în raport cu 

minorităţile naţionale. 

 3. Perfecţionarea cadrului juridic pentru asigurarea integrării minorităţilor 

naţionale în viaţa social-administrativă, cultural-politică şi economică a Republicii 

Moldova. 

 În scopul optimizării activităţii pe parcursul perioadei raportate, BRI a elaborat şi 

prezentat spre aprobare Guvernului Republicii Moldova: 
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- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Relaţii Interetnice, 

structurii şi efectivului-limită al aparatului central al acestuia (Hotărîrea nr. 43 din 2 

februarie 2010); 

- Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului colegial al Biroului 

Relaţii Interetnice ( Hotărîrea  nr. 400 din 24 mai 2010); 

- Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (Hotărîrea  nr. 1043 din 5 noiembrie 

2010). 

Programul de dezvoltare strategică al Biroului Relaţii Interetnice a fost realizat conform 

Hotărîrii Guvernului nr. 176 din 22 martie 2011.  

 

 

 Viziunea  

 Biroul Relaţii Interetnice  este concentrat asupra  promovării şi păstrării 

dialogului ca mijloc privilegiat între minorităţile etnoculturale din RM şi păstrarea 

relaţiilor interetnice, aspectelor istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de altă 

natură şi realizarea  actelor normativ-legislative care reglementează politica statului în 

domeniul relaţiilor interetnice, funcţionarea limbilor, susţinerea diasporei moldoveneşti. 

Punerea în valoare a diversităţii culturale ca factor determinat în societate. 

 Biroul Relaţii Interetnice ca autoritate centrală în domeniul relaţiilor interetnice, 

funcţionează în conformitate cu standardele şi bunele practici europene şi este bazat 

spre integrarea minorităţilor naţionale. 

 

 Valorile 

Cu referire la mediul extern                                Cu referire la mediul intern 

obiectivitate                                                          profesionalism                                                                                            

distinctiv                                                               responsabilitate 

transparenţă                                                          luciditate 

colaborare şi conlucrare                                        iniţiativă 

expedivitate şi operativitate                                  probitate şi totalite  

exigenţă  
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2. PROFILUL 

2.1. Structura BRI se compune din urmotoarele, conform Anexei 1 (se anexează) 

Organigrama Biroului Relaţii Interetnice este elaborată în corespundere cu prevederile 

Hotărîrii Guvernului nr. 43 din 2 februarie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Biroul Relaţii Interetnice, a structurii şi efectivului-limită ale 

acesteia. Organigrama reflectă relaţiile de coordonare - subordonare între Biroul Relaţii 

Interetnice. 

  

2.2. Bugetul  
Conform Legii bugetului anual finanţarea activităţii Biroului Relaţii Interetnice se 

realizează din bugetul de stat. 

Finanţarea activităţii Biroului Relaţii Interetnice se prezintă astfel:  

 

 

Planificarea strategică a resurselor financiare este orientată spre asigurarea necesităţilor 

întregului sector. Introducerea sistemului de planificare bugetară bazată pe obiective va 

îmbunătăţi eficacitatea folosirii resurselor financiare disponibile şi alocarea lor pentru 

proiecte cu adevărat prioritare în domeniul relaţiilor interetnice. 

 

Finanţarea activităţii Biroului Relaţii Interetnice în anul 2011 a fost asigurată din 

mijloacele aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2011. Bugetul precizat al 

Biroului Relaţii Interetnice pentru 2011 este de 2162,7 mii lei.  

 

Proiectul Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM) elaborat de Biroul Relaţii 

Interetnice a fost aprobat de către Ministerul Finanţelor.  

Activitatea de achiziţii este organizată în scopul acoperirii necesităţilor aparatului 

central al BRI. În cadrul Biroului această activitate este organizată de către Secţia 

financiară şi evidenţă contabilă. Pe parcursul anului 2011 Biroul Relaţii Interetnice a 

aprobat 5 contracte de achiziţii publice în valoare de 232160 mii lei. 

 

                                                 
 

Anul Bugetul total % - salarii 
% - cheltuieli de 

menţinere şi 
operaţionale 

% - transferuri către alte 

organizaţii 

2011 2162,7 mii lei 52,8% 47,2% - 

2010 2149,3 mii lei 46,6% 53,4% - 

2009 1814,9 mii lei 52,6% 47,4% - 

2008 2432,8 mii lei 31,7% 68,3% - 
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2.3. Portofoliul subdiviziunilor 

Biroul Relaţii Interetnice este autoritatea administrativă centrală şi în calitatea sa de 

organ central de specialitate al administraţiei publice are rolul de coordonare şi 

conducere a activităţilor în domeniul relaţiilor interetnice a statului. 

Misiunea generală a BRI, este de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale 

Guvernului prin promovarea şi implementarea  politicii statului  în domeniul relaţiilor 

interetnice, funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, susţinerii 

diasporei moldoveneşti şi este responsabil de asigurarea respectării legislaţiei în acest 

domeniu şi exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei cu privire la 

funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

 

    Responsabilităţile instituţionale 

Biroul Relaţii Interetnice exercită următoarele funcţii şi atribuţii: 

- promovarea  politicii de stat a Republicii Moldova în domeniul relaţiilor interetnice, 

funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova şi susţinerei diasporei 

moldoveneşti; 

- asigurarea cadrului normativ necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în 

domeniile sale de activitate, precum şi a compatibilităţii acestuia cu standardele  

internaţionale la care Republica Moldova este parte şi cu legislaţia comunitară; 

- planificarea strategică, analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor elaborate în 

funcţie de specificul etnic, cultural şi lingvistic  al populaţiei; 

- asigurarea corespunderii politicilor elaborate cu strategiile şi programele naţionale şi 

ajustarea politicilor existente la priorităţile  de integrare europeană; 

