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DIALOG PRIVIND GĂGĂUZIA

Procesul de dialog
continuă on-line
La data de 10 iulie a avut loc cea de-a doua întâlnire formală a
Grupului de Lucru Parlamentar privind Găgăuzia, care s-a desfășurat
pe o platformă on-line și a fost facilitată de CMI. Membrii grupului
au aprobat prin vot prioritățile comune pentru perioada următoare,
inclusiv Planul de Acțiuni pentru 2020, și au convenit asupra
necesității de implicare a reprezentanților ministerelor în cadrul
întâlnirilor viitoare încurajând contribuția acestora la identificarea
soluțiilor comune. 

Aceasta a fost cea mai recentă întâlnire dintr-o serie de ședințe în
formatul on-line facilitate de către CMI, care au avut loc începând
din luna martie. Printre acestea se numără întâlnirile informale a
membrilor Grupului de Lucru privind identificarea domeniilor
prioritare pentru discuții, întâlnirea informală on-line a membrilor
Grupului din data de 12 mai, precum și întâlnirea formală a  Grupului
de Lucru din data de 26 mai. În cadrul acestei întâlniri formale au
participat în calitate de observatori reprezentanți ai Ambasadei
Suediei, OSCE și din cadrul Oficiului Înaltului Comisar al OSCE pentru
Minorități Naționale (cu sediul la Haga). Deputații au discutat despre
planurile de lucru pentru perioada următoare și au convenit asupra
logoului și a identității vizuale a Grupului de Lucru.

Grupul de Lucru Parlamentar privind Găgăuzia reprezintă o
platformă de dialog sustenabil între reprezentanții Parlamentului
Republicii Moldova și Adunării Populare a Găgăuziei, lansat în anul
2015 și facilitat de CMI. Transferul cu succes al dialogului pe
platforma on-line demonstrează angajamentul membrilor Grupului
de Lucru de a continua procesul de discuții inclusiv în contextul
perioadei pandemice cauzate de COVID-19.
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Noutăți Privind Grupul de Lucru Parlamentar
Privind Găgăuzia

Grup de Experți creat pentru a sprijini 
activitatea Grupului de Lucru Parlamentar

Identificarea unor soluții comune sustenabile în domeniile de
interes comun pentru Chișinău și Comrat (inclusiv în domeniul
legislativ și în crearea mecanismelor instituționale) necesită
cunoștințe tehnice temeinice dobândite prin specializare
profesională. În acest context, CMI a creat Grupul de Experți în
calitate de resursă-cheie juridică și tehnică a proiectului, care
va asigura sprijin și analiză pentru membrii GLP precum și
altor componente ale proiectului. 

Grupul de Experți constă din patru membri, având un număr
egal de reprezentanți din Chișinău și din Comrat, plus
specialiști internaționali, având cu toții rolul de consultanți
independenți. Reprezentanții instituțiilor relevante din
Chișinău și Comrat vor fi, de asemenea, atrași în procesul de
consultări, pentru asigurarea relevanței, adeziunii și a
continuității. 

Prin intermediul întâlnirilor regulate, Grupul de Experți va
asigura expertiză și suport tehnic pentru membrii GLP în ceea
ce privește procesele legislative și clarificarea competențelor
autorităților autonomiei, asigurând claritate referitor la
procedurile instituționale și legale cu privire la relațiile dintre
autoritățile centrale și autonomie, inclusiv posibilele
mecanisme pentru dialogul dintre centru și autonomie după
cum este stipulat în foaia de parcurs a GLP din 2018.

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Grupul de Experți al proiectului creat pentru elaborarea unor
mecanisme instituționale și pentru acordarea de sprijin
Grupului de Lucru privind Găgăuzia (cunoscut cu numele de
Grupul de Experți) s-a întrunit pentru prima dată la 27 mai, cea
de-a doua ședință având loc la 25 iunie. 

În 2018, GLP a adoptat foaia de parcurs care prevede
elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a mecanismelor
instituționale care guvernează relațiile dintre centru și
autonomie. Grupul de Experți, compus din specialiști în
domeniul juridic, va elabora aceste recomandări în baza
rezultatelor evaluării cuprinzătoare și a studiului de
cartografiere a relațiilor dintre Chișinău și Comrat, realizat de
către experții CMI în anul 2019. 

Crearea Grupului de Experți marchează începutul unui proces
de consultanță complex, care va asigura suport tehnic pentru
GLP și alte elemente ale Proiectului în identificarea unor
soluții comune pentru domeniile de interes comun. În cadrul
ședinței, membrilor noi le-a fost prezentat conceptul Grupului
de Experți, au fost clarificate funcțiile, rolurile și procesele, și
au fost stabiliți pașii următori în cadrul procesului.

