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Vlad Filat:

"Vizita în Germania va impulsiona
dezvoltarea relaţiilor noastre pe
multiple planuri"

Interviu acordat de către Prim-ministrul
Republicii Moldova, Vlad Filat

Î

ntrebare: Dle Prim-ministru, aţi efectuat o vizită oficială în Germania.
V-aşi ruga să faceţi o scurtă radiografie
a acestei vizite.

manager general Microsoft România, un cuvînt de salut participanţilor la cea de-a II ediţie
a Summit-ului tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţiilor, care a avut loc la Chişinău.
Atît la Hamburg, cît şi la Berlin, am avut
Vlad Filat: În timpul vizitei am avut întrediscuţii
extrem de productive, care deschid noi
vederi importante cu Angela Merkel, Cancelar
federal al Germaniei, cu Dr. Hans-Peter Frie- perspective în dezvoltarea relaţiilor bilaterale
drich, ministrul Federal de Interne al Germani- pe multiple planuri - în special politic şi ecoei, cu Senatorul Frank Horch, ministru pentru nomic.
Economie, Transport şi Inovaţie al oraşuluiÎntrebare: Ce impresie V-a lăsat întrevedeland Hamburg, cu reprezentanţi ai Fundaţiei rea cu Angela Merkel? Ce aţi discutat cu DumConrad Adenauer.
neaei?
De asemenea, am participat la forumul ecoVlad Filat: Am avut o discuţie foarte bună
nomic moldo-german, la o masă rotundă şi un cu doamna Cancelar Federal al Germaniei,
dejun de lucru cu oameni de afaceri din Ger- în cadrul căreia am abordat subiecte ce ţin de
mania, la care au fost prezenţi agenţi econo- stadiul actual al relaţiilor bilaterale moldo-germici cu renume mondial, cum ar fi: KNAUF, mane, care au un evident caracter ascendent
KPMG, Nokia Siemens Networks, Sudzucker, în ultimii aproape doi ani. De asemenea, am
Mabanaft GmbH&Co.KG etc.
vorbit despre parcursul european al Republicii
În timpul vizitei, am avut şi plăcuta ocazie Moldova, acţiunile pe care le întreprinde ţara
de a transmite, împreună cu Ronald Binkofski, noastră în acest sens şi perspectivele de dezvol2
4 (8) | 2011

tare pe termen scurt şi mediu. Am mulţumit
Germaniei şi personal doamnei Merkel pentru
sprijinul constant pe care ni-l acordă în realizarea obiectivelor propuse şi am primit asigurări
că vom beneficia de acest sprijin şi în continuare. Trebuie să recunosc că am fost plăcut surprins de constatările Cancelarului german precum că Moldova a demarat un amplu proces de
reforme, ca rezultat economia ţării devenind
una funcţională, iar procesul de integrare europeană - unul dinamic.
Am discutat cu doamna Angela Merkel şi
despre reglementarea problemei transnistrene şi
vreau să vă spun că m-am mai convins încă o
dată de faptul că Dumneaei înţelege mai bine ca
oricine situaţia în care este Republica Moldova,
Germania, de asemenea, fiind scindată la timpul
său. În context, am mulţumit doamnei Cancelar
pentru efortul pe care-l face constant, atît în dialogul bilateral germano-rus, cît şi în context mai
larg (la nivelul Uniunii Europene) în vederea
reglementării problemei transnistrene. Cu siguranţă, Germania are un merit aparte în preconizata relansare oficială a negocierilor în formatul
5 + 2, care urmează să aibă loc în luna iunie.
Un alt subiect al discuţiei noastre a vizat prestaţia Moldovei în cadrul Parteneriatului Estic
şi Summit-ul ce urmează să aibă loc în luna septembrie. Am constatat şi în acest context sprijinul puternic al Germaniei pentru R. Moldova,
doamna Cancelar menţionînd că ţara sa va depune toate eforturile pentru ca Moldova să fie
pe agenda discuţiilor din cadrul Summit-ului.
Am reiterat şi cu această ocazie poziţia noastră, precum că fiecare stat din Parteneriatul Estic urmează să fie evaluat în particular, în baza
rezultatelor obţinute. O asemenea abordare ar
avantaja Moldova, care, se ştie, este un campion
în cadrul Parteneriatului Estic.

acord de colaborare între Ministerul Federal de
Interne al Germaniei şi Ministerul Afacerilor
Interne al Moldovei. În cadrul întrevederii, am
adresat dlui ministru invitaţia de a vizita Republica Moldova şi d-lui a acceptat-o. Detaliile
privind această vizită urmează să fie stabilite pe
parcurs.
Întrebare: Vizita Dvs. în Germania a avut şi
o puternică componentă economică.
Vlad Filat: Aşa este. Componenta economică a fost nu mai puţin importantă decît cea politică. În cadrul evenimentelor cu participarea
oamenilor de afaceri germani, am atestat un
interes real faţă de oportunităţile şi perspectivele investiţionale pe care le oferă ţara noastră.
Germania are deja o prezenţă semnificativă pe
piaţa autohtonă, în Republica Moldova activînd
peste 160 de companii cu capital german cu investiţii de peste 110 mil. euro. Iar interesul pe
care l-au manifestat companii cu renume mon-

Întrebare: O altă întrevedere importantă a
fost cea cu ministrul Federal de Interne al Germaniei. La concret, ce subiecte aţi abordat?
Vlad Filat: Cu Dr. Hans-Peter Friedrich am
avut o discuţie utilă privind procesul de reformare a structurilor de drept din Moldova. Germania a trecut prin acelaşi proces, iar rezultatele au fost unele foarte bune. Ministrul german
a spus că ţara sa este dispusă şi are capacitatea
de a acorda Moldovei asistenţă în acest domeniu, inclusiv prin organizarea vizitelor de studiu pentru colaboratorii structurilor relevante.
În context, am convenit asupra semnării unui
3
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dial, îmi permite să afirm că această prezenţă ar
putea creşte şi mai mult în viitor.
Am transmis oamenilor de afaceri germani un mesaj foarte clar şi anume că Republica Moldova este deschisă pentru investiţii
străine, că îmbunătăţirea mediului de afaceri
este o preocupare continuă a Guvernului, iar
reformele pe care le-am demarat urmează să
garanteze siguranţa şi eficienţa investiţiilor
în ţara noastră. În context, atît eu, cît şi alţi
membri ai delegaţiei, am făcut prezentări ale
reuşitelor economice înregistrate pînă în prezent, dar şi ale perspectivelor pe care le avem,
inclusiv prin prisma iniţierii negocierilor cu
Uniunea Europeană pe marginea Acordului

de Comerţ Liber, Aprofundat şi Cuprinzător. Reacţia pozitivă a factorilor de decizie şi
a agenţilor economici germani inspiră optimism în ceea ce ţine de posibilităţile de impulsionare a colaborării comercial-economice moldo-germane.
Întrebare: La general, cum aţi caracteriza
această vizită?
Vlad Filat: Drept una utilă şi productivă şi
sînt sigur că, în urma ei, relaţiile bilaterale, colaborarea noastră pe multiple planuri, vor înregistra o nouă ascensiune.
Vă mulţumim pentru interviu şi Vă dorim
noi succese în continuare.

O NOUĂ ETAPĂ ÎN colaborareA REPUBLICA
MOLODVA – UNIUNEA EUROPEANĂ

O delegaţie a Republicii Moldova, condusă de
Prim-ministrul Vlad Filat, a efectuat în perioada
4-6 mai, 2011, o vizită la Bruxelles. Principalul
eveniment al vizitei l-a constituit Reuniunea Consiliului de Cooperare RM-UE, în cadrul căreia au
fost trecute în revistă realizările înregistrate de către ţara noastră de la precedenta reuniune a Consiliului de Cooperare RM-UE, dar şi trasate liniile
directorii de cooperare pentru viitor.

Î

n cadrul Reuniunii, s-a constatat o serie de progrese ce au permis aprofundarea dialogului moldo-comunitar.
Printre acestea se numără şi aprobarea
celui de-al II-lea Raport de Progres privind negocierea Acordului de Asociere RM-UE, înregistrînd-se o dinamică fără precedent în cadrul
Parteneriatului Estic.
Prim-ministrul a prezentat, în cadrul Reuniunii, raportul preliminar despre nivelul
implementării condiţionalităţilor în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, iar la 15 mai
curent, Guvernul RM a prezentat Raportul de
4
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progres în acest sens, fapt ce a permis iniţierea discuţiilor privind trecerea oficială la cea
de-a doua etapă de implementare a Planului
de Acţiuni privind liberalizarea regimului de
vize.
De asemenea, în cadrul Reuniunii a avut
loc un schimb de opinii foarte util pe marginea
cooperării sectoriale. Cu referire la domeniul
transporturilor, s-a constatat că Moldova are
un dialog activ cu Comisia Europeană, totodată, delegaţia moldavă a optat pentru iniţierea
negocierilor privind aderarea ţării noastre la
Spaţiul Aeronautic Comun European.