- reglementarea, în condiţiile legii, a modului de organizare şi funcţionare a sistemului 

de protecţie şi dezvoltare a minorităţilor naţionale; 

- asigurarea respectării legislaţiei în domeniul relaţiilor interetnice şi exercitarea 

controlului asupra respectării legislaţiei cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe 

teritoriu Republicii Moldova; 

- coordonarea asistenţei externe în domeniile sale de competenţă; 

- elaborarea proiectelor tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniu şi 

încheierea tratatelor interdepartamentale cu organele similare din alte state, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- coordonarea procesului de implimentare a tratatelor internaţionale la ca RM este parte, 

ce ţin de drepturile minorităţilor naţionale şi prevenirea discriminării rasiale; 

- elaborarea rapoartelor iniţiale şi periodice  RM asupra implimentării Convenţiilor 

Internaţionale: Convenţia Internaţională cu privire la eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială şi Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale; 

- coordonarea şi monitorizarea implementarii actelor normative în vigoare în domeniul 

susţinerii diasporei moldoveneşti, în vederea menţinerii şi promovării limbii materne, a 



 9 

culturii şi tradiţiilor naţionale, consolidării relaţiilor cu Republica Moldova; 

 -  perfecţionarea cadrul juridic existent în domeniul susţinerii diasporei moldoveneşti, 

elaborarea proiectelor de acte normative, în domeniu; 

  - contribuţia la satisfacerea cerinţelor naţional-culturale, lingvistice, educative şi 

informaţionale ale reprezentanţilor diasporei moldoveneşti; 

-  menţine relaţii de colaborare şi susţine activitatea statutară a asociaţiilor obşteşti ale 

diasporei moldoveneşti; 

- gestionarea, în condiţiile legii, a programelor internaţionale de asistenţă financiară  

privind studierea limbii de stat de persoanele alolingve, promovarea tratatelor 

internaţionale privind drepturile minorităţilor naţionale, soluţionarea problemelor 

romilor; 

- reprezentarea, în condiţiile legii, a Republicii Moldova în relaţiile cu structurile 

ramurale ale ONU, Consiliul Europei, Comisia Europeană şi cu alte organisme 

internaţionale în domeniul de interes. 

- prezintă, după coordonarea prealabilă cu viceprim-ministrul responsabil de sfera 

socială, propuneri de perfecţionare a legislaţiei în domeniile sus-menţionate şi ajustare a 

acesteia la acesteia la standardele internaţionale şi comunitare;  

- monitorizarea situaţiei etnolingvistice, situaţiei în domeniul relaţiilor interetnice; 

 - supravegherea respectării legislaţiei în vigoare care reglementează sfera  etnoculturală 

şi lingvistică, a relaţiilor din societate; 

 - controlul, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege, funcţionarea 

limbii de stat în viaţa politică, economică, socială şi culturală a Republicii Moldova, 

acordînd, ajutor practic instituţiilor şi organizaţiilor interesate pentru organizarea 

studierii şi folosirea ei; 

- monitorizarea situaţiei lingvistice în concordanţă cu standardele internaţionale;  

- contribuierea la dezvoltarea social-culturală a minorităţilor naţionale, la corelarea 

optimă a intereselor cetăţenilor de diferite etnii din Republica Moldova şi la 

armonizarea relaţiilor interetnice 

 - susţinerea activitaţilort statutare a asociaţiilor obşteşti ale minorităţilor naţionale 

înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- contribuierea la crearea condiţiilor pentru însuşirea limbii de stat de către 

reprezentanţii minorităţilor naţionale în vederea integrării lor în societate. 

 

Portofoliul subdiviziunilor se prezintă după cum urmează; 

 
Denumirea deplină a 

subdiviziunii/ 
Instituţiei din subordine 

Numărul 
de funcţii 

Rolul, misiunea 
Subdiviziunii/ instituţiei 

din subordine 

Principalele 
produse 

1 2 3 4 

Director general 1 - Organizează şi coordonează 

activitatea BRI 

- ordine 

- dispoziţii 

 

Vicedirector general 1 - În absenţa Directorului 

general, asigură interimatul 

funcţiei.  

- Conduce activitatea diferitor 

- dispoziţii 

- proiecte de acte 

normative 
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comisii create prin ordinul 

directorului BRI 

Direcţia relaţii interetnice şi 

funcţionarea limbilor 

5 - Monitorizează situaţia 

etnolingvistică în domeniul 

relaţiilor interetnice; 

contribuie la crearea 

condiţiilor pentru însuşirea 

limbii de stat de către 

reprezentanţii minorităţilor 

naţionale în vederea integrării 

lor în societate.  

- Proiecte de acte 

normative;  

- rapoarte  

- festivaluri  

- mese rotunde.  

- pagina web 

actualizată. 

- procese-verbale 

Direcţia relaţii internaţionale, 

integrare europeană şi diaspora 

5 - Coordonează procesului de 

implementare şi 

monitorizarea unor tratate 

internaţionale.    

- Promovarea politicii de stat 

în domeniul susţinerii 

diasporei moldoveneşti.  

- Proiecte de acte 

normative;  

- rapoarte; 

- acorduri/programe 

de colaborare.      

congrese/conferinţe, 

- seminare 

- mese rotunde  

Serviciul financiar  2 - Asigură analiza situaţiei 

economico-financiare din 

domeniul relaţiilor interetnice  

- Organizează activitatea  

economico-financiară,  

organizează şi monitorizează 

evidenţa contabilă a BRI 

- Acte financiare 

- planuri de acţiuni 

- avize 

- rapoarte 

Serviciul juridic şi resurse 

umane 

1  - Coordonează procesul de 

elaborare a legislaţiei politicii 

de stat în domeniul relaţiilor 

interetnice 

 - Reprezintă BRI în instanţele 

judecătoreşti 

- Asigură activitatea de 

planificare, coordonare, 

organizare desfăşurare, 

monitorizare şi evaluare a 

implementării procedurilor de 

personal 

- Ţine evidenţa datelor şi 

documentelor de personal 

- Gestionează raporturile de 

muncă ale personalului BRI. 