Despre Grupul 
de Experți

4 specialiști în
domeniul juridic     
Reprezentare egală
pentru Chișinău și
Comrat
Experți
internaționali
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Grupul de Lucru Parlamentar își dezvoltă 
capacitățile de comunicare

Noutăți Despre Grupul de Lucru Privind Elaborarea
Politicilor Publice

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

La data de 19 mai 2020, membrii GLP împreună cu angajații-cheie
din cadrul CMI au participat la instruirea "Comunicarea strategică
în perioada de criză". Această instruire a fost organizată pentru a
răspunde la nevoile imediate ale membrilor GLP în domeniul
comunicării de criză, fiind parte a programului de consolidare a
capacităților ale Grupului de Lucru asigurată de către proiect. 

În cadrul instruirii au fost prezentate metode, principii și canale
de comunicare pe timp de criză, fiind urmărit obiectivul de
consolidare a abilităților participanților de a face față unor
perioade caracterizate prin incertitudine, precum sunt
răsturnările de situație pe arena politică sau pandemiile. 
De asemenea, Grupul de Lucru dispune în prezent de un logo
propriu, elaborat ca o parte componentă a Strategiei de
Comunicare, ceea ce asigură o identitate vizuală clară și
independentă a platformei de dialog.

Departamentul pentru Educație din Găgăuzia
discută cu experții CMI despre viziunea de
politici pe termen lung

La 15 iunie, conducerea Departamentului General Educație din
cadrul Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia a avut o
întrevedere online cu experții CMI cu privire la procesul de
elaborare a unei viziuni pe termen lung pentru
politicile de educație din cadrul autonomiei. 

Discuțiile s-au axat pe rezultatele atelierelor de lucru ale
GLEP, organizate în decembrie 2019, în cadrul cărora părțile
interesate au fost consultate cu privire la constatările
preliminare ale analizei politicilor Găgăuziei din domeniile
educație și turism, elaborate de experții CMI. 

Prin consultare cu autoritățile din Găgăuzia și cu Grupul de
Lucru privind Găgăuzia, în faza precedentă a proiectului au
fost selectate domeniile educație, turism și cultură drept trei
domenii-cheie pentru care Găgăuzia va elabora o viziune de
politici pe termen lung. În cadrul proiectului Dialog privind
Găgăuzia a fost creat Grupul de lucru privind elaborarea
politicilor în vederea susținerii acestui obiectiv. 

Procesul de dezvoltare de politici face parte din eforturile CMI
de susținere a autonomiei pentru asigurarea bunei guvernări
în domeniile de politici prioritare în contextul dialogului cu
autoritățile centrale.

Noutăți Privind Grupul de Lucru Parlamentar
Privind Găgăuzia
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Noutăți Despre Proiectul Dialog Privind Găgăuzia

Proiectul Dialog privind Găgăuzia este facilitat de către
Inițiativa privind gestionarea crizelor (CMI), organizație
independentă finlandeză care activează pentru prevenirea și
soluționarea conflictelor violente prin intermediul dialogului
informal și a medierii. CMI a fost fondată de către
laureatul Premiului Nobel și fostul președinte al Finlandei,
Martti Ahtisaari, în anul 2000, devenind între timp un lider în
domeniul dat.

CMI celebrează 20 de ani de experiență în facilitarea dialogului,
medierea dintre actorii și părțile interesate și asigurarea
suportului de mediere la toate etapele procesului de dialog. Pe
parcursul ultimilor 20 de ani, CMI a devenit una dintre
organizațiile de frunte la nivel mondial în soluționarea
conflictelor. Anul trecut, CMI a fost implicat în nouă procese de
menținere a păcii în diferite regiuni ale globului, desfășurând
proiecte în Orientul Mijlociu, Africa, Asia, și Eurasia. 

CMI lucrează în Moldova începând cu anul 2011, fiind antrenat
în procesul de soluționare a diferendului transnistrean cu
susținerea Ministerului Afacerilor Externe al Finlandei.
Începând cu 2015, cu suportul Suediei, CMI asigură
Bunele Oficii și facilitează dialogul politic între Chișinău și
Comrat pentru o mai bună funcționare a Autonomiei Găgăuzia
în cadrul Republicii Moldova.

Pentru mai multe informații despre CMI, istoricul acesteia și
moștenirea lui Martti Ahtisaari, vizitați www.cmi.fi.

“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

CMI celebrează aniversarea a 20 de ani de
menținere a păcii în întreaga lume
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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.

“Pacea este o chestiune de voință.
Toate conflictele pot fi rezolvate, și

nu există nici o scuză pentru a le lăsa
să devină eterne.”

Preşedintele Martti Ahtisaari, Fondator CMI


