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DIALOG PRIVIND GĂGĂUZIA

Președintele Parlamentului
relansează platforma 
de dialog
La 11 februarie, activitatea Grupului de lucru privind Găgăuzia
(GLG) a fost relansată de către Președintele Parlamentului
Republicii Moldova, doamna Zinaida Greceanîi, ca rezultat al
sprijinului permanent acordat de proiectul Dialog privind
Găgăuzia. Întâlnirea oficială de relansare inițiază o nouă
etapă în procesul de dialog continuu între Chișinău și Comrat.
 
În urma alegerilor parlamentare naționale, unii membri ai
Grupului de lucru au fost înlocuiți de către membri
parlamentari noi aleși. În noua compoziție a Grupului de
lucru sunt reprezentate toate partidele politice, iar 35% din
membri reprezintă femeile, astfel se garantează un proces
de dialog cu adevărat reprezentativ. 
 
Dna Greceanîi a încurajat membrii Grupului de lucru să
adopte o abordare constructivă față de viitorul dialog, cu
posibilitatea de a include în procesul dialogului
reprezentanți și specialiști ai comisiilor parlamentare
permanente și instituțiilor guvernamentale relevante. De
asemenea, Președintele Parlamentului a confirmat mandatul
CMI de a continua sprijinirea procesului de dialog prin
asigurarea bunelor oficii, inclusiv oferirea unei platforme
informale de dialog.
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DIALOGUL INFORMAL
CONTINUĂ

GRUPUL DE LUCRU
PRIVIND ELABORAREA
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PROIECTULUI A FOST
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Noutăți Privind Grupul de Lucru Parlamentar 
Privind Găgăuzia

Dialogul informal continuă, identificând prioritățile
comune și planul de acțiuni pentru 2020
La 18 februarie 2020, Inițiativa privind gestionarea crizelor
(CMI) a organizat prima ședință informală a Grupului de
lucru privind Găgăuzia de la alegerile parlamentare din
Moldova din 2019. Ședința a fost deschisă de Ambasadoarea
Suediei în Moldova, Anna Lyberg, care a subliniat sprijinul
Suediei pentru continuarea procesului de dialog. 
 
În cadrul ședinței, facilitată de CMI, noii membri ai Grupului
de lucru au confirmat că se vor baza pe cei trei ani de
activitate ai Grupului, inclusiv foaia de parcurs aprobată în
comun pentru viitorul dialog, și au elaborat un plan de
acțiuni concret pentru anul 2020. În următoarele câteva
luni, GLG va lucra împreună pentru a aproba noua agendă,
pe termen scurt și lung, prioritățile-cheie și direcțiile de
lucru. 
 
De asemenea, Proiectul Dialog privind Găgăuzia a facilitat
întâlniri informale între membrii Grupului de lucru privind
Găgăuzia pentru a consolida relațiile între noii membri ai
grupului și pentru a asigura continuitatea și transferul
memoriei instituționale de la membrii precedenți ai
grupului către membrii noi. 
 
Aceste întâlniri informale, atât comune, cât și separate,
demonstrează sustenabilitatea platformei de dialog, cu
angajamentul tuturor părților (din Chișinău și Comrat,
atât al membrilor noi, cât și al celor precedenți) de a
continua procesul de dialog.
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Proiectul Dialog privind Găgăuzia: asigurarea
Bunelor Oficii și facilitarea dialogului

Proiectul Dialog privind Găgăuzia coordonează și facilitează
dialogul informal între reprezentanți ai Parlamentului
Republicii Moldova și Adunării Populare a Găgăuziei, și
asigură bunele oficii atât Grupului de lucru privind
Găgăuzia (GLG) cât și platformei de dialog parlamentar și
de luare a deciziilor. 
 
Procesul de dialog este considerat reprezentativ
deoarece în componența GLG sunt reprezentate toate
partidele politice. GLG are un număr egal de reprezentanți
din Chișinău și Comrat, 35% din membrii acestuia fiind
femei. 
 
Oficiile bune reprezintă un serviciu prestat de
o parte terță neutră, care sprijină două sau mai multe
grupuri în soluționarea problemelor comune. Ca parte a
bunelor oficii, CMI contribuie la coordonarea agendei de
dialog, oferă expertiză specializată procesului de dialog și
lucrează cu membrii grupului la elaborarea soluțiilor
comune.
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Atelierele de lucru în educație și turism au 
stabilit agenda pentru elaborarea politicilor 
publice în Găgăuzia

Task Force News

Noutăți Despre Grupul de Lucru Privind Elaborarea 
Politicilor Publice

Dezvoltarea unor viziuni clare de politici la nivel de
autonomie ar permite UTA Găgăuzia să-și coordoneze eficient
politicile la și cu nivelul central și să faciliteze clarificarea și
implementarea eficientă și receptivă a competențelor
autonomiei. 
 