- Proiecte de ordine 

- planuri de acţiuni  

- rapoarte 

- procese-verbale 

- formulare 

Serviciul audit intern 1 - Organizează şi coordonează 

activitatea serviciului audit 

intern. 

- Proiecte de decizii 

- rapoarte 

 

Serviciul analiză, monitorizare 

şi evaluarea politicilor 

1 - Coordonează activitatea de 

elaborare, evaluare şi 

monitorizare a documentelor 

de politici publice naţionale. 

 

- Proiecte de 

documente de 

politici 

- planuri de acţiuni 

- avize 

- rapoarte  
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- procese-verbale 

 

2.4 Statele de personal 

Aparatul Central al Biroului Relaţii Interetnice dispune de un număr total de 19 

angajaţi. Angajaţii BRI sunt funcţionari publici (cu excepţia şoferului şi consultantului 

din anticameră) şi dispun de fişe de post aprobate.  

Structura Biroului Relaţii Interetnice include două direcţii şi patru secţii. Conducerea 

Biroului este asigurat de Directorul general şi de vice directorul general, care 

coordonează domeniile de specialitate din cadrul Biroului. Pe lîngă conducerea Biroului 

activează Colegiul Biroului Relaţii Interetnice, care asigură o largă reprezentare a 

tuturor părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea relaţiilor 

interetnice. Pe lîngă Birou funcţionează, pe baze obşteşti, în calitate de organ 

consultativ, Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale, din care fac parte 

factori de decizie din Birou, conducători ai asociaţiilor obşteşti ale minorităţilor 

naţionale. De asemenea, pe lîngă Birou funcţionează Casa Naţionalităţilor, care este un 

centru cultural şi documentar al organizaţiilor etnoculturale din ţară. 

 

Ţinând cont de lipsa unui sistem de evaluare a performanţei funcţionarilor publici şi 

unui sistem de salarizare bazat pe performanţă, există necesitatea stringentă a elaborării 

unei strategii de motivare a personalului pe termen lung şi instruiri continue a acestora. 

Este evident că salarizarea insuficientă a tinerilor de a se angaja în cadrul instituţiei 

reprezintă principalele cauze ale fluctuaţiei de personal, dar angajaţii nu exclud 

posibilitatea unor metode alternative de motivare non-financiară.  

BRI administrează Casa Naţionalităţilor în sensul facilitării organizării conferinţelor, 

seminarelor, manifestaţiilor cultural-artistice pentru organizaţiile obşteşti care 

reprezintă interesele minorităţilor naţionale. Reieşind din considerentul că Casa 

Naţionalităţilor se află la balanţa BRI (constituind totodată şi sediul instituţiei), 

întreţinerea acesteia este realizată de 4 peroane cu funcţii tehnice, salarizate din contul 

mijloacelor speciale ale BRI. 

Stagiul de muncă a angajaţilor BRI reflectă următoarele: 2/3 din angajaţi au un stagiu în 

muncă de cel puţin 6 ani, iar 1/3 au un stagiu în muncă pînă la 5 ani.  

Angajaţii Biroului dispun de fişe de post pentru fiecare poziţie. Fişele de post sunt 

aprobate de Director, semnate de şeful direcţiei cu acordul în scris al angajatului. În 

prezent fişele de post sunt reactualizate conform Metodologiei cu privire la regulile de 

elaborare, coordonare şi aprobare şi structurii-tip a fişei postului pentru funcţia publică 

(aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 10 august 2005). 
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Toţi angajaţii Biroului Relaţii Interetnice posedă la nivel suficient programele de 

calculator WORD şi Power Point, iar 90% din angajaţii BRI cunosc la nivel suficient 

programele EXCEL şi Internet Explorer. Perfecţionarea continuă a angajaţilor în 

domeniul tehnologiilor informaţionale reprezintă o prioritate a BRI. 

 

INFORMAŢIE CU PRIVIRE LA PERSONAL 

 

Tabel de personal 1 

Vîrsta 
Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

< 25 - - - - 

25-40 1 6 2 9 

41-56f/61b 4 - - 4 

> 57f/62b - 4 - 4 

 

Tabel de personal 2 

Vechimea în 
muncă 

Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

1-5 1 5 1 7 

6- 15 - 1 1 2 

> 15 4 4 - 8 

 

Tabel de personal 3 

Vechimea în 
serviciul 

public 

Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

< 1 debutanţi 1 2 - 3 

1- 3 tineri 
specialişti 

- 3 1 4 

4-15 1 3 1 5 

> 15 3 2 - 5 

 

Tabel de personal 4 

Gen 
Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

Feminin 5 9 1 15 

Masculin - 1 1 2 

 

Tabel de personal 5 

Anul 
Personal de 
conducere 

Personal de 
execuţie 

Personal 
tehnic 

Total 

2011 5 12 2 19 

2010 5 12 2 19 

2009 5 12 1 18 

2008 5 12 1 18 
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3. ANALIZA SWOT 
 
 Biroul Relaţii Interetnice este instituit în baza Hotărîrii Guvernului nr. 43 din 

02.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Biroului Relaţii Interetnice
 

şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, 

Hotărîrii Guvernului nr. 59 din 25 ianuarie 2008 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni 

privind realizarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în anul 2008” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 21-24, art. 125). 