Cooperarea în domeniul energiei a fost
Comisarul European pentru Extindere şi
examinată în contextul preşedinţiei Republi- Politica Europeană de Vecinătate, Stefan Fule a
cii Moldova la Tratatul privind Comunitatea opinat că discuţiile în cadrul Reuniunii au fost
Energetică.
productive.
„În ultimii doi ani, relaţiile dintre Moldova
şi UE s-au dezvoltat dinamic, înregistrîndu-se
mai multe succese, ceea ce dovedeşte că, atunci
cînd un partener doreşte, UE depune toate
eforturile pentru a-l ajuta”, a spus Comisarul.
Stefan Fule a precizat că progresul înregistrat de Moldova poate fi apreciat drept impresionant.  
Rezultatele Reuniunii Consiliului de Cooperare RM-UE au fost prezentate în cadrul unei
conferinţe de presă, susţinute de Prim-ministrul Vlad Filat, Stefan Fule, Comisar European
pentru Extindere şi Politica Europeană de Vecinătate, şi Zsolt Nemeth, Ministru de Stat penPrintre evenimentele ce vizează cooperarea
tru Afaceri Externe al Ungariei, şeful delegaţiei economică moldo-comunitară a fost ConferinUniunii Europene.
ţa de lansare a reţelei Forumului UE-Republica
Vlad Filat a menţionat, în cadrul conferinţei Moldova, care a întrunit societatea civilă, code presă, că eforturile Republicii Moldova aduc munitatea de afaceri, partenerii de dezvoltare,
rezultate tangibile în cooperarea cu UE, Reuni- jurnalişti, politicieni şi personalităţi atît din
unea a fost una importantă, pe măsura aştep- Uniunea Europeană, cît şi din Republica Moltărilor ambelor părţi, şi s-a arătat mulţumit de dova.
consistenţa şi calitatea dialogului cu Uniunea
Forumul UE-Moldova are drept scop instiEuropeană.
tuirea unei platforme permanente de discuţii
Zsolt Nemeth l-a felicitat pe Vlad Filat cu între experţii care sînt interesaţi în susţinerea
rezultatele obţinute de Republica Moldova în eforturilor multidimensionale a Moldovei de a
implementarea agendei europene, precizînd că se integra în Europa, inclusiv prin lansarea de
UE duce lipsă de istorii de succes.
proiecte comune. Pentru acest an, sînt progra„Sîntem norocoşi că astăzi în Parteneriatul mate organizarea a patru ateliere de lucru la
Estic există o ţară numită Republica Moldova, Bruxelles cu participarea experţilor din Moldocare reprezintă succesul pe care ni-l dorim”, a va, care se vor referi la priorităţile ţării noastre
spus oficialul.
în relaţia cu UE. Iniţiativa de a organiza aceasZsolt Nemeth a apreciat viteza cu care se tă reţea aparţine Misiunii Republicii Moldova
desfăşoară negocierile pe marginea Acordului acreditată pe lîngă structurile UE, Fundaţiei
de Asociere RM-UE, exprimîndu-şi speranţa Open Society, Fundaţiei Est Europene, Partecă, în cel mai scurt timp, se va trece la imple- neriatului European pentru Democraţie, Funmentarea capitolului final, care ţine de zona de daţiei Pan Europa România, UNDP Moldova.
liber schimb. De asemenea, el a spus că MolVlad Filat a menţionat, în cadrul ceremonidova înregistrează rezultate sectoriale foarte ei de lansare a Forumului RM-UE, că sprijinul
bune, un exemplu în acest sens fiind acţiunile oferit de UE este o motivaţie puternică pentru
ce vizează intenţia RM de a adera la spaţiul ae- Guvernul de la Chişinău care şi-a confirmat
ronautic european comun.
drept obiectiv prioritar integrarea europeană
Oficialul s-a arătat impresionat de atitu- a ţării. „Sîntem conştienţi că creditul de îndinea matură a Republicii Moldova vizavi credere acordat de UE trebuie să fie valorificat
de una din cele mai mari provocări, care este de Guvern, prin implementarea reformelor de
conflictul transnistrean, exprimîndu-şi spe- europenizare, atît de necesare ţării”, a precizat
ranţa că, în luna iunie, curent, toate părţile Premierul.
implicate se vor întruni în formatul 5+2 penPrim-ministrul a menţionat că obiectivele
tru a discuta pe marginea identificării unei menţionate se regăsesc permanent pe agenda
soluţii viabile.
cooperării noastre cu UE în cadrul Parteneria5
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lui european extern de acţiune, a spus că deja
de un deceniu Moldova şi Uniunea Europeană au stabilit relaţii şi scopuri asupra cărora se
munceşte, dar în special în ultimele luni au fost
obţinute rezultate palpabile.
Miroslav Lajčák a precizat că UE ajută Republica Moldova pe calea reformelor fiind şi cel
mai mare donator pentru ţara noastră. Astfel,
în perioada 1991 - 2009, UE a alocat Republicii Moldova peste 270 milioane euro sub formă
de granturi, iar pentru 2010 - 2014 planifică să
acorde încă 550 milioane euro.
tului Estic, atît pe dimensiunea bilaterală, cît şi
cea multilaterală. „În acest context, voi reitera
că resursele financiare planificate pentru Parteneriatul Estic sînt importante. Poziţia noastră
este că aceste fonduri urmează a fi distribuite conform principiului recent lansat de către
UE - „mai multă asistenţă pentru mai multe reforme”. Sperăm că, comunicarea privind Politica Europeană de Vecinătate, care este acum în
curs de definitivare, să transpună de o manieră
practică acest principiu în raport cu statele Parteneriatului Estic”, a declarat Premierul.
Prim-ministrul s-a referit şi la conflictul
transnistrean, precizînd că acesta este un subiect de discuţie permanent.
„În acest context, anume societatea civilă
joacă un rol considerabil în ceea ce priveşte realizarea măsurilor de consolidare a încrederii
între ambele maluri ale rîului Nistru, pentru
reintegrarea ţării. RM apreciază şi încurajează
eforturile UE şi statelor membre ale UE de a
contribui la consolidarea reţelelor şi proiectelor comune pentru toţi cetăţenii RM, inclusiv şi
societatea civilă din regiunea transnistreană”, a
declarat Vlad FILAT.
Miroslav Lajčák, director pentru Rusia, Vecinătatea Estică şi Balcanii de Vest al Serviciu-
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Vlad Filat s-a întîlnit cu Preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy. Cei doi
oficiali au abordat subiecte ce ţin de stadiul actual al relaţiilor moldo-comunitare, situaţia din
Republica Moldova şi perspectivele de integrare europeană a ţării noastre.
Herman Van Rompuy a acceptat invitaţia
Prim-ministrului Vlad Filat de a efectua o vizită în Republica Moldova. Vizita va avea loc pe
data de 6 iulie 2011.
O altă întrevedere importantă a Primministrului la Bruxelles a fost întrevederea cu
Graham Watson, Raportor pentru Acordul
de Asociere RM-UE, membru al Parlamentului European. Discuţia s-a axat pe perspectiva
de dezvoltare a relaţiilor RM-UE, situaţia din
Republica Moldova, evoluţiile în soluţionarea
conflictului transnistrean.
Vlad Filat şi-a exprimat aprecierea faţă
de sprijinul Parlamentului European pentru
consolidarea democraţiei în Republica Moldova
şi a parcursului nostru european.
Graham Watson a opinat că Moldova
înregistrează rezultate bune în procesul de
negociere a Acordului de Asociere RM-UE, a
regimului liberalizat de vize, dar şi în privinţa
dialogului privind lansarea negocierilor pe
marginea Acordului cu privire la Zona de Liber
Schimb, Aprofundat şi Cuprinzător dintre RM
şi UE.
Graham Watson a reiterat angajamentul
Parlamentului European de a susţine ţara
noastră pe calea democratizării şi a îndemnat
Guvernul de la Chişinău să continue procesul
de implementare a reformelor.

RELAŢIILE MOLDO-FRANCEZE ÎN ASCENSIUNE

Prim-ministrul Vlad Filat, însoţit de o delegaţie formată din miniştri şi oameni de afaceri, a
întreprins o vizită oficială în Republica Franceză, în perioada 13-14 aprilie 2011.

A

ceasta a fost prima vizită a unui
Premier al Republicii Moldova
în Franţa, în ultimii 12 ani, avînd
drept scop dinamizarea relaţiilor
bilaterale, inclusiv intensificarea cooperării comercial-economice dintre Moldova şi Franţa,
dar şi promovarea mesajului de integrare europeană. Totodată, în cadrul întrevederilor avute
de Prim-ministru au fost discutate aspecte ce
ţin de reglementarea problemei transnistrene,
situaţia politică internă din Republica Moldova, colaborarea în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei etc.
Programul vizitei a inclus întrevederi importante ale Prim-ministrului Vlad Filat cu omologul său francez Francois Fillon, cu preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Franceze,
Bernard Accoyer, cu membrii Comisiei pentru
afaceri externe a Adunării Naţionale a Franţei, cu Jean-François Copé, Secretar General
al Uniunii Mişcării Populare (UMP), cu Alain
Richard, Senator, ex-ministru al Apărării, Vicepreşedinte al Partidului Socialist European, cu
Abdou Diouf, Secretarul General al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF).
Francois Fillon, Prim-ministru al Franţei a
menţionat, în cadrul întrevederii cu Vlad Filat,
importanţa pe care ţara sa o acordă relaţiilor cu
Republica Moldova atît în plan politic, economic, cultural, dar şi dat fiind faptul că republica
noastră este parte a spaţiului francofon.
Şeful Executivului francez a remarcat cîteva domenii în care cooperarea moldo-franceză este deosebit de fructuoasă, referindu-se în

special la domeniul învăţămîntului. Francois
Fillon a precizat că un număr mare de tineri
moldoveni îşi fac studiile în Franţa. De asemenea, Premierul francez s-a referit la prezenţa unui număr mare de companii franceze în
Moldova, precum şi la cooperarea în domeniul
vamal şi fiscal.
Vlad Filat a mulţumit omologului său pentru
primirea călduroasă şi buna organizare a vizitei,
pentru sprijinul acordat în procesul de integrare europeană, dar şi pentru susţinerea tinerilor
moldoveni care îşi fac studiile în Franţa.
Referindu-se la procesul de integrare europeană, Vlad Filat a apreciat faptul că Franţa este
un susţinător al Republicii Moldova în acest
sens. Premierul a menţionat că Republica Moldova a iniţiat un amplu proces de reforme, menit să accelereze integrarea ţării noastre în UE.
Francois Filllon a spus că ţara sa susţine plenar
aspiraţiile Moldovei de aderare la UE şi salută angajamentul asumat de Guvernul de la Chişinău
în acest sens, menţionînd că, începînd cu anul
2009, Moldova a înregistrat importante progrese
de modernizare a ţării şi apropiere de UE.
„Primul lucru care trebuie să se întîmple
este liberalizarea circulaţiei mărfurilor şi eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a
cetăţenilor moldoveni în spaţiul european. Este
o cale dificilă, dar sper că angajamentul Moldovei în acest sens este ferm, ca şi dorinţa Franţei
de a vă ajuta”, a opinat Premierul francez.
Oficialul a precizat că apropierea Moldovei
de UE trebuie să aibă loc într-un mod firesc,
fără încercări de a tărăgăna sau accelera acest
7
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proces. Premierul francez a menţionat şi faptul
că Moldova este un stat de vocaţie europeană
prin cultura, geografia şi istoria sa şi nu are nici
un fel de dubii în privinţa viitorului european
al ţării noastre. Potrivit spuselor sale, UE are limite în ceea ce ţine de extindere, dar categoric
Moldova merită şi va fi în graniţele UE extinse.
Părţile au discutat şi situaţia politică din Moldova, referindu-se în mod special, la evoluţia
soluţionării problemei transnistrene. În context,
Vlad Filat a apreciat disponibilitatea Franţei de a
contribui la soluţionarea problemei transnistrene, menţionînd că această problemă reprezintă
un pericol pentru securitatea regională.
„Republica Moldova optează pentru identificarea unei soluţii în formatul 5+2. Sîntem
pentru un dialog deschis în vederea identificării unui compromis, care trebuie să ia în calcul
două principii: integritatea teritorială şi suveranitatea Republicii Moldova”, a spus Vlad Filat.
Cei doi premieri au discutat despre iniţiativa
de a organiza, în 2014, Summit-ul Francofoniei
la Chişinău, aceasta fiind apreciată de Francois
Fillon. De asemenea, Vlad Filat i-a adresat o invitaţie Premierului francez de a vizita Moldova,
exprimîndu-şi convingerea că această vizită fi
un important pas înainte în dezvoltarea relaţiilor bilaterale moldo-franceze.

