
"DIALOG PRIVIND GĂGĂUZIA"
LANSEAZĂ CAMPANIA DE
INFORMARE PUBLICĂ

La data de 15 decembrie 2020 Grupul de Lucru Parlamentar privind Găgăuzia
(GLP) s-a întrunit în ședința  formală finală din anul 2020. Ședința a fost
prezidată de spicherul  Parlamentului, Zinaida Greceanîi, iar la eveniment au
participat bașcanul UTA  Găgăuzia, Irina Vlah, ambasadoarea Suediei, Anna
Lyberg, reprezentanți ai ministerelor, precum și organizații internaționale în
calitate de observatori.
  
Spicherul i-a salutat pe participanți și le-a mulțumit partenerilor pentru
sprijinul acordat. Spicherul a remarcat realizările atinse de GLP pe parcursul
anului 2020 și i-a încurajat pe membrii grupului să continue dialogul
constructiv în beneficiul țării. Ambasadoarea Suediei în Moldova, Anna Lyberg,
de asemenea, a subliniat importanța dialogului pentru identificarea celor mai
bune soluții și dezvoltarea unor aranjamente funcționale, bazate pe  încredere
și profesionalism.

În cadrul ședinței grupul a făcut o trecere în revistă a rezultatelor atinse în
2020 și a audiat rapoartele prezentate de către ministere pe marginea
subiectelor legate de planul de activitate a GLP în domeniul economiei,
culturii și a justiției. 

Pe parcursul anului curent, Grupul de lucru a desfășurat peste 20 de ședințe
de lucru facilitate de CMI. Deputații au convenit asupra priorităților pe termen
scurt și lung pentru Găgăuzia, au elaborat Planul de Acțiuni și au votat decizii
comune în domeniul culturii. De asemenea, membrii grupului au participat la o
serie de ateliere de lucru dedicate subiectelor legate de funcționarea
autonomiei, în cadrul cărora și-au consolidat cunoștințele privind autonomia,
descentralizarea și buna guvernare din perspectiva internațională.
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TRANZIȚIE CĂTRE UN FORMAT
DE LUCRU HIBRID

GĂGĂUZIA LANSEAZĂ PROCESUL
DE ELABORARE A POLITICILOR
ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

Grupul de lucru Parlamentar face
bilanțul rezultatelor anuale 
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CONSULTĂRI CU AUTORITĂȚILE
DIN GĂGĂUZIA
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Raportul a fost elaborat de către experții juridici ai CMI pentru a
susține agenda de lucru a Grupului de lucru Parlamentar privind
Găgăzia cu referire la îmbunătățirea funcționării aranjamentelor
instituționale dintre centru și autonomie. 

Ședința de lucru a fost prezidată de bașcanul UTA Găgăuzia, Irina
Vlah, în cadrul căreia au participat reprezentanții Comitetului
Executiv și experții CMI. 

Experții juridici ai CMI au formulat constatările cheie din cadrul
studiului și au prezentat principalele concluzii, care au fost
discutate în detalii cu participanții.

În baza feedback-ului oferit de către participanți, experții CMI vor
continua elaborarea recomandărilor și vor înainta propuneri
tehnice privind mecanismele de coordonare.

"Dialog privind Găgăuzia" - tranziție către un 
format de lucru hibrid
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Noutăți despre Grupul de Lucru Parlamentar privind Găgăuzia

Din cauza pandemiei, Grupul de lucru Parlamentar privind
Găgăuzia (GLP) și-a continuat activitatea într-un format
hibrid nou, asigurând cu succes prezența participanților la
evenimente atât în format online cât și offline. 

La 22 septembrie și 24 noiembrie, după o serie de întâlniri
online, facilitate de CMI, Grupul s-a întrunit pentru a discuta
prioritățile-cheie stabilite în Planul de Acțiuni pe termen
lung. Membrii Parlamentului și ai Adunării Populare din
Găgăuzia au raportat despre activitățile realizate și au
aprobat Planul de lucru pe termen scurt. În rezultatul
discuțiilor, au fost prioritizate un șir de  subiecte cheie legate
de domeniile cultură, educație, mediu, și mecanisme și
proceduri pentru îmbunătățirea relațiilor dintre centru
și UTA  Găgăuzia.

GLP reprezintă o platformă de dialog permanentă care constă
din reprezentanții tuturor partidelor din Parlamentul
Republicii Moldova și reprezentanți ai Adunării Populare din
Găgăuzia, 35% din aceștia fiind femei. Grupul asigură un
proces de dialog atât formal cât și informal, facilitat de CMI,
pentru dezvoltarea soluțiilor comune pentru problemele
comune. Grupul a fost înființat în anul 2015 la inițiativa
spicherului Parlamentului, de la fondare au fost adoptate
peste 50 de decizii comune.