În continuare este prezentată Analiza SWOT pentru identificarea punctelor tari şi slabe 

ale BRI: 
 

Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (Weaknesses) 

 Profesionalism, competenţă, responsabilitate; 

 Spirit de echipă şi disciplină în activitate; 

 Posibilităţi de formare continuă a personalului; 

 Executarea în termen a sarcinilor înaintate de Guvern; 

 Transparenţă şi colaborare în raporturile cu societatea 

civilă şi mass-media; 

 Colaborare eficientă cu ONG-urile naţionale şi cele 

internaţionale de profil (diaspora); 

 Cooperare eficientă cu instituţiile de stat omogene din 

ţările străine; 

 Cooperare cu organizaţiile internaţionale în domeniul 

relaţiilor interetnice; 

 Corelaţia optimă între specialiştii tineri şi cei cu 

experienţă; 

 Existenţa capacitaţilor manageriale şi de analiză; 

 Executarea în termen a sarcinilor înaintate de 

conducerea ţări; 

 Programul strategic de modernizare tehnologică a 

guvernării (e-transformare). 

 Numărul de personal insuficient pentru exercitarea 

funcţiilor de bază a Biroului Relaţii Interetnice; 

 Existenţa unor rezerve în motivarea funcţionarilor publici; 

 Auditul intern în domeniul managementului resurselor 

financiare lipseşte; 

 Unitate specială pentru  întreţinerea sistemului 

informaţional lipseşte; 

 Fluctuaţia personalului; 

 Capacităţi tehnologice medii – computere vechi, 

insuficienţă programe IT, etc. 

 Comunicare internă insuficientă, capacitatea slabă de 

absorbţie. 

OPORTUNITĂŢI (Opportunities) PERICOLE (Threats) 

 Participarea la cursurile de perfecţionare organizate 

pentru funcţionarii publici; 

 Numărul mare de ONG-uri active în domeniul relaţiilor 

interetnice; 

 Colaborare cu diaspora în scopul consolidării acesteia, 

promovării imaginii pozitive a Republicii Moldova şi 

atragerii investiţiilor; 

 Cooperarea cu organizaţiile internaţionale, donatori în 

scopul elaborării şi implementării politicilor în 

domeniul relaţiilor interetnice; 

 Participarea la diferite seminare, conferinţe şi training-

uri la nivel regional şi internaţional, facilitîndu-se astfel 

schimbul de experienţă; 

 Profesionalism şi experienţă în domeniul de activitate; 

 Executarea la nivel a funcţiilor de bază şi respectarea 

condiţiilor de care asigură un echilibru între interesele 

interetnice şi cele ale societăţi; 

 Realizarea Programului de Activitate al Guvernului 

 Conlucrare dificilă cu autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale în vederea promovării şi implementării 

politicii de stat în domeniul relaţiilor interetnice; 

 Conlucrare dificilă cu organizaţiile diasporale în vederea 

promovării şi implementării politicii de stat în domeniul 

suţinerii diasporei moldoveneşti; 

 Existenţa intoleranţei în societate; 

 Nesoluţionarea conflictelor existente; 

 Dependenţa de resurse financiare limitate; 

 Finanţare limitată pentru susţinerea diasporei moldoveneşti 

din străinătate; 

 Instabilitate politică; 

 Imperfecţiunea mecanismelor de finanţare şi salarizare. 
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„Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 

2011-2014”. 

 

4. PRIOROTĂŢI DE POLITICI PE TERMEN MEDIU 

 

 Priorităţile de politici pe termen mediu derivă din documentele de politici 

naţionale şi sectoriale, dintre care: Programul de activitate al Guvernului pentru anii 

2011 – 2014 “Integrarea europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, Cadrului de 

Cheltuieli pe Termen Mediu 2011 – 2014, Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Biroului Relaţii Interetnice, structurii şi efectivului-limită al aparatului 

central al acestuia (Hotărîrea nr. 43 din 2 februarie 2010), alte documente sectoriale.  

 

 
Prioritate de politici pe termen mediu Sursa 

Integrarea minorităţilor naţionale 

1. Completarea şi modificarea legislaţiei 

naţionale în domeniul drepturilor minorităţilor 

naţionale; 

2. Facilitarea păstrării şi dezvoltării diversităţii 

culturale şi lingvistice; 

3. Susţinerea diasporei moldoveneşti în 

menţinerea şi promovarea limbii materne, a 

culturii şi tradiţiilor naţionale, în consolidarea 

relaţiilor cu Republica Moldova; 

4. Atragerea investiţiilor externe în scopul 

consolidării relaţiilor cu organizaţiile 

internaţionale şi diaspora moldovenească. 

 

 

Regulamentul de activitate al BRI 

 

 

5. PROGRAMELE 

 

 Conform Clasificaţiei programelor, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 32 

din 30.03. 2011, anexa 3. 

Denumirea 

Programului 
Scopul programului        Partenerii 

principali 

Rolul autorităţii 

(lider sau 

partener) 

Elaborarea politicii şi 

managementului în 

domeniul minorităţilor 

naţionale 

Asigurarea oportunităţilor, 

modalităţilor şi realizarea eficientă 

a politicilor în domeniul 

minorităţilor naţionale  

 Toate APC care au 

tangenţe cu domeniul 

inisterele de resort 

BRI (lider) 

Sursa Programului  
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         Programul este preluat din Clasificatorul Bugetar, dar nu este inclus în CBTM. 
Biroul Relaţii Interetnice va iniţia acţiuni privind includerea acestuia 

Identificarea problemei 

Problemele din domeniul minorităţilor naţionale în Republica Moldova.  Elaborarea 
unui cadru de politici avantajos şi aplicarea unui management eficient. 