8
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O altă întrevedere importantă la Paris a fost
cu Bernard Accoyer, Preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Franceze. În cadrul acesteia, Vlad Filat a reiterat obiectivul Guvernului
de la Chişinău de a consolida relaţiile moldofranceze.
„Ne dorim ca acest lucru să se întîmple
în cadrul unui dialog politic avansat, dar şi a
schimburilor comerciale mai consistente. Republica Moldova are perspective bune de a deveni o punte de legătură între statele Europei
Occidentale şi de Est în domeniul comercialeconomic”, a spus Prim-ministrul.
Vlad Filat a pledat şi pentru intensificarea
relaţiilor de cooperare culturală şi educaţională
bazate pe valorile francofone.
Prim-ministrul a salutat menţinerea continuă a dialogului moldo-francez pe dimensiunea parlamentară şi a pledat pentru intensificarea acestui dialog la nivel de comisii parlamentare de profil şi de grupuri parlamentare de
prietenie.
Preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Franceze a susţinut aspiraţiile europene ale
Republicii Moldova, precizînd că integrarea
europeană este un proces dificil, care presupune multe eforturi, dar care, în final, va aduce
mari beneficii cetăţenilor Republicii Moldova.
În timpul vizitei la Paris, Vlad Filat a avut o
întrevedere şi cu membrii Comisiei pentru afaceri externe a Adunării Naţionale a Franţei. Axel
Poniatowski, Preşedintele Comisiei, a menţionat
că oamenii de afaceri francezi sînt interesaţi de
oportunităţile oferite de Republica Moldova.

Vlad Filat a mulţumit pentru interesul Franţei faţă de ţara noastră, menţionînd că Moldova
îşi propune să devină lider regional la capitolul
reforme, iar Franţa este unul din cei mai importanţi parteneri ai ţării noastre în acest sens.
În capitala Franţei Prim-ministrul Vlad Filat
a avut o întrevedere cu Jean-François Copé, Secretar General al Uniunii Mişcării Populare, un
politician francez care are origini basarabene.
Străbunicul lui Jean-François Copé a locuit pe
teritoriul actual al Republicii Moldova, emigrînd
în Franţa în 1926. Oficialul a apreciat rezultatele Guvernului condus de Vlad Filat, în special în
domeniul economic şi cel al integrării europene.

Întrevederile avute în cadrul vizitei în Franţa cu reprezentanţii mediului de afaceri, au demonstrat şi un interes sporit vizavi de oportunităţile investiţionale pe care le oferă Republica
Moldova pentru investitorii francezi. Practic
toate întreprinderile franceze, prezente pe piaţa Republicii Moldova, reprezintă exemple de
succes, ceea ce este un stimulent suplimentar
pentru agenţii economici din această ţară de a
veni în Moldova.
Prim-ministrul a avut, de asemenea, o
prezentare a Republicii Moldova la Institutul
Francez al Relaţiilor Internaţionale (IFRI) din
Paris, dar şi o foarte bună întîlnire, la care au
participat şi un grup de oameni de afaceri din
Moldova, la organizaţia MEDEF (Mişcarea întreprinderilor din Franţa).
Premierul a subliniat că atragerea investiţiilor străine este o prioritate a Guvernului Republicii Moldova. Acest lucru a fost confirmat
şi de Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al
Economiei, care, de asemenea a făcut o prezentare a situaţiei economice din ţară şi a perspectivelor de dezvoltare pentru perioadă următoare, inclusiv în ceea ce priveşte întreprinderile
moldoveneşti scoase la privatizare.
Summit-ul Francofoniei în Moldova
În cadrul vizitei s-a discutat despre posibilitatea organizării Summit-ului Francofoniei la
Chişinău, în anul 2014. Această iniţiativă a fost
lansată de Prim-ministrul Vlad Filat în cadrul
întrevederii cu Abdou Diouf, Secretarul General al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF). Premierul a estimat că evenimentul respectiv este de o importanţă majoră, iar
organizarea lui la Chişinău va aduce beneficii,
în primul rînd, ţării noastre. Premierul a lansat iniţiativa organizării la Chişinău a Summitului Francofoniei în anul 2014. În acest context,
Abdou Diouf a spus că încurajează Moldova în
acest sens, precizînd că decizia finală va fi luată
de statele membre la Summit-ul Francofoniei,
care se va desfăşura în 2012, în Congo.
Abdou Diouf a vorbit şi despre posibilitatea
organizării la Chişinău a unui seminar internaţional la tema celui de-al doilea ciclu al mecanismului ONU de evaluare periodică universală a drepturilor omului.
Secretarul General al OIF a apreciat rolul
important al Moldovei în promovarea valorilor organizaţiei. Abdou Diouf a specificat că
Moldova este una din cele patru ţări selectate
pentru implementarea proiectului pilot „Casa

cunoştinţelor”. Aceasta este un centru didactic
educativ şi cultural care îşi are sediul în incinta
Academiei de Studii Economice a Moldovei, cu
o bibliotecă de circa 3500 cărţi, sală multimedia
şi sală de conferinţe (investiţii ale OIF de peste
300.000 euro).
Vicepremierul Iurie Leancă, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a mulţumit OIF pentru cursurile de limbă franceză
organizate pentru funcţionarii publici.
Vicepremierul a menţionat că ţara noastră
doreşte să valorifice toate posibilităţile oferite
de OIF, inclusiv prin organizaţiile sale, avînd în
vedere că Moldova nu poate deschide misiuni
diplomatice în toate statele.
În timpul vizitei în Franţa, s-a constatat
aprecierea de care se bucură conaţionalii noştri
în această ţară. În cadrul întrevederii pe care a
avut-o Vlad Filat cu diaspora moldovenilor din
Franţa, Premierul le-a mulţumit pentru modul
destoinic în care ne reprezintă. Diaspora noastră în Franţa este caracterizată de un pronunţat
activism. Acest lucru se datorează inclusiv faptului că Franţa este a doua ţară gazdă pentru
studenţii din Republica Moldova (după România), aici făcîndu-şi studiile la moment peste o
mie de tineri.
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FMI: "MOLDOVA CONTINUĂ PROCESUL
VIGUROS DE RELANSARE ECONOMICĂ"
Misiunea Departamentului European al Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Nikolay Gueorguiev, s-a aflat la
Chişinău în perioada 27 aprilie – 12 mai, 2011, în contextul celei
de-a treia evaluări a programului încheiat de Republica Moldova, care este susținut de FMI prin mecanismele de finanțare: ECF
(Mecanismul extins de creditare) și EFF (Mecanismul de finanţare extinsă).

M

isiunea a analizat evoluțiile recente din economie și progresul
înregistrat în realizarea Programului cu FMI, a actualizat şi a
evaluat perspectivele macroeconomice, a discutat
cu autoritățile cadrul de cheltuieli pe termen mediu
și planurile privind politica fiscală, precum și alte
politici macroeconomice și structurale în vederea
susţinerii stabilităţii macroeconomice şi promovării creşterii economice durabile pe perioada următoare.
Rezultatele evaluării au fost prezentate în cadrul
unei conferinţe de presă susţinute de către Primministrul Vlad Filat şi Nikolay Gueorguiev, conducătorul Misiunii FMI, la finalul vizitei.
Referindu-se la rezultatele şi constatările ce au
fost făcute cu ocazia misiunii de evaluare a FMI,
Prim-ministrul a spus că PIB-ul real s-a restabilit
la nivelul de pînă la criză şi se anticipează că va înregistra o creştere robustă în continuare - cu 5% în
2012.
„Exporturile cresc într-un ritm mai accelerat
decît se anticipa, ajustarea bugetar-fiscală prevăzută în bugetul adoptat pentru 2011 decurge cum s-a
stabilit şi deficitul bugetar nu va depăşi 1,9 % din
PIB în 2011. Încrederea în sectorul financiar continuă să crească, reflectîndu-se prin reducerea marjei
dobînzilor la credite şi depozite şi accelerarea creditării bancare. Cu o oarecare întîrziere, rata şomajului a început de curînd, de asemenea, să scadă”, a
menţionat Vlad Filat.
Prim-ministrul a spus că Programul se realizează în parametrii conveniţi, iar toate criteriile cantitative de performanţă pentru finele lunii martie şi
criteriile structurale de performanţă au fost respectate.
„Reiterez şi cu această ocazie angajamentul Guvernului RM de a continua implementarea reforme-
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lor prevăzute în Programul sprijinit de FMI, pentru
că aceste reforme sînt generatoare de beneficii pentru Republica Moldova, pentru cetăţenii noştri”, a
declarat Vlad Filat.

O temă aparte a fost reforma politicii fiscale, care
urmează să contribuie la promovarea investiţiilor
şi reducerea distorsiunilor economice, asigurînd
în acelaşi timp resurse adecvate pentru susţinerea
strategiei bugetar-fiscale a ţării noastre. Reforma
presupune tranziţia către un regim fiscal competitiv, simplu, transparent şi echitabil.
Printre reformele ce urmează să fie efectuate în
acest sens, Vlad Filat a menţionat următoarele: începînd cu 1 ianuarie 2012, va fi extins mecanismul
de restituire a taxei pe valoarea adăugată la procurarea de noi bunuri investiţionale; impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător va fi reintrodus cu aplicarea unei singure cote în mărime de 12
la sută, ceea ce este sub media regională; alinierea
treptată a cotelor accizelor la cerinţele UE; înlocuirea sistemului complex de impozitare a micului bu-

siness cu un impozit simplificat unic (cota acestui
impozit va fi stabilită la nivelul de 4 la sută din cifra
de afaceri).
„În perioada următoare, eforturile noastre în
promovarea reformelor se vor concentra în continuare pe îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei şi reducerea sărăciei, pe menţinerea stabilităţii
macroeconomice şi reorientarea Moldovei spre o
creştere economică durabilă bazată pe export”, a
declarat Prim-ministrul.
La rîndul său, Nikolay Gueorguiev a menţionat
că misiunea FMI şi autorităţile Moldovei au ajuns la
un acord, la nivel de experţi, cu privire la finalizarea
celei de-a treia revizuiri a programului ECF/EFF.
Acest acord urmează a fi aprobat de conducerea
FMI şi Consiliul de Directori Executivi al Fondului.
Şedinţa Consiliului de Directori Executivi este planificată pentru începutul lunii iulie.
„În economia Republicii Moldova continuă procesul viguros de relansare economică şi indicatoriicheie ai activităţii economice reflectă rezultatele
foarte bune înregistrate pe parcursul anului curent.
Rata inflaţiei este în declin, dar sînt posibile presiuni inflaţioniste cauzate de majorarea recentă bruscă a preţurilor internaţionale la resursele energeti-

ce şi creşterea accelerată a cererii pe piaţa internă.
Pentru perioada 2011-2012, anticipăm o creştere
economică robustă de 5 la sută, o anumită creştere
a deficitului contului curent al balanţei de plăţi şi o
rată a inflaţiei de 8 la sută la finele anului 2011 şi 5¾
la sută la finele anului 2012”, a precizat oficialul.
Potrivit lui, Republica Moldova a depăşit, în
mare măsură, criza economică. „Cu contribuţia
unui program de stabilizare credibil, a eforturilor
de liberalizare economică semnificative şi îmbunătăţirii mediului extern, volumul producţiei a atins
deja nivelul înregistrat în perioada de înainte de
criză, Banca Naţională a Moldovei (BNM) şi-a restabilit nivelul rezervelor internaţionale, iar deficitul bugetar s-a redus în anul trecut cu peste 3¾ la
sută din PIB, în timp ce alocaţiile pentru asistenţă
socială au sporit considerabil”, a menţionat Nikolay
Gueorguiev.
Oficialul a spus că, totuşi, rămîn încă multe de
făcut, precizînd că priorităţile imediate de politici
sînt: menţinerea stabilităţii macroeconomice, continuarea ajustării bugetare şi accelerarea reformelor
structurale, avînd drept scop promovarea competitivităţii şi creşterii economice stimulate de exporturi.