Proiectul Dialog privind Găgăuzia a creat un Grup de lucru
privind elaborarea politicilor publice (GLEP), format din
experți independenți, membri ai Comitetului Executiv și
reprezentanți ai Adunării Populare a Găgăuziei pentru a
sprijini UTA Găgăuzia la elaborarea conceptelor strategice
privind trei domenii cheie de politici publice (educație,
turism și cultură), care au fost examinate în cadrul procesului
de dialog. În cadrul GLEP, trei grupuri de lucru se focusează
detaliat pe aceste domenii de politici publice și se consultă
mai larg cu părțile interesate, inclusiv experți, mediul
academic și societatea civilă. 
 
GLEP va elabora trei documente de politici (în educație,
turism și cultură), va sprijini UTA Găgăuzia la îmbunătățirea
capacităților de elaborare a politicilor publice și dialogul
instituțional, și va contribui la consolidarea bunei guvernări
pentru asigurarea funcționării eficiente a UTA Găgăuzia în
cadrul Republicii Moldova.

În decembrie, proiectul Dialog privind Găgăuzia, în cooperare
cu Comitetul Executiv al Găgăuziei, a organizat două ateliere
de lucru privind politicile publice în domeniul educației și al
turismului. Atelierele au contribuit la crearea platformei de
dialog între Grupul de lucru privind elaborarea politicilor
publice (GLEP) și parteneri publici-cheie, care au analizat
împreună necesitățile și viziunile privind elaborarea
politicilor publice în domeniul educației și al turismului.
 
Aproximativ 75 de parteneri-cheie au participat la atelierele
din Avdarma, Găgăuzia, inclusiv experți ai Grupului de lucru
privind elaborarea politicilor publice, reprezentanți ai
Comitetului Executiv și Adunării Populare a Găgăuziei,
ministerelor, autorităților publice locale, mediului academic,
organizațiilor societății civile și ai altor organizații
profesionale. 
 
Participanții au aflat despre constatările preliminare ale
evaluărilor politicilor publice privind domeniul educației și
al turismului, efectuate de experții GLEP. De asemenea, au
identificat probleme-cheie și au examinat domeniile
educației și turismului ale Găgăuziei în contextul autonomiei
Tirolului de Sud din Italia. Experții au analizat
propuneri și idei pentru elaborarea viitoarelor politici
publice privind domeniile respective în Găgăuzia.

Despre Grupul de lucru privind
elaborarea politicilor publice

Capacități
îmbunătățite ale
Autonomiei 
privind elaborarea
politicilor publice și
dialogul instituțional între
Centru-Autonomie

Trei documente de
politici publice 
în domeniile de educație,
turism și cultură

Buna guvernanță
consolidată
ca mijloc de asigurare a
funcționării efective a
autonomiei în Republica
Moldova

Clarificarea
competențelor
descentralizate 
care urmează să fie
implementate de către
Autonomie
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Noutăți Despre Proiectul Dialog Privind Găgăuzia

În vederea mediatizării relansării procesului de Dialog
privind Găgăuzia, proiectul a elaborat o pagină web
actualizată, unde toate părțile interesate pot descoperi
ultimele noutăți privind procesul de dialog parlamentar,
elaborarea politicilor publice și despre studii academice
privind funcționarea Autonomiei. 
 
O nouă secțiune, Oameni și locuri, scoate în evidență
persoanele și locurile unice care reprezintă UTA Găgăuzia. 
 
Vizitați pagina web www.gagauziadialogue.md, sau
urmăriți activitățile proiectului aici:
www.facebook.com/GagauziaDialogue/

“Sprijinirea dialogului incluziv și consolidarea capacităților pentru
o Autonomie găgăuză mai funcțională în Moldova” sau ”Dialog
privind Găgăuzia” este un proiect de trei ani care reunește
reprezentanți ai guvernului, legiuitori, experți și alte
părți interesate din Chișinău, Comrat și din întreaga țară în
vederea identificării soluțiilor comune la problemele comune
legate de Autonomia găgăuză. 
 
Proiectul se desfășoară în perioada 2019-2021, fiind implementat
de CMI și finanțat de Suedia.
 
Pentru mai multe informații de contact:
Oficiul CMI în Moldova, str. Alexei Mateevici 76, Chișinău, MD
cmi.chisinau@cmi.fi;
www.cmi.fi      www.gagauziadialogue.md

Urmăriți procesul de dialog pe noul website al
proiectului
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Acest buletin informativ a fost elaborat în cadrul proiectului “Sprijinirea dialogului incluziv și consolidarea capacităților pentru o Autonomie
găgăuză mai funcțională în Moldova”, implementat de CMI și finanțat de Suedia. Opiniile reflectate în buletinul informativ aparțin autorilor și nu

reprezintă pozițiile CMI sau ale Suediei.
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