 Finanţarea Programului 

 Realizarea Programului elaborarea politicii şi managementului în domeniul 

minorităţilor naţionale este efectuată în limitele mijloacelor bugetare prevăzute de 

bugetul de stat şi altor instituţii, precum  şi  în condiţiile co-finanţării unor donatori 

străini. Finanţarea din bugetul de stat nu este suficientă şi sunt necesare acţiuni privind 

identificarea surselor alternative de finanţare. 

 

6. OBIECTIVELE PRIORITARE PE TERMEN MEDIU 

 
Obiectivele PDS Indicatori de 

performanţă 

Responsa

bil 

Perioada  

de 

implimenta

re 

Instrumente/ 

metode 

Notă 

privind 

finanţare

a 

 

Necesarul 

de 

capacităţi 

 

Coordonarea 

procesului de 

implementare a 

tratatelor 

internaţionale la 

care Republica 

Moldova este parte, 

ce ţin de drepturile 

minorităţilor 

naţionale şi 

prevenirea 

discriminării rasiale 

 

- - Rapoartele periodice 

elaborate 

- - mese rotunde, deplasări 

în teritoriu, seminare; 

- - Grupul de lucru creat; 

- - Studiu cu privire la; 

situatia minoritatilor 

nationale; 

- - Observaţiile şi opiniile 

organismelor 

internaţionale traduse în 

limba de stat /limba rusă 

şi distribuite in teritoriu. 

- - Plan de acţiuni elaborat 

şi implementat 

BRI 2012-2014 - Conlucre; 

- cooperare 

- consultare         

- informare 

- sensibilizarea 

societăţii civile prin 

intermediul publicării 

documentelor, 

rapoartelor 

- opiniilor pe site-ul 

www.bri.gov.md ,  

- traducerea si 

distribuirea 

materialelor în teritoriu  

CCTM 

Finanţare 

adeţională 

 

- abilităţi 

privind 

elaborarea 

documentelor 

de politici 

- comunicare 

- consultări 

- 

monitorizarea 

şi evaluarea 

consultării 

  
 

Susţinerea diasporei 

moldoveneşti în 

menţinerea şi 

promovarea limbii 

materne, a culturii şi 

tradiţiilor naţionale, 

în consolidarea 

relaţiilor cu 

Republica Moldova 

- Actele normative întru 

susţinerea diasporei 

moldoveneşti elaborate; 

 - Numărul de  instruiri 

asociaţiilor diasporale 

realizate; 

- Programele de 

colaborare între BRI şi 

autorităţile similare din 

alte state elaborate şi 

semnate; 

 - Congresele şi 

Conferinţele desfăşurate 

-site-ul diasporei 

moldoveneşti 

www.diaspora.md 

reactualizat. 

- Numărul de 

evenimente desfăşurate 

- Plan de acţiuni 

elaborat şi implementat 

 

BRI 2012-2014 - elaborare document 

de politici 

- parteneriate 

- focus-grupuri 

- seminare 

 - comunicare  

  - organizarea         

evenimentelor 

 - congreselor 

CCTM 

Finanţare 

adeţională 

 

- cunoştinţe 

şi abilităţi în 

comunicare şi 

creare de 

parteneriate 

- abilităţi de 

negociere 

- cunoaşterea 

limbii engleze 

- abilităţi de 

predare 

- cunoştinţe în 

monitorizare 

şi evaluare 

 

http://www.bri.gov.md/
http://www.diaspora.md/
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Dezvoltarea social 

culturală a 

minorităţilor şi 

corelarea optimă a 

intereselor cetăţenilor 

de diferite etnii din 

RM; 

 

 

- Proiecte de documente 

 de politici  elaborate şi 

promovate în Cuvernul 

RM întru susţinerea 

minorităţilor din RM 

- Numarul de decizii 

aprobate 

- Numarul de 

evenimente organizate 

anual 

- Numarul de 

evenimente  la care s-a 

participat anual 

 

 

BRI 2012-2014 - Crearea de 

parteneriate 

interetnice; 

 - coordonare 

- comunicare 

- parteneriate 

- seminare, conferinţe 

- vizite de studiu 

- consolidarea echipei 

CCTM 

Finanţare 

adeţională 

 

 

- cunoştinţe şi 

abilităţi în 

comunicare şi 

creare de 

parteneriate 

- capacităţi şi 

resurse umane 

pentru analiza 

şi corelarea 

documentelor 

de politici 

Perfecţionarea 

cadrului juridic în 

scopul integrării 

asigurării 

minorităţilor în viaţa 

social-culturală a RM 

- Proiecte de documente 

de politici  elaborate întru 

susţinerea minorităţilor 

din RM şi promovate în 

Cuvernul RM  

- Numarul de decizii 

aprobate 

- Numarul de proiecte 

elaborate de modificare 

legi 

   

BRI 2012-2014 - Conlucrarea - 

elaborarea rapoartelor 

- sondajelor efectuate 

în teritoriu  

- monitorizarea legilor, 

- implementarea 

Planului de acţiuni  

 

CCTM 

Finanţare 

adeţională 

 

- abilităţi de 

comunicare 

- cunoştinţe şi 

abilităţi 

privind 

elaborarea 

documentelor 

de politici 

Păstrarea şi 

consolidarea 

patrimoniului cultural 

şi lingvistic al 

minorităţilor naţionale 

în RM  

- Numarul de  proiecte 

elaborate de modificare 

legi 

- Numarul de proiecte 

elaborate de acte de 

reglementare elaborate 

- Numarul de 

evenimente organizate 

anual 

- Numarul de 

evenimente  la care s-a 

participat anual 

 

 

BRI 2012-2014 - seminare 

 - comunicare  

- vizite de schimb de 

experienţă  

- dezvoltarea şi 

consolidarea 

capacităţilor de 

stabilire a 

parteneriatelor  

 