Programul Moldovei cu FMI este prevăzut pentru o perioadă de trei ani şi a fost aprobat
la 29 ianuarie 2010. Acesta este susținut de un credit în valoare totală de 369,6 milioane de
drepturi speciale de tragere (DST), din care 170 milioane de DST (circa 259 milioane de dolari
SUA) au fost deja debursate.

ÎNVĂŢĂMÎNT DE CALITATE
PENTRU ÎNTREAGA SOCIETATE
Mihai Şleahtiţchi,
ministru al Educaţiei
Codul Educaţiei este un document vital pentru viitorul sistemului educaţional
din Republica Moldova. În condiţiile integrării europene a Republicii Moldova se impune o redimensionare a viziunii de ansamblu asupra schimbărilor
cantitative şi calitative din sistemul educaţional, o redimensionare care ar
asigura funcţionarea durabilă a acestuia şi ar spori rolul învăţămîntului în
dezvoltarea durabilă a ţării.

A

ctuala Lege a învăţămîntului, deşi
a fost progresistă pentru anii ’90,
nu mai poate eficient reglementa
cadrul paradigmatic al oportunităţilor de schimbare. De aici şi necesitatea
adoptării unui nou Cod al educaţiei din Republica Moldova.

În acest context, proiectul Codului vine cu
o nouă abordare a doctrinei educaţionale şi a
misiunii sistemului de învăţământ prin modernizarea acestuia în contextul politicii de integrare europeană şi de aderare la Convenţia de
la Bologna.
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Astfel, la 15 decembrie 2009, prin ordinul
ministrului Educaţiei, a fost creat un grup din
18 experţi-coordonatori şi 9 grupuri de lucru
pe componente specializate. În procesul de elaborare a proiectului Codului au fost antrenate
64 de personalităţi notorii, reprezentînd, deopotrivă, sistemul de învăţămînt, domeniul cercetărilor ştiinţifice precum şi partenerii sociali.
Principiile de asigurare a coerenţei şi continuităţii în dezvoltarea sistemului educaţional,
de corelaţie cu necesităţile sociale, economice,
educaţionale, politice şi cu tendinţele internaţionale şi naţionale în domeniul educaţiei, de
garantare a funcţionalităţii sistemului de învăţămînt, au fundamentat acest document cu
titlul de pionierat în condiţiile Republicii Moldova. Ca produs structural normativ, proiectul
Codului este constituit din 14 titluri, 46 de capitole şi 169 de articole.

Documentul are drept obiective de bază:
constituirea unui sistem de învăţămînt de calitate, capabil să influenţeze dezvoltarea durabilă social-economică a ţării; construirea unui
sistem de învăţămînt apt să concureze pe plan
european şi internaţional; valorificarea adecvată a statutului cadrului didactic şi managerial
în societatea postindustrială; asigurarea priorităţii învăţămîntului într-o societate deschisă
spre schimbare.
Elaborarea proiectului Codului Educaţiei a
pornit de la următoarele premize: situaţia actuală din domeniul învăţămîntului autohton
şi cel european, ţinîndu-se cont de tendinţele
şi aspiraţiile Republicii Moldova privind integrarea în spaţiul european, cu prioritate în
cel educaţional; perspectivele democratizării
proceselor sociale, formarea societăţii civile
şi reformarea economiei; realizările justificate
obţinute deja în reformarea învăţămîntului din
republică. Din indicatorii de bază, ce au vectorizat construcţia noului document au fost şi
finanţarea insuficientă a sistemului de învăţă12
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mînt, în aspectul asigurării dezvoltării continue; accesul redus al unor categorii sociale la
educaţia de calitate; tendinţele demografice
regresive ce provoacă reducerea contingentului
de elevi; raţionalizarea utilizării capacităţilor
de proiect ale instituţiilor de învăţămînt; necesitatea revizuirii politicilor de pregătire iniţială,
formare continuă şi plasare în cîmpul muncii a
cadrelor didactice.
Varianta preliminară a proiectului Codului,
a fost lansată pentru dezbateri în spaţiul public
la 21 aprilie 2010, în cadrul unei conferinţe de
presă, cu participarea Prim-ministrului Vlad
Filat, a membrilor Grupului de experţi coordonatori, a reprezentanţilor societăţii civile şi
ai mass-media, iar, spre facilitarea dezbaterilor
publice, proiectul Codului a fost editat în format de broşură şi expediat în toate instituţiile
de învăţămînt, fiind plasat şi pe site-ul Ministerului Educaţiei în limbile română, engleză şi
rusă.
Pe parcursul dezbaterilor publice, au fost
realizate o serie de emisiuni tematice de o largă rezonanţă socială. Subiectul în cauză, a fost
abordat prin întîlniri/întruniri/şedinţe cu participarea conducătorilor instituţiilor de învăţămînt de diverse niveluri şi din diverse zone
geografice ale ţării. Preşedinţii organizaţiilor
sindicale raionale şi municipale ale angajaţilor
din învăţămînt, precum şi ai organizaţiilor sindicale din învăţămîntul secundar profesional şi
mediu de specialitate, şefii direcţiilor raionale/
municipale de învăţămînt, membrilor corpului
didactic din peste 20 de raioane, au formulat
sugestii valoroase de eficientizare a documentului. Segmentul privind învăţămîntul vocaţional/tehnic a fost pus în discuţie şi la conferinţa
ETF de la Torino. Un relevant aport la perfecţionarea proiectului de document a constituit
implicarea directă a Consiliului rectorilor, în
acest proces fiind antrenată şi majoritatea absolută a instituţiilor de învăţămînt din republică.
Au avut loc dezbateri la temă cu participarea largă a reprezentanţilor autorităţilor publice de toate nivelurile. Au fost realizate şi consultări cu reprezentanţii OSCE în Moldova, dar
şi o masă rotundă cu participarea partenerilor
de dezvoltare – Fondul Monetar Internaţional,
Banca Mondială, UNICEF etc.
Proiectul Codului educaţiei a fost consultat
şi cu Centrul pentru Drepturile Omului din
Republica Moldova, precum şi a fost avizat de
toate autorităţile competente, inclusiv Consiliul

Republican al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei
şi Confederaţia Naţională a Patronatului din
Republica Moldova.
Prioritar, discuţiile s-au axat pe poziţiile care
vizează cercetarea în instituţiile de învăţămînt
superior, organizarea învăţămîntului vocaţional/tehnic, angajarea în funcţie de conducător
al instituţiei de învăţămînt, normarea completării grupelor/claselor şi a activităţii didactice şi
ştiinţifico-didactice (la toate nivelurile), finanţarea şi autogestiunea financiară a instituţiilor de
învăţămînt, dar şi partajarea competenţelor şi
responsabilităţilor cu atribuţie la învăţămînt ale
autorităţilor de toate nivelurile, în conformitate
cu principiile declarate ale autonomiei locale.

Factorii angajaţi în dialog au luat atitudine
în raport cu oportunitatea consolidării statutului bibliotecarului din învăţămînt. Utilizarea
manualelor alternativă, evaluarea finală a competenţelor nu numai prin probe scrise, dar şi
orale, instituirea serviciilor logopedic şi psihologic în instituţie, educaţia incluzivă a copiilor
cu dizabilităţi, au generat abordări plurale.
Printr-o generalizare a direcţiilor prioritare,
putem spune că proiectul Codului îşi propune:
• o nouă abordare a doctrinei educaţionale şi
a misiunii sistemului de învăţămînt în societatea postmodernă;
• modernizarea sistemului de învăţămînt în
contextul politicii naţionale externe de integrare europeană şi aderare la Procesul de la
Bologna;
• asigurarea calităţii în învăţămînt ca o prioritate permanentă pentru întregul sistem
educaţional;
• actualizarea obiectivelor şi priorităţilor sistemului de învăţămînt pe termen lung;

• modernizarea structurii sistemului de
învăţămînt în conformitate cu Clasificatorul Standard Internaţional al Învăţămîntului (ISCED), tradiţiile şcolii
naţionale şi necesităţile educaţionale
interne;
• dezvoltarea Curriculum-ului Naţional şi
a standardelor educaţionale raportate la
cele europene;
• specificarea priorităţilor de dezvoltare a
cercetărilor ştiinţifice în învăţămînt;
• dezvoltarea organizaţională şi promovarea unor strategii de sporire a performanţelor resurselor umane;
• redimensionarea statutului cadrului didactic în societate;
• axarea activităţii de conducere pe principiile managementului contemporan eficient;
• modernizarea sistemului de formare continuă a personalului didactic şi de conducere din învăţămînt, în contextul învăţării
pe parcursul întregii vieţi;
• autonomia instituţională şi parteneriatul
social în învăţămînt;
• dezvoltarea infrastructurii şi a bazei material-didactice din învăţămînt, în corespundere cu tendinţele actuale de informatizare şi tehnologizare;
• perfecţionarea sistemului de finanţare a
învăţămîntului;
• conexiunea învăţămîntului superior, a
sferei de cercetare cu piaţa muncii;
• dezvoltarea continuă a tehnologiilor informaţionale în sistemul de învăţămînt;
• responsabilizarea societăţii asupra educaţiei, ca factor determinant al progresului
şi bunăstării.
Educaţia ca valoare ce dezvoltă alte valori,
menite să consolideze şi să motiveze formarea de performanţe în domeniu îşi va consolida substanţial statutul prin implementarea
Codului respectiv şi va facilita racordarea
cadrului normativ existent la practicile educaţionale europene de succes.
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Reforma serviciului public