Experții CMI desfășoară consultări cu autoritățile din
Găgăuzia

La data de 8 decembrie 2020, experții CMI au
desfășurat consultări cu Comitetul Executiv
al  UTA  Găgăuzia referitor la raportul privind
relațiile instituționale dintre centru și
autonomie.
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Elaborarea
politicilor

reprezentanți ai instituțiilor de la nivel central și din
cadrul autonomiei, instituții de învățământ, OSC-uri,
parteneri de dezvoltare și părți interesate.

În cadrul evenimentului, experții CMI au prezentat
constatările analizei situaționale realizată în
domeniul educației în cadrul autonomiei. Analiza
identifică un șir de necesități și propune potențiale
direcții care ar trebui să fie prevăzute în programul
sectorial pe termen lung. 

Ca rezultat al atelierului de lucru, au fost identificate
o serie de direcții strategice prioritare: dezvoltarea și
promovarea unui sistem educațional multilingv
eficient, mecanismele de coordonare dintre centru și
autonomie, calitatea educației, educația incluzivă,
mecanismele de finanțare ș.a.

Procesul participativ de dezvoltare a politicilor
include câteva etape și se va finaliza la sfârșitul
anului 2021.

Stabilirea
agendei

Aprobarea de 
către autorități

Etapele procesului de dezvoltare a politicilor publice

În luna decembrie, 2020, autoritățile găgăuze au lansat
procesul de dezvoltare a politicilor în domeniul educației
și au inițiat elaborarea unui program sectorial pe termen
lung în domeniul educației cu susținerea CMI. 

Procesul respectiv urmărește definirea scopurilor
strategice privind dezvoltarea domeniului educației în
UTA  Găgăuzia și asigurarea unei baze pentru clarificarea
competențelor în domeniul respectiv. Un obiectiv
adițional este extinderea dialogului dintre autoritățile
centrale și autonomie referitor la necesitățile
educaționale ale autonomiei.

Reieșind din rolul său în acest proces, la data de 16
decembrie 2020, proiectul "Dialog privind Găgăuzia" în
cooperare cu autoritățile găgăuze au organizat un atelier
de lucru online cu genericul "Dezvoltarea politicilor în
domeniul educației în UTA Găgăuzia: discuții privind
direcțiile strategice".

În cadrul atelierului au participat peste 60 de
participanți, reprezentanți ai autorităților publice și

Găgăuzia lansează procesul de dezvoltare a politicilor în
domeniul educației cu suportul CMI

Noutăți despre Grupul de Lucru privind Dezvoltarea Politicilor Publice
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“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.

CMI Moldova,
str. Alexei Mateevici 76, Chișinau, MD
cmi.chisinau@cmi.fi    www.cmi.fi    www.gagauziadialogue.md

Procesul de dialog dintre Chișinău și Comrat discutat în
cadrul unei emisiuni TV în format duplex

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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Poporul găgăuz contribuie la îmbogățirea culturii
naționale a Moldovei

realizate de Găgăuzia de la adoptarea statutului juridic
special”.

Programul televizat a fost dedicat aniversării a 26 de
ani de la adoptarea Legii cu privire la statutul juridic
special al  UTA Găgăuzia, fiind difuzat simultan la
televiziunea națională Moldova 1 și televiziunea
regională a Găgăuziei - GRT. 

În cadrul emisiunii au fost analizate realizările de la
stabilirea unității teritoriale cu statut juridic special
precum și necesitățile actuale ale autonomiei
Găgăuzia pentru ca să devină o istorie de succes. De
asemenea, deputații au discutat despre importanța
continuării dialogului, precum și despre rezultatele
obținute prin platforma GLP.

În contextul campaniei de informare, rubrica "Oameni și Locuri" de pe
pagina web al proiectului www.gagauziadialogue.md continuă să
evidențieze locuri interesante și oameni talentați care prețuiesc
patrimoniul cultural național. Una dintre personalitățile deosebite este
coreograful Constantin Ghermec – o persoană devotată originilor sale
și tradițiilor. Constantin Ghermec are un angajament personal pentru
poporul găgăuz. Scopul său este să coregrafieze dansul tradițional
găgăuz drept un element al bogăției generale a culturii moldovenești.

Proiectul "Dialog privind Găgăuzia" a lansat o campanie
de informare mai largă pentru sensibilizarea publicului
general privind procesul de dialog dintre Chișinău și
Comrat, inclusiv referitor la activitățile implementate în
cadrul proiectului.

Acest format de campanie este unul de premieră pentru
Republica Moldova. Este vorba de o conectare virtuală
dintre două studiouri ale posturilor de televiziune
publice cu participarea diferitor actori implicați în
activitățile proiectului.

La 22 decembrie 2020, membrii Grupului de lucru
Parlamentar privind  Găgăuzia (GLP) au participat la o
ediție specială a programului TV cu titlul “Progresele 
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"Dialog privind Găgăuzia" - Campanie de Informare Publică