CCTM 

Finanţare 

adeţională 

 

- cunoştinţe şi 

abilităţi  

privitor la 

modalitatea 

de organizare 

a 

evenimentelor 

Îmbunătăţirea 

nivelului de calificare 

a cadrelor  prin 

perfecţionarea şi 

certificarea 

specialiştilor din 

domeniul relaţiilor 

interetnice  

- Studiu de analiză 

privind conţinutul 

programelor de 

perfecţionare a cadrelor  

- Numarul de cursuri de  

instruire organizate 

- Numarul de conferinţe 

şi mese rotunde 

organizate 

- Numarul de seminare 

realizate 

- Numarul de vizite de 

schimb de experienţă 

realizate 

- Numarul de persoane 

instruite anual la cursuri 

de perfecţionare 

- Numarul de persoane 

instruite anual la 

seminare, conferinţe, 

mese rotunde 

- Numarul de persoane 

care au beneficiat anual  

de schimb de experienţă 

Anual în 

2012, 2013, 

2014 

 

2012 - 2014 - Elaborare de studii 

- documente de 

politici (programe de 

instruire şi dezvoltare 

profesională) 

- conferinţe 

 -seminare 

- vizite de schimb de 

experienţă  

- dezvoltarea şi 

consolidarea 

capacităţilor de 

stabilire a 

parteneriatelor  

 

CCTM 

Finanţare 

adeţională 

 

- abilităţi de 

analiză şi 

elaborare  a 

programelor 

de instruire 
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Acţiuni prioritare 

 

Completarea şi modificarea legislaţiei naţionale în domeniul relaţiilor interetnice:  

 

1. Implementarea standardelor internaţionale privind soluţionarea problemelor integrării 

minorităţilor naţionale în societate prin participarea la viaţa politică, socială, culturală şi 

economică; 

2. Monitorizarea Legii nr. 3465-XI din 01.09.89 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe 

teritoriul Republicii Moldova; 

      3.  Monitorizarea Legii nr. 382-XV din 19.07.2001 cu privire la drepturile persoanelor aparținînd  

            minorităților naționale 

        

4. Modificarea Planului de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica 

Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 494 din 8 iulie 2011; 

5. Efectuarea unui studiu  privind oportunitatea ratificăriiCartei europene a limbilor regionale sau   

minoritare de către Republica Moldova; 

6.  Elaborarea de programe vizînd exprimarea şi păstrarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi 

religioase a minorităţilor etnice. 

 

• Facilitarea păstrării şi dezvoltării diversităţii culturale şi lingvistice: 

 

1. Promovarea dialogului interetnic; 

2. Iniţierea de parteneriate interetnice; 

3. Încurajarea şi asistarea organizaţiilor neguvernamentale ale minorităţilor naţionale; 

4. Cooperarea cu autorităţile locale în vederea promovării intereselor minorităţilor naţionale. 

 

• Susţinerea diasporei moldoveneşti în menţinerea şi promovarea limbii materne, a culturii şi 

tradiţiilor naţionale, în consolidarea relaţiilor cu Republica Moldova: 

 

1. Implementarea Planului de acţiuni întru susţinerea naţional-culturală şi socială a diasporei 

moldoveneşti pe anii 2012-2014; 

2. Implementarea Hotărîrii de Guvern nr. 1521 din 29 decembrie, 2007 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-

culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei 

moldoveneşti)”; 

3. Susţinerea proceselor de structurare a diasporei moldoveneşti întru instituirea asociaţiilor 

obşteşti; 

4. Monitorizarea situaţiei social-culturale a diasporei moldoveneşti; 

5. Facilitarea accesului reprezentanţilor diasporei moldoveneşti la sursele infomaţionale ale  

Republicii Moldova (site-uri, mass-media, ediţii informative, etc.); 

6. Elaborarea programelor de colaborare transfrontalieră şi transregională între Republica Moldova 

şi alte state, în scopul susţinerii persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste 

hotare, şi asociaţiilor obşteşti ale acestora; 
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7. Participarea la organizarea şi desfăşurarea în ţările de reşedinţă a congreselor, festivalurilor, 

conferinţelor şi a altor activităţi ale diasporei moldoveneşti. 

 

 Atragerea investiţiilor externe în scopul consolidării relaţiilor cu organizaţiile internaţionale şi 

diaspora moldovenească 

 

1. Implementarea proiectelor comune ale BRI şi OSCE, PNUD privind studierea limbii de sat de 

persoanele alolingve; 

2.  Elaborarea şi implementarea proiectelor comune cu organizaţiile internaţionale (Consiliul 

Europei, Comisia Europeană) privind soluţionarea problemelor romilor; 

3. Introducerea unei unităţi de personal privind elaborarea proiectelor de asistenţă tehnică.  

 

 

 

 

 

7. EVALUAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR 

Evaluarea capacităţilor a fost realizată în baza îndrumărilor din Ghidul privind 

elaborarea Programului de Dezvoltare Strategică, constituind astfel, o auto-evaluare 

îndrumată. Acest exerciţiu a fost efectuat în baza comparării între capacităţile existente 

(generalizate în Analiza SWOT) şi capacităţile necesare pentru realizarea obiectivelor 

PDS. Diferenţa respectivă a fost categorizată drept lacune în capacităţi (necesar de 

capacităţi), deci capacităţile care la moment nu există, dar a căror dezvoltare reprezintă 

precondiţia de bază pentru realizarea obiectivelor într-o manieră eficientă, eficace şi 

sustenabilă. 

Evaluarea capacităţilor se referă la identificarea ”lacunelor în capacităţi”, iar 

dezvoltarea capacităţilor la ”suplinirea acestor lacune” - ultima realizîndu - se înainte de 

şi/sau în paralel cu începerea procesului de implementare. 