Victor Bodiu,
Secretar general al Guvernului RM

R

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, asigură promovarea şi realizarea politicii statului în domeniul
serviciului public, în special al managementului resurselor umane. Astfel,
conform atribuţiilor, Cancelaria de Stat elaborează şi promovează cadrul
normativ privind reglementarea funcţiei publice, coordonează procesul de
dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici, monitorizează activităţile administraţiei publice referitor la funcţiile publice şi efectuează controlul implementării prevederilor legislaţiei serviciului public.

eformarea serviciului public a fost
focusată pe elaborarea cadrului legislativ şi normativ în scopul delimitării
clare a statutului diferitor categorii de
personal din autorităţile publice şi implementarea
reglementărilor prevăzute de noul cadru normativ
al serviciului public, conform Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”.
În acest context, au fost obţinute următoarele rezultate, pînă la finele anului 2010.
S-a creat cadrul legal de bază privind reglementarea activităţii tuturor categoriilor de personal din
autorităţile publice.
S-a delimitat statutul/categoria funcţiilor din
autorităţile administraţiei publice – prin procedura
de avizare a statului de personal. Astfel, autorităţile
administraţiei publice centrale au avut state de personal pentru anul 2010 avizate de către Cancelaria
de Stat, autorităţile administraţiei publice locale au
demarat procesul de elaborare şi avizare a statelor de
personal pentru anul 2011.
S-au elaborat şi aprobat fişe de post pentru toate
categoriile de funcţii publice din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
S-a dezvoltat în continuare cadrul normativ în
scopul implementării prevederilor Legii cu privire
la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Se implementează proceduri de personal conforme principiilor europene de bună guvernare –
ocuparea şi promovarea în funcţii publice în bază
de merit, integrarea socioprofesională a noilor angajaţi, evaluarea anuală a performanţelor profesionale, dezvoltarea profesională continuă etc.
A fost creată baza pentru evidenţa resurselor
umane în administraţia publică – prin punerea în
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funcţiune a unui sistem de indicatori statistici despre funcţiile şi personalul din autorităţile publice.
A fost reiniţiat procesul de creare a sistemului
informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici” – prin demararea
tenderului de contractare a unei companii care urmează să elaboreze acest soft.
S-au dezvoltat capacităţile de aplicare a prevederilor cadrului normativ în domeniu în autorităţile
publice – prin acordarea suportului metodologic
conducătorilor autorităţilor publice, subdiviziunilor
resurse umane; prin elaborarea, editarea şi distribuirea materialelor promoţionale, a buletinului electronic informativ „Managementul funcţionarilor
publici”, prin actualizarea site-ului http://www.rapc.
gov.md cu diverse informaţii şi materiale utile.
A sporit competenţa profesională a personalului
din autorităţile publice – prin realizarea activităţilor
de instruire internă şi externă (în cadrul cursurilor
de instruire din mijloace bugetare (comanda de
stat), cu finanţare de către partenerii de dezvoltare),
în ţară şi peste hotare, a vizitelor de studiu, a stagierilor. În premieră a demarat Programul de burse
peste hotare pentru funcţionarii publici, susţinut de
partenerii de dezvoltare.
Noul cadru normativ al serviciului public a
schimbat totalmente principiile şi standardele de
management al funcţionarului public. În prezent, la
nivel de reglementare, acestea sînt ajustate la bunele
practici europene.
Pentru a asigura modernizarea procedurilor de
personal, conforme la prevederile Legii nr.158-XVI
din 4 iulie 2008 şi a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11
martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, Cancelaria de Stat a demarat procesul de monitorizare a implementării acestor proceduri de personal

prin intermediul subdiviziunilor resurse umane din
cadrul autorităţilor publice. Ca rezultat, în anul 2010
pentru prima dată a fost efectuată evidenţa funcţiilor
publice şi monitorizarea implementării reglementărilor prevăzute de noul cadru normativ în organele
centrale de specialitate şi în autorităţile administraţiei publice locale. Totodată, pentru prima dată a fost
introdusă statistica despre funcţionarii publici şi alte
categorii de salariaţi pe categorii de funcţii şi posturi
din administraţia publică.
Astfel, au fost obţinute următoarele progrese şi
rezultate, exemplificate prin cifre:
 Procedura de ocupare a funcţiei publice vacante
prin concurs a început să fie dominantă în angajarea funcţionarilor publici din administraţia
publică. Astfel, procedura a fost aplicată pentru
39% din numărul de persoane angajate în funcţie publică în organele centrale de specialitate
şi 73% - în autorităţile administraţiei publice
locale, atît de nivelul al doilea, cît şi nivelul întîi, ceea ce este net superior, comparativ cu anii
2007-2009.
 Gradul de înnoire a funcţionarilor publici a constituit 10.6% în organele centrale de specialitate, datorită eforturilor susţinute prin ocuparea
funcţiilor publice vacante prin concurs şi alte
acţiuni. Gradul de înnoire a corpului de funcţionari publici în administraţia publică locală a
constituit 2.5%.
 Gradul de instruire a personalului a înregistrat
o pondere înaltă în organele centrale de specialitate – 76.4% din funcţionarii publici din aceste
autorităţi au fost instruiţi, inclusiv 72.3% au fost
instruiţi cel puţin 40 ore, conform prevederilor
legale. Urmează de depus eforturi şi pentru consolidarea capacităţii funcţionarilor publici din
autorităţile administraţiei publice locale, care au
fost instruiţi la un nivel jos – 30% din total, inclusiv 54.7% din funcţionarii publici instruiţi au
acumulat cel puţin 40 ore de instruire.
 Concomitent cu asistenţa acordată în dezvoltarea capacităţilor profesionale ale funcţionarilor
publici, Cancelaria de Stat a acordat asistenţă
autorităţilor în introducerea instrumentelor de
monitorizare a activităţilor de instruire a funcţionarilor publici, inclusiv evidenţa angajamentului
scris privind activitatea în serviciul public după
absolvirea formelor de dezvoltare profesională. În
organele centrale de specialitate au fost întocmite
39 angajamente şi în AAPL – 9 angajamente.
 În scopul implementării reglementării referitor la răspunderea disciplinară a funcţionarului
public, stabilită prin Legea cu privire la funcţia
publică şi statutul funcţionarului public, în anul
2010, a fost introdus mecanismul de răspundere
disciplinară a funcţionarului public prin aprobarea Regulamentului comisiei de disciplină. Ca

rezultat, au fost instituite comisii de disciplină
în 21 (din 24) organe centrale de specialitate, în
aparatele preşedintelui din 26 (din 32) raioane,
în mun. Chişinău şi UTA Găgăuzia, în primăriile din 13 raioane. În rezultat, în serviciul public
au fost create mai mult de 370 comisii de disciplină.
 Procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici pentru anul
2010 a fost aplicată pentru 85% din funcţionarii publici din organele centrale de specialitate
şi 95% din funcţionarii publici din autorităţile
administraţiei publice locale, cu excepţia funcţionarilor publici debutanţi (pentru care este
stabilită o altă procedură de evaluare). De asemenea, au fost stabilite obiectivele individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2011,
în baza obiectivelor din planurile de activitate
ale autorităţilor publice. Rezultatele evaluării
performanţelor profesionale ale funcţionarilor
publici denotă faptul că încă nu există o corelare între performanţele funcţionarilor publici şi
performanţele autorităţilor administraţiei publice.
Cu siguranţă, procesul de reformare a serviciului public şi implementarea reglementărilor noului
cadru normativ al serviciului public urmează a fi
continuat în anii 2011-2014. Printre priorităţile
pentru perioada ulterioară pot fi menţionate următoarele:
• continuarea activităţilor privind elaborarea / ajustarea / perfecţionarea, aprobarea şi implementarea cadrului normativ necesar punerii
în aplicare a Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, inclusiv instituirea poziţiei de
”secretar de stat”, aprobarea Clasificatorului unic
al funcţiilor publice din autorităţile publice şi a
Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici;
• elaborarea noului sistem de salarizare a funcţionarilor publici;
• elaborarea şi implementarea sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”;
• avizarea de către Cancelaria de Stat a statelor
de personal ale autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale pentru anul bugetar;
• acordarea în continuare de către Cancelaria
de Stat a asistenţei metodologice conducătorilor
autorităţilor administraţiei publice şi subdiviziunilor resurse umane în aplicarea procedurilor de
personal;
• sporirea competenţelor profesionale ale personalului din administraţia publică, inclusiv în cadrul cursurilor de instruire, a vizitelor de studii şi
programelor de masterat.
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STRATEGIA NAŢIONALĂ DE
DESCENTRALIZARE CONSULTATĂ PUBLIC

Începînd cu 4 aprilie, 2011, Cancelaria de
Stat a demarat prima rundă de consultări
publice asupra proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare, care urmează a fi
principalul document de politici în domeniul administraţiei publice locale.

D

escentralizarea şi asigurarea autonomiei locale este una din cele
cinci priorităţi stabilite în Programul de activitate al Guvernului RM pentru anii 2011-2014, care presupune:
● modernizarea şi eficientizarea sistemului
administraţiei publice locale, conformarea activităţii primăriilor, consiliilor locale, raionale şi
municipale la standarde avansate de activitate;
● consolidarea capacităţilor autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru a presta
servicii de bună calitate populaţiei;
● responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale pentru atribuţiile ce le exercită, conform domeniilor de competenţă;
● oferirea posibilităţilor de soluţionare a
problemelor locale prin implicarea la luarea
deciziilor a unui număr cît mai mare de reprezentanţi ai societăţii.
Prioritatea dată a fost stabilită reieşind din
necesitatea stringentă de a îmbunătăţi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale
de ambele nivele.
Respectiv, a fost elaborat un proiect de document strategic, prin care se defineşte situaţia
reală, problemele existente în domeniul administraţiei publice locale din Republica Moldo16
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va, se expune viziunea oficială pentru dezvoltarea sistemului în următorii ani, se stabilesc
acţiunile şi sarcinile concrete pentru toate părţile responsabile, se concretizează termenii de
timp pentru atingerea rezultatelor scontate, se
evaluează eventualele riscuri în procesul de implementare a reformelor, se estimează costurile reformelor, se propune formula instituţiilor
responsabile de implementare, monitorizare şi
evaluare a realizărilor sau impedimentelor depistate pe parcurs.
Pentru ca acest document să exprime o viziune comună, de consens a tuturor actorilor implicaţi în reforma administraţiei publice locale,
proiectul iniţial, elaborat în cadrul grupurilor
de lucru pentru descentralizare, va fi îmbunătăţit urmare a consultării opiniilor tuturor responsabililor şi membrilor comunităţilor noastre: primarilor, consilierilor locali, raionali şi
municipali, preşedinţilor de raioane, funcţionarilor publici, reprezentanţilor societăţii civile, sectorului privat, partenerilor sociali şi de
dezvoltare, mediului academic şi ştiinţific etc.
Scopul consultărilor publice asupra proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare
este informarea societăţii privind acţiunile întreprinse de Guvern pe segmentul asigurare a
autonomiei locale şi descentralizare; efectuarea