Accentul se pune pe ce avem nevoie - nu în general, dar pentru obiective concrete şi în 

perioada de timp stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat fiind faptul că PDS 

este un document pe termen mediu, se va înţelege necesarul de capacităţi pe termen 

mediu. În acest sens, evaluarea capacităţilor a fost foarte specifică şi practică. 

Identificarea necesarului de capacităţi a fost realizată pentru fiecare obiectiv în parte, în 

baza întrebărilor şi algoritmului pentru evaluarea capacităţilor, descris în Ghid.  

Evaluarea capacităţilor pentru PDS a inclus doar 2 nivele de capacităţi – organizaţional 

şi individual - deoarece Obiectivele din PDS nu se referă la capacităţile din exterior, 

realizarea lor fiind dependentă doar de autoritatea însăşi şi reprezintă doar 

responsabilitatea acesteia. 

Rezultatele evaluării capacităţilor sunt prezentate în capitolul anterior în tabela cu 

Obiectivele, cît şi generalizat în tabela de mai jos cu descrierea necesarului de capacităţi 

şi a soluţiilor preferabile. În tabela cu Obiective necesarul de capacităţi a fost prezentat 
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în raport cu fiecare obiectiv în parte, iar în tabela cu soluţiile preferabile, necesarul de 

capacităţi este grupat după tipuri/categorii de capacităţi. 

 

Necesarul de capacităţi şi soluţiile consolidate 

Nivelul  organizaţional 

Tipul / categoria  
Descrierea necesarului de 

capacităţi 
Soluţiile preferabile 

Schimbări la nivel 

funcţional, 

structural şi la 

nivelul sistemelor 

de management 

Expertizarea proiectelor elaborare în 
domeniul relațiilor interetnice.  

   

- instruirea şi perfecţionarea 

continuă a angajaţilor 

- iniţierea unor  proiecte de asistenţă 

tehnică, de transfer de cunoştinţe şi 

experienţă prin atragere de experţi 

din ţară şi de peste hotare 

- îmbunătăţirea sistemelor existente 

de management (evidenţă şi control, 

coordonare, comunicare, etc.) 

- organizarea şi desfăşurarea 

congreselor, festivalurilor, 

conferinţelor ale diasporei 

moldoveneşti. 

- implementarea Programului de 
acţiuni pentru susţinerea persoanelor 
originare din RM, domiciliate peste 
hotare. 

- susţinera proceselor de structurare 
a diasporei moldoveneşti întru 
instituirea asociaţiilor obşteşti. 
-  consolidarea echipei 
 

Tehnologia 

informaţională şi de 

comunicaţii 

Investiţii în tehnologiile 

informaţionale moderne, etc 

(inclusiv tehnică, soft-uri noi / 

performante, programe noi de 

calcul); 

Este necesară continuitatea dezvoltării 
şi utilizării  Soft-urilor; 

Identificarea necesităţilor şi 

posibilităţilor pentru modernizarea 

tehnologiilor informaţionale:  

- atragerea asistenţei tehnice externe 

- creare parteneriate 

Nivelul  individual 

Instrumente 
Descrierea necesarului de 

capacităţi 
Soluţiile preferabile 

Instruirea şi 

dezvoltarea 

profesională 

1. Suplinirea cunoştinţelor în 

domeniile: 

- elaborarea şi evaluarea  

documentelor de politici, a actelor 

legislative şi normative 

- modul de negocieri şi procedura 

de încheiere a acordurilor 

internaţionale 

- elaborarea Sistemelor 

- Cursuri de instruire internă şi externă 
specializate în domeniile respective;  

 - auto-instruire (inclusiv studiile la 
distanţă); 

- îndrumare (instruire la locul de 
muncă); 

- studierea experienţei altor ţări în 
domeniul respectiv;  
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informaţionale 

- condiţiile de oferire a finanţării în 

cadrul proiectelor 

- modalitatea de organizare a 

evenimentelor  

- elaborarea conceptelor 

- implementarea procedurilor de 

personal prevăzute de legislaţie 

privind funcţia publică 

- limbi străine 

 

2. Dezvoltarea abilităţilor  

privind:  

- modul de negocieri şi procedura 

de încheiere a acordurilor 

internaţionale 

- analiza datelor statistice din 

domeniu 

- comunicarea pentru dezvoltarea 

parteneriatelor 

- evaluarea gradului de eficacitate a 

autorităţii publice 

- identificarea unor posibile 

schimbări în politicile interne în 

domeniul resurselor umane. 

- consultanţa din exterior (transfer de 
cunoştinţe prin atragere de experţi);  

- asistenţă metodologică; 

- transfer de cunoştinţe prin atragere 
de experţi;  

- vizite de studiu;  

- asistenţă metodologică;  
- vizite în teritoriu. 

 

Modificarea 

politicilor interne în 

domeniul 

resurselor umane 

Abilităţi de analiză şi elaborare a 

programelor de instruire; 

E necesar de dezvoltat sistemul 

intern de motivare a personalului; 

  

 

 - Identificarea schimbărilor posibile 

în politicile interne în domeniul 

resurselor umane; 

 - stabilirea obiectivelor individuale, 

 - evaluarea anuală a performanţelor 

profesionale; 

 

 Generalizând necesarul de capacităţi şi soluţiile preferabile, remarcăm 

următoarele recomandări  pentru dezvoltarea capacităţilor Biroului Relaţii Interetnice: 

1. Schimbări la nivel funcţional prin modificarea funcţiilor BRI (adăugarea unor 

funcţii noi, modificarea celor existente, lichidarea unor funcţii existente etc.); 

2. Elaborarea unei noi structurii organizaţionale actuale a  BRI, cu instituirea unor noi 

funcţii şi unor noi atribuţii; 

3.  Modernizarea tehnologiilor informaţionale prin achiziţionarea de programe şi 

sisteme informaţionale; 

4. La nivel individual pentru toate obiectivele este recomandabilă instruirea şi 

dezvoltarea profesională, realizată prin: 

           - organizarea cursurilor de instruiri interne; 

           - participarea la instruiri externe; 

           - organizarea de vizite de studii şi schimb de experienţă; 
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           - transfer de cunoştinţe şi experienţă prin atragere de experţi din ţară şi de peste 

hotare. 