unui schimb de opinii cu toţi actorii responsabili din domeniu, identificarea unor soluţii de
îmbunătăţire a activităţii primăriilor şi consiliilor alese; discutarea acţiunilor ce se impun
în situaţii concrete, explicarea şi concretizarea
intenţiilor de îmbunătăţire a sistemului APL,
explicarea şi discutarea obiectivelor şi priorităţilor expuse în proiect.
La elaborarea proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare s-a ţinut cont de prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale,
ratificate de Republica Moldova. A fost examinată experienţa şi bunele practici ale ţărilor
europene, greşelile în practica de descentralizare ale altor state pentru a fi evitate din foaia
noastră de parcurs, s-au examinat şi evidenţiat
particularităţile specifice de dezvoltare a sisitemului APL în Moldova.
De asemenea, s-a ţinut cont de lacunele, inexactităţile existente în cadrul normativ şi legislativ în vigoare ce reglementează activitatea în
domeniul administraţiei publice locale. Au fost
luate în considerare capacităţile administrative
şi instituţionale, resursele umane, materiale şi
financiare ale primăriilor, consiliilor locale, raioanle şi municipale.
Primul pas în elaborarea documentului
a fost analiza şi diagnosticul situaţiei reale în
domeniul APL, ulterior – concretizarea intenţiilor de îmbunătăţire, stabilirea obiectivelor pe
domenii de activitate, după care a urmat identificarea acţiunilor prioritare pentru atingerea
rezultatelor scontate.
Astfel, pentru implementarea Strategiei
este propus un proiect al planului de acţiuni
etapizat, care prevede şi elaborarea foilor de parcurs sectoriale pe
domenii concrete, pasibile descentralizării, pentru a reuşi asigurarea unei autentice autonomii
locale: protecţie socială, sănătate,
educaţie, ordine publică, transport
public, infrastructură, dezvoltare
economică şocală, tineret şi sport,
cultură, ecologie etc.
Prima rundă a consultărilor publice a fost derulată pînă la începerea scrutinului electoral din luna
iunie curent, cu echipa care a activat deja un ciclu politic în cadrul
primăriilor şi consiliilor, pentru a
valorifica experienţa acumulată. O
altă rundă va urma în perioada iu-

lie-august, cu noua echipă ce va cîştiga scrutinul. Concomitent, va fi consultată opinia reprezentanţilor societăţii civile, mediului academic
şi ştiinţific, diferitor grupuri ţintă, partenerilor
sociali şi de dezvoltare etc. Proiectul va fi consultat şi cu reprezentanţii Congresului Autorităţilor din Moldova, cît şi cu reprezentanţi ai
altor asociaţii reprezentative ale APL, constituite în cadrul legii.
Urmare a dezbaterilor va fi îmbunătăţit proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare,
astfel încît documentul final, propus spre aprobare Guvernului şi Parlamentului, să răspundă
necesităţilor tuturor părţilor beneficiare de reformele implementate în administraţia publică
locală.
O noutate importantă a proiectului Strategiei este formularea prin prisma abordării bazate
pe Drepturile Omului şi Egalităţii de Gen. În
proiectul documentului se pune accent sporit
pe grupurile vulnerabile, promovarea accesului
egal la beneficii şi servicii publice, crearea oportunităţilor pentru implicarea femeilor în viaţa
socială, economică şi politică a comunităţilor.
Proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare urmează a fi îmbunătăţit cu contribuţia
tuturor şi agreat de toate părţile interesate.
În acest sens, Cancelaria de Stat, prin intermediul Direcţiei politici de descentralizare,
colectează toate sugestiile, propunerile şi recomandările de perfecţionare a proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare, care este
accesibil pe pagina oficială
www.descentralizare.gov.md.
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CHIŞINĂUL VA FI MONITORIZAT
DE CAMERE VIDEO
Guvernul Republicii Populare Chineze va oferi Guvernului Republicii Moldova pentru implementarea sistemului de monitorizare a traficului rutier şi ordinii publice un grant în valoare
de 2,7 milioane de dolari SUA, cu posibilitatea extinderii, în
dependenţă de complexitatea modulelor ce vor fi utilizate.

S

ecretarul general al Guvernului, Victor Bodiu, a anunţat, în timpul întîlnirii cu un grup de experţi chinezi aflaţi
în Republica Moldova pentru a stabili
parametrii tehnici de implementare a proiectului,
că centrul de comandă şi supraveghere urmează
a fi instalat şi pus în funcţiune în termen de şase
luni. Victor Bodiu a mai menţionat că acesta este
primul proiect din cele negociate cu partea chineză şi este mulţumit că s-a trecut deja la partea
practică.
"Apreciem colaborarea şi deschiderea de care
dau dovadă partenerii noştri din Republica Populară Chineză. Am început împreună implementarea mai multor proiecte şi sperăm că vom
continua cu acelaşi ritm", a menţionat Secretarul
general al Guvernului.
La rîndul său, şeful delegaţiei chineze, Wang
Yiping a mulţumit pentru întîlnirea călduroasă
de care a avut parte în Republica Moldova. Wang
Yiping a menţionat că în ultimii ani China a implementat foarte multe proiecte pentru supravegherea video a traficului rutier, iar rezultatele
arată că astfel de sisteme sînt foarte utile.
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Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Alexei Roibu, implementarea sistemului se înscrie
în procesul de reformare a MAI şi are drept scop
eficientizarea activităţilor politiei rutiere.
Ministrul a menţionat, de asemenea, că implementarea proiectului de monitorizare video a
traficului va permite eliminarea factorului uman
în relaţia poliţist - şofer, va diminua corupţia şi
va asigura egalitatea în faţa legii a tuturor participanţilor la trafic. Totodată, Alexei Roibu a opinat
că monitorizarea video a străzilor va duce la micşorarea numărului de accidente rutiere, dar şi la
o bună supraveghere a ordinii publice.
„Muncim la acest proiect de un an şi jumătate. Sperăm că peste şase luni cele 500 de camere
video şi radare să fie deja instalate în intersecţiile
din capitală, în special în preajma instituţiilor de
învăţămînt", a menţionat Alexei Roibu.
Sergiu Armaşu, şeful Direcţiei poliţie rutieră
a precizat că, în cadrul proiectului, numai în municipiul Chişinău urmează să fie instalate aproximativ 500 de camere video de supraveghere, dar
şi aproape 180 de semafoare noi la principalele
intersecţii.
Potrivit reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne, amenzile pentru toate încălcările
fixate de camerele de supraveghere vor fi trimise
pe adresa proprietarului autovehiculului. În afară
de captarea imaginilor, datorită camerelor video,
în cazul unor ambuteiaje pe străzi, ar putea fi
schimbate culorile semafoarelor. Instalarea sistemului inteligent de supraveghere, nu presupune
însă şi lipsa poliţiştilor în trafic.
Proiectul de video-monitorizare a traficului
rutier şi a ordinii publice va fi implementat iniţial în municipiul Chişinău, iar ulterior - extins pe
traseele naţionale şi internaţionale.

A DEMARAT DECENIUL SIGURANŢEI
CIRCULAŢIEI RUTIERE
Ceremonia de deschidere a Deceniului siguranţei circulaţiei rutiere a avut loc la Chişinău, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, la ea participînd membri ai Cabinetului
de Miniştri, reprezentanţi ai organizaţilor internaţionale
în domeniul securităţii rutiere şi cel al sănătăţii, voluntariagenţi ai securităţii rutiere.

S

tatistica mondială pesimistă la capitolul accidente şi traumatisme rutiere
a determinat numeroase organizaţii
internaţionale să înainteze diverse
iniţiative şi acţiuni concrete în scopul diminuării numărului victimelor pe drumurile lumii.
În acest sens, o iniţiativă de amploare la nivel
internaţional este lansarea Deceniului acţiunilor
în domeniul siguranţei rutiere pentru perioada
2011-2020, cu începere de la 11 mai 2011, desfăşurată sub auspiciul Organizaţiei Naţiunilor
Unite şi coordonarea directă de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
În apelul Secretarului General al Organizaţiei
Naţiunilor Unite către toate statele lumii, către organizaţiile internaţionale, societatea civilă şi liderii
de comunităţi, se conţine îndemnul să ne mobilizăm eforturile pentru ca Deceniul respectiv să se
încununeze cu îmbunătăţiri reale în circulaţia rutieră.
Prim-ministrul Vlad Filat a menţionat, în alocuţiunea sa, cu ocazia demarării acţiunii în cauză,
că siguranţa circulaţiei rutiere este stabilită la nivel
mondial drept prioritate de bază în programele de
activitate, inclusiv al Guvernului Republicii Moldova.
Premierul a declarat că Republica Moldova susţine totalmente iniţiativa dată şi în mai 2010 Guvernul a semnat la Washington memorandumul ONU
privind lansarea Deceniului de siguranţă rutieră. În
cadrul participării la adunarea anuală ONU, Guvernul Republicii Moldova a reiterat angajamentul
redresării situaţiei în domeniul siguranţei rutiere.
Două state - Republica Moldova şi Republica
Serbia - au fost selectate de către partenerii internaţionali pentru a fi incluse în Raportul final al Orga-

nizaţiei Mondiale a Sănătăţii cu privire la derularea
Deceniului acţiunilor de siguranţă rutieră în regiunea Est-Europeană.
Pentru Republica Moldova această oportunitate
de vizibilitate pe plan internaţional a fost posibilă
graţie unor progrese atestate şi atenţiei sporite acordate de Guvernul Republicii Moldova domeniului
securitate rutieră.
În scopul derulării evenimentului dat în Republica Moldova, Consiliul Naţional pentru Siguranţă
Rutieră a aprobat Planul de acţiuni privind lansarea
oficială a Deceniului acţiunilor în domeniul siguranţei rutiere. Planul respectiv are drept scop sensibilizarea pe larg a opiniei publice despre campania
de siguranţă rutieră, la care urmează să-şi aducă
aportul toate autorităţile abilitate, societatea civilă,
partenerii din mediul de afaceri, partenerii de dezvoltare, mediul academic şi ştiinţific, toţi membrii
comunităţii.
Anual, circa 1,3 milioane de persoane decedează
în accidente rutiere - peste 3000 de oameni pe zi.
Mai mult de jumătate din aceste persoane nu se deplasează în mijloace de transport, ci sînt pietoni. În
fiecare an, circa 500 de cetăţeni ai RM îşi pierd viaţa
ca urmare a accidentelor rutiere, alte 2000 persoane
se aleg cu leziuni grave, iar circa 50 familii rămîn
fără copii.
În baza Planului Global al Deceniului Siguranţei
Rutiere, Republica Moldova propune la nivel naţional mai multe acţiuni, într-un spirit cooperant cu
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile neguvernamentale, mediul privat,
partenerii sociali şi de dezvoltare.
Scopul acţiunilor din cadrul Deceniului este de
a asigura o reducere de 50% a numărului victimelor
circulaţiei rutiere pînă în anul 2020.
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ACCES LIBER LA DATELE GUVERNAMENTALE
CU CARACTER PUBLIC (date deschise)
Pentru ca oamenii să beneficieze de informaţii şi servicii publice în regim
non-stop, iar autorităţile să asigure transparenţa actului de guvernare, în
luna august 2010, Guvernul Republicii Moldova a creat Centrul de Guvernare
Electronică (CGE), care este responsabil de elaborarea şi realizarea agendei de
e-Guvernare.

P

rin aplicarea pe larg a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, instituţia îşi propune să reformeze sectorului
public, să crească performanţa autorităţilor şi transparenţa instituţiilor statului, să sporească accesului la informaţie şi să promoveze serviciile
digitalizate (e-Servicii). În rezultat, procedurile administrative obişnuite vor fi simplificate, costurile
administraţiei publice, birocraţia şi corupţia se vor
reduce simţitor, iar actul de guvernare se va îmbunătăţi.
Centrul de Guvernare Electronică devine promotorul principal al e-Guvernării şi al iniţiativelor
de transformare sectorială care răspund mai bine
necesităţilor cetăţenilor şi care contribuie la afirmarea unui Guvern mai accesibil, mai productiv şi mai
conectat la reţele.
Unul din produsele lansate de către Centrul de
Guvernare Electronică este portalul de date publice
deschise date.gov.md, produse de autorităţi publice
şi care nu constituie subiectul unor restricţii legate
de viaţa privată, confidenţialitate sau securitate.

Cînd spunem “date guvernamentale deschise”
(“open data”) ne referim la datele şi informaţiile
produse sau comandate de Guvern şi agenţiile guvernamentale. Ele constituie o resursă importantă
pentru consolidarea democraţiei participative şi
competitivităţii economice a unei ţări. „Date deschise” sînt datele care pot fi accesate, utilizate, reutilizate şi redistribuite în mod liber.
Scopul portalului date.gov.md este accesarea diferitelor date (informaţii) printr-o singură fereastră.
De aici, dezvoltatorii de aplicaţii pot reutiliza datele
în domeniul cercetării sau în scopuri comerciale,
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astfel încît toţi cetăţenii să beneficieze de avantajele
portalului. Momentan, multe din activităţile publice, neguvernamentale, cetăţeneşti sau ale instituţiilor de cercetare nu pot fi efectuate fără reutilizarea
şi redifuzarea datelor în formate accesibile.
Portalul date.gov.md este unul în dezvoltare.
Pentru început pune la dispoziţie peste 60 de seturi
de date la următoarele categorii: educaţie, sănătate, asigurări sociale, economie, finanţe, agricultură.
Numărul de seturi de date disponibile pentru utilizatori va creşte pe parcurs.
În scopul actualizării informaţiei pe portal,
Prim-ministrul Vlad Filat a semnat o dispoziţie privind publicarea datelor guvernamentale cu caracter
public. Documentul este adresat ministerelor, autorităţilor administrative centrale, altor autorităţi şi
instituţii publice.
Dispoziţia are drept scop asigurarea transparenţei procesului decizional şi participării cetăţenilor
la actul de guvernare, precum şi accesului cetăţenilor şi mediului de afaceri la datele guvernamentale
cu caracter public.
Ministerele, autorităţile administrative centrale, alte autorităţi şi instituţii publice vor identifica
lunar, în formatul stabilit de Centrul de Guvernare
Electronică, cîte trei seturi de date de interes pentru cetăţeni şi business, pe care le vor înregistra pe
portalul date.gov.md; vor asigura actualizarea periodică a datelor guvernamentale cu caracter public
în funcţie de frecvenţa colectării lor.
De asemenea, în comun cu Centrul de Guvernare Electronică, vor asigura actualizarea portalului şi
crearea interfeţelor pentru conectarea la sursele de
date actualizate periodic sau în timp real.
Conform aceleiaşi dispoziţii, Centrul de Guvernare Electronică elaborează metodologia publicării datelor guvernamentale cu caracter public, precum şi alte standarde tehnice necesare în
domeniu.

De ce avem nevoie de date deschise?
Transparenţă: Într-o societate democratică, cetăţenii trebuie să ştie ce face guvernul lor. Oamenii
trebuie să poată accesa liber date şi informaţii guvernamentale şi să împărtăşească aceste informaţii
cu alţi oameni. Transparenţa nu ţine doar de acces.
Ea se referă, de asemenea, la partajare şi reutilizare.
Adesea, pentru a înţelege un material, cititorul trebuie să îl revadă şi să-l analizeze. Pentru ca acţiunea
să aibă loc, este nevoie ca materialul să fie “deschis”,
astfel încît să poată fi utilizat şi reutilizat în mod
liber.
Valoarea socială şi comercială: Într-o eră digitală, datele sînt o resursă cheie pentru activităţi sociale şi comerciale. Totul, de la găsirea unui oficiu
poştal şi pînă la construirea unui motor de căutare,
necesită acces la date. Multe dintre acestea sînt create sau deţinute de Guvern. Prin deschiderea datelor, Guvernul poate contribui la crearea de afaceri
şi servicii inovatoare, care oferă valoare socială şi
comercială.
Guvernare participativă: Cetăţenii au posibilitate să fie în contact direct cu guvernarea lor doar
sporadic – poate la alegeri, o dată în 4-5 ani. Prin
deschiderea datelor, cetăţenii pot fi direct informaţi şi implicaţi în procesul de luare a deciziilor.
Asta înseamnă să ştie ce se întîmplă în procesul de
guvernare şi să fie în măsură să contribuie la acest
proces.

Acces la date guvernamentale deschise.
Accesul liber la date guvernamentale deschise
reprezintă o iniţiativă inovatoare în cadrul guvernelor, societăţii civile şi comunităţilor de tehnologii
informaţionale şi de comunicaţii (TIC) din întreaga lume. Este vorba de plasarea on-line a datelor
guvernamentale în formate standard. Acţiunea a
fost lansată cu scopul de a apropia autorităţile de
cetăţeni. Astfel eforturile autorităţilor devin transparente, iar cetăţenii pot participa activ la procesul
de luare a deciziilor.
Iniţiativa „Acces liber la datele guvernamentale cu caracter public” vizează doar datele publice
nesensibile, avînd în vedere că unele date guvernamentale sînt de o importanţă majoră pentru securitatea statului şi cea personală. Această acţiune a
fost lansată în mai multe ţări ale lumii, de la cele
dezvoltate, precum SUA şi Marea Britanie, până la
ţările în curs de dezvoltare.
În contextul recentei crize financiare, care a determinat utilizarea unor fonduri publice considerabile pentru a salva industrii întregi de falimentare,
cererea faţă de transparenţa cheltuielilor publice a
crescut, contribuind la accelerarea mişcării de promovare a datelor cu caracter public.

În Republica Moldova, mai multe ministere, autorităţi publice centrale şi locale, departamente şi
instituţii dispun de o serie de date disponibile online. În acelaşi timp, Biroul Naţional de Statistică
difuzează date de interes public. Cu toate acestea,
datele sînt împrăştiate pe multe adrese web şi sunt
păstrate în locuri separate.
În cadrul iniţiativei „Acces liber la datele guvernamentale cu caracter public” a fost creat un ghişeu
unic date.gov.md, care oferă cetăţenilor şi companiilor acces la toate datele cu caracter public. Astfel,
societatea civilă şi comunitatea TIC din Republica
Moldova pot fi implicate în valorificarea acestor
date deschise. O modalitate de implicare a sectorului privat în acest proces sînt concursurile pentru
dezvoltatorii de aplicaţii. Primul astfel de concurs,
"e-Aplicaţia Ta" a fost lansat de către Centrul de
Guvernare Electronică pe 15 aprilie 2011. Este o
competiţie de idei şi aplicaţii tehnologice pentru o
mai bună guvernare.
Sînt încurajaţi să aplice tineri, dezvoltatori independenţi, companii mici din domeniul TIC şi
organizaţii neguvernamentale. Categoria aplicaţii
se închide în luna iulie. Detalii despre competiţie şi
premii pot fi găsite pe egov.md/concurs.
Prin intermediul concursului "e-Aplicaţia Ta",
CGE vrea să atingă următoarele obiective:
● îmbunătăţirea accesului la informaţiile şi serviciile guvernamentale prin intermediul elaborării
unor aplicaţii inovatoare;
● stimularea spiritului antreprenorial în ecosistemul TIC prin crearea de noi servicii, menite să
genereze beneficii sociale şi comerciale cetăţenilor Republicii Moldova;
● sprijinirea acţiunilor şi practicilor care sporesc
responsabilitatea şi transparenţa funcţionarilor
publici.
Iniţiativa de oferire a accesului liber la datele guvernamentale cu caracter public, lansată în Republica Moldova, este conformă direcţiilor trasate în
Foaia de Parcurs privind implementarea guvernării
electronice.
Centrul de Guvernare Electronică lucrează în
parteneriat cu ministerele de resort, agenţiile de
stat şi autorităţile publice pentru a colecta şi publica toate datele deschise. Vor fi identificate domenii cu transparenţă redusă şi cu puţine informaţii
disponibile şi vor fi publicate tot mai multe date
on-line.
Centrul de Guvernare Electronică activează
în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale, în parteneriat cu Banca Mondială,
Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională
(USAID), Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD), sectorul privat, societatea
civilă şi funcţionarii publici din Republica Moldova.
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ZIUA EUROPEI MARCATĂ
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Ziua Europei este o ocazie de a celebra valorile comune şi
de a ne exprima satisfacţia faţă de apartenenţa la identitatea europeană. În acest sens, la Chişinău, dar şi în mai
multe localităţi ale ţării, au avut loc un ciclu de manifestări dedicate acestei sărbători.