Implementarea Programului de Dezvoltare Strategică a Biroului Relaţii Interetnice 

presupune o serie de cheltuieli financiare necesare pentru atingerea obiectivelor 

preconizate. 

Sursele de finanţare pentru implementarea PDS vor fi: 

1) bugetul de stat, în limitele cheltuielilor alocate/aprobate instituţiilor implicate; 

2) mijloacele  speciale; 

3) proiectele şi programele de asistenţă tehnică şi financiară externă din partea 

donatorilor; 

4) alte surse acceptate  în condiţiile legii. 

În vederea asigurării coerenţei la nivel intern în documentele de finanţare a BRI 

cheltuielile aferente implementării PDS vor fi interconectate cu prevederile CBTM 

pentru anii 2012-2014. 

Mijloacele financiare de la bugetul de stat  şi mijloacele speciale  preconizate pe termen  

mediu vor asigura atingerea obiectivelor propuse. 

 

8. MONITORIZARE ŞI EVALUARE  
 

Realizarea Programului de Dezvoltate Strategică a Biroului Relaţii Interetnice 

reprezintă responsabilitatea comună ale structurilor instituţionale (Direcţiile/Secţia) a 

Biroului. Procesul de monitorizare şi evaluare va fi încheiat odată cu evaluarea finală a 

rezultatelor obţinute după trei ani de implementare. 

 

Procedura de monitorizare, evaluare şi raportare:  

 Dezvoltarea planului de activitate anual al instituţiei în baza obiectivelor din 

PDS; 

 Implementarea continuă a obiectivelor din PDS de către structurile instituţionale; 

 Elaborarea de către Direcţii a rapoartelor semestriale şi anuale de 

activitate/progres, pe baza Planului de lucru anual; 

 Consolidarea Raportului anual de progres şi aprobarea lui de către directorul 

general al BRI; 

 Transmiterea raportului anual de progres aprobat către Direcţia de Analiză a 

Coordonării Politicilor din cadrul Aparatului Guvernului; 

 Diseminarea rezultatelor anuale prin Raportul anual de activitate a Biroului 

Relaţii Interetnice. 
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Biroul Relaţii Interetnice monitorizează procesul îndeplinirii activităţilor planificate 

pentru fiecare direcţie de activitate. La finele fiecărui anului BRI va elabora Raportul 

final privind progresul înregistrat şi recomandările referitoare la îmbunătăţirile necesare 

a fi întreprinse.  

BRI va asigura: 

 Colectarea informaţiilor şi administrarea bazei de date necesare pentru 

monitorizare; 

 Formularea propunerilor privind perfecţionarea planului de implementare; 

 Evaluarea rezultatelor intermediare şi finale ale implementării PDS; 

 Analiza impactului implementării obiectivelor din PDS; 

 Asigurarea transparenţei în implementarea PDS, prin plasarea pe pagina web a 

BRI a Rapoartelor anuale privind progresul înregistrat în implementarea PDS şi 

atingerea rezultatelor propuse.  

 Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor la implementarea 

obiectivelor/acţiunilor. Acest proces se va efectua în baza acţiunilor incluse şi a 

rezultatelor propuse în Planurile anuale de activitate, care, la rîndul lor, reies din 

obiectivele PDS.  Rapoarte de monitorizare vor fi elaborate trimestrial/semestrial/anual 

în vederea identificării gradului de atingere a rezultatelor anuale şi a necesităţii 

efectuării unor măsuri corective în perioada care urmează. Aceste rapoarte sunt 

rapoartele regulate de monitorizare ale activităţii Biroului Relaţii Interetnice şi nu 

rapoarte adiţionale. 

 În cazul în care procesul de monitorizare identifică necesitatea realizării anumitor 

măsuri corective, acestea se includ fie în planul anual al Biroului Relaţii Interetnice 

pentru anul următor, fie se propune şi se efectuează modificarea Programului de 

Dezvoltare Strategică. În cazul în care procesul de monitorizare va identifica faptul că 

realizarea acţiunilor anuale şi, astfel şi a obiectivelor PDS, derulează în conformitate cu 

aşteptările iniţiale, aceasta urmează să fie stipulat în informaţia pe care subdiviziunea 

internă/instituţia din subordine o prezintă SAME.  

 Evaluarea finală a PDS va include rezultatul consultărilor interne şi externe în 

vederea obţinerii opiniei celor din exterior, cît şi în vederea asigurării unei evaluări mai 

obiective şi imparţiale. La fel pot fi implicaţi şi experţi din exterior pentru a contribui la 

raportul de evaluare final. În final calitatea raportului de evaluare a PDS va determina şi 

calitatea Programului de Dezvoltare Strategică pentru perioada ulterioară.  

 Raportul anual de evaluare va indica atît realizările cît şi eşecurile privind 

implementarea planului anual şi atingerii rezultatelor anuale (indirect a Obiectivelor 

PDS). Aceasta este o analiză mai detaliată decît monitorizarea, deoarece de această dată 

se identifică şi cauzele/factorii care au influenţat succesul sau insuccesul realizării în 

vederea propunerii măsuri corective mai substanţiale pentru anul următor. 
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7 ANEXE 

Anexa 1: Structura organizaţională a BRI 
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