D

rept punct de pornire al Europei Unite serveşte declaraţia
din 9 mai 1950, cînd Robert
Schuman, ministru de Externe
al Franţei, a propus crearea unei federaţii europene. Ziua Europei este celebrată atît în cele 27
de ţări-membre ale Uniunii, cît şi în alte state
europene. Republica Moldova şi-a ales în mod
democratic şi irevocabil aderarea la Uniunea
Europeană şi însuşirea valorilor fundamentale
de democraţie, pace, solidaritate, respectarea
drepturilor şi libertăţilor omului, alinierea la
aquis-ul comunitar.
Cu ocazia Zilei Europei, pe data de 7 mai,
au avut loc manifestaţii în Piaţa Marii Adunări
Naţionale din capitală, fiind amplasat „orăşelul
european”.
Prezent la eveniment, Prim-ministrul Vlad
Filat, a felicitat cetăţenii moldoveni cu ocazia
Zilei Europei, menţionînd că este onorat să
deschidă această sărbătoare.
Vlad Filat a spus că este mîndru pentru Republica Moldova şi cetăţenii ei, deoarece, în
ultima perioadă, au fost înregistrate mai multe
succese, iar ţările din Uniunea Europeană sprijină parcursul nostru european.
Totodată, şeful Cabinetului de Miniştri a
menţionat necesitatea amplificării eforturilor
de integrare europeană pentru a putea beneficia
pe deplin de drepturile şi valorile europene.
Prim-ministrul a adresat felicitări tuturor
cu această frumoasă sărbătoare, finalizînd discursul cu cuvintele „Trăiască Europa! Trăiască
Republica Moldova!”
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Miroslav Lajčák, Director pentru Rusia, Vecinătatea Estică şi Balcanii Occidentali al Serviciului European pentru Acţiune Externă, care a
venit în Republica Moldova pentru a participa
la acest eveniment, a făcut o scurtă incursiune
în istoria Uniunii Europene.
Oficialul a făcut o trecere în revistă a parcursului european al Republicii Moldova,
precizînd că Guvernul de la Chişinău depune
eforturi mari pentru ca cetăţenii moldoveni să
beneficieze de regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană şi de piaţa europeană.
„Desigur că mai sînt multe de făcut, dar cu
angajamente ferme din partea ambelor părţi,
vom reuşi. Sînt sigur că anume aşa va fi", a accentuat Miroslav Lajčák.
Miroslav Lajčák a spus că Ziua Europei este
şi sărbătoarea ţării noastre, deoarece Republica
Moldova este un stat european.
După deschiderea oficială a evenimentului,
Vlad Filat, Miroslav Lajčák şi ambasadorii Uniunii Europene acreditaţi la Chişinău, au vizitat
„orăşelul european" amplasat în PMAN. Oaspeţii au făcut cunoştinţă cu istoria şi tradiţiile
europene, au gustat din bucate, dar şi au discutat cu oamenii.
Cu ocazia marcării Zilei Europei, la Chişinău a fost organizată şi o recepţie la care a
participat Prim-ministrul Vlad Filat, şefii misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău,
reprezentanţi ai societăţii civile, parlamentari,
conducători ai instituţiilor mass-media.
În cadrul evenimentului, Prim-ministrul a
adresat un mesaj de felicitare şi a adus un oma-

giu eforturilor conjugate ale europenilor de a
promova şi consolida construcţia europeană.
„Sărbătorirea acestei zile este un excelent
prilej de a ne aminti cu recunoştinţă de fondatorii Uniunii Europene, dar şi de a exprima
gratitudine partenerilor noştri care susţin dezideratul Moldovei de a adera la marea familie
europeană", a spus Premierul.
Vlad Filat a menţionat că UE este marcată
de o perioadă de reafirmare a idealurilor care
au făcut ca Uniunea să se dezvolte în toţi aceşti
ani şi să se apropie de cetăţenii săi. „Numeroasele culturi, tradiţii şi limbi diferite care coexista în Europa sînt promovate în armonie pe
întreg continentul nostru. Fiecare ţară alege în
mod democratic să adere la UE prin adoptarea valorilor fundamentale de democraţie, pace
şi solidaritate. Aceste valori prind contur prin
dezvoltarea economică şi socială, garantarea
unui nivel de viaţă decent pentru toţi cetăţenii",
a relevat Prim-ministrul.
Vlad Filat a reiterat că Guvernul Republicii Moldova este ferm angajat să activeze întru
atingerea acestor obiective, astfel ca perspectiva europeană a statului nostru să aducă beneficii pentru fiecare cetăţean.
Premierul a subliniat că, în mai puţin de 2
ani de guvernare, cetăţenii Republicii Moldova
au demonstrat că pot contribui la succesul proiectului european prin concentrarea eforturilor
şi seriozitate în realizarea responsabilităţilor
asumate.
Jean Monnet spunea la debutul construcţiei comunitare: „Nimic nu este posibil fără
implicarea oamenilor, însă nimic nu are un
viitor durabil în lipsa instituţiilor". În această ordine de idei,
Vlad Filat a menţionat că actualele circumstanţe testează mai
mult decît oricînd capacitatea
statului nostru de a integra în
propria conduită politică principiile şi valorile Uniunii. Iar
evoluţiile şi dinamica dialogul
RM-UE din această perioadă
sînt un indice al faptului că RM
a trecut la un alt nivel de încredere şi susţinere din partea
Uniunii Europene.
Prim-ministrul a evidenţiat
faptul că în faţa Republicii Moldova se deschid noi perspective
de dezvoltare economică, stabilitate, cooperare şi armonizare

legislativă, dar pentru aceasta trebuie să muncim mai mult.
Şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova,
Dirk Schuebel, gazda evenimentului, a făcut o
evaluare a relaţiilor moldo-comunitare, subliniind că, datorită implicării constructive a
ambelor părţi, au fost înregistrate progrese
importante în negocierea Acordului de Asociere RM-UE, precum şi în ceea ce ţine de
preconizata începere a negocierilor privind
Acordului de Comerţ Liber, Aprofundat şi
Cuprinzător.
Dirk Schuebel a apreciat progresele obţinute în ceea ce ţine de majorarea cotelor de
export a vinurilor moldoveneşti pe piaţa comunitară, în domeniul transporturilor, energiei şi drepturilor omului, anunţînd că, în
timpul apropiat, vor fi implementate proiecte
comune în domeniile educaţiei, ştiinţei şi cel
al justiţiei.
Ziua Europei a fost sărbătorită şi la Bălţi, capitala de nord a Moldovei. Şeful Delegaţiei UE
în Republica Moldova, Dirk Schuebel, ambasadori ai ţărilor europene la Chişinău, persoane
oficiale au fost întîmpinaţi cu fanfară militară.
În centrul oraşului a fost deschis „orăşelul european”, iar participanţii la acţiune au degustat
din bucătăria europeană, au luat lecţii de limbi
europene şi audiat un concert cu interpreţi autohtoni şi străini.
Manifestări de Ziua Europei au avut loc şi în
or. Comrat. Aici a fost susţinut un concert cu
participarea colectivelor artistice din UTA Găgăuzia şi a vedetelor muzicii uşoare moldoveneşti.
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RESPECTUL ŞI GRIJA FAŢĂ DE VETERANI −
O LEGE MORALĂ PENTRU INSTITUŢIILE STATULUI
În fiecare an, la 9 mai, Republica Moldova, alături de alte state ale
lumii, comemorează încheierea celui mai sîngeros război din istoria
omenirii, cînd nazismul - cel mai odios regim de pînă acum - a fost
zdrobit. Cu această ocazie, la Chişinău, dar şi în alte localităţi ale
ţării, au fost organizate un şir de manifestări.

Î

n ziua de 9 mai, Prim-ministrul Vlad Filat a participat la mitingul de comemorare
consacrat Zilei Victoriei, care s-a desfăşurat la Complexul Memorial „Eternitate”. La
eveniment au participat veterani ai armatei sovietice şi ai celei române, care au menţionat importanţa
evenimentului şi faptul că ei s-au reunit împreună
pentru a sărbători cea de-a 66 aniversare de la victoria asupra fascismului.
Vlad Filat a felicitat veteranii cu această zi importantă, în care cetăţenii aduc un omagiu celor ce
şi-au jertfit viaţa şi sănătatea pentru a asigura pacea
pe pămînt.
„Pentru merite şi pentru jertfa de sine, primiţi
cele mai calde mulţumiri şi plecăciuni de recunoştinţă", cu aceste cuvinte s-a adresat Vlad Filat participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial.
Premierul a menţionat că veteranii sînt cei care au
înscris o filă aparte în istoria statului nostru. Vlad Filat a spus că exemplul lor constituie o adevărată şcoală
a vieţii pentru tînăra generaţie, care urmează să preia
ştafeta de edificare a unui stat integru şi democratic.
„Sînteţi purtătorii unor nobile virtuţi şi ne închinăm în faţa Dumneavoastră cu admiraţie şi mîndrie
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pentru faptele de eroism pe care le-aţi făcut pentru
a asigura un viitor mai bun viitoarelor generaţii. Ne
bucurăm pentru că mai sînteţi în viaţă şi vedeţi cum
vă cresc nepoţii şi cum se dezvoltă ţara în care aţi revenit după lupte crîncene. Vrem ca eroismul şi curajul Dumneavoastră să ni-l lăsaţi ca moştenire pentru
generaţiile viitoare", a accentuat Prim-ministrul.
După miting, Prim-ministrul a depus jerbe de
flori la Focul Veşnic.
În aceeaşi zi, Prim-ministrul a avut o întîlnire
cu veteranii celui de-al Doilea Război Mondial. La
reuniune au participat veterani care au luptat în cadrul armatei sovietice şi armatei române.
Premierul le-a mulţumit veteranilor pentru sacrificiul şi eroismul de care au dat dovadă, precizînd
că respectul şi grija permanentă faţă de veterani trebuie să fie o lege morală, pentru organele puterii de
stat, dar şi pentru fiecare dintre noi.
Veteranii celui de-al Doilea Război Mondial i-au
mulţumit Prim-ministrului pentru atenţia acordată
şi l-au felicitat pentru succesele obţinute în procesul
de guvernare a ţării.
Prim-ministrul a adresat sincere urări de sănătate, optimism, putere de muncă, viaţă multă şi
prosperitate tuturor veteranilor.
Întîlnirea a culminat cu o masă de sărbătoare,
iar orchestra de muzică populară "Folclor" a susţinut un concert.
În acest an, cu ocazia zilei de 9 mai, Guvernul
Republicii Moldova a acordat veteranilor o alocaţie
unică în valoare de 600 de lei.
Cel de-al Doilea Război mondial a răpit circa 70
milioane de vieţi omeneşti, de aceea, ziua de 9 mai
reprezintă biruinţa vieţii asupra morţii, a luminii
asupra întunericului, a păcii asupra războiului. Este
de datoria noastră a tuturor, a urmaşilor celor care
au obţinut victoria asupra fascismului, să păstrăm
memoria eroilor căzuţi pe cîmpul de luptă şi să manifestăm grijă şi atenţie faţă de veteranii celui de-al
Doilea Război Mondial.

