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Secretar General al
Guvernului Republicii Moldova

D

omnule Bodiu, cum aţi caracteriza activitatea Cancelariei de
Stat în anul 2011. Care au fost
realizările obţinute, dar şi provocările cu care v-aţi confruntat?

ce mai multă previzibilitate în stabilirea priorităţilor şi obiectivelor de dezvoltare a ţării. Prin
acest exemplu, autorităţile publice au arătat că
pot oferi un produs de calitate şi beneficia pe
deplin de susţinerea societăţii civile şi partenerilor
de dezvoltare. Cele 7 priorităţi strategice
În calitate de Secretar General al Guvernului
aş dori să încep prin a transmite sincerele mele vor schimba modelul de dezvoltare a ţării, care
mulţumiri colegilor din cadrul Cancelariei de va rezulta într-o creştere economică calitativă,
Stat, partenerilor de dezvoltare şi, desigur, celor şi desigur sporirea nivelului de trai a populaţiei.
din sectorul neguvernamental, cu care am reu- Vreau să profit de această ocazie şi să aduc sinşit să stabilim o relaţie specială şi de lungă du- cere mulţumiri societăţii civile şi partenerilor
rată, pentru eforturile şi devotamentul probat de dezvoltare pentru cele peste 250 de comenprin toate iniţiativele noastre. Valoarea oricărei tarii şi contribuţii la proiectul „Moldova 2020”,
instituţii o reprezintă oamenii, echipa fără de care vor avea un impact benefic asupra deciziei
care orice lider sau manager, cît de bun n-ar fi, politice finale.
Anul 2011 a mai însemnat şi sporirea calin-ar putea înregistra performanţe dorite.
tăţii
propunerilor de politici publice prin evaAş dori să trec în revistă cele mai semnificative provocări şi realizări ale echipei pe care am luarea impactului anterior adoptării deciziei.
Cu suportul nostru, colegii din cadrul autorionoarea să o conduc.
Noul document de planificare strategică pe tăţilor publice centrale au elaborat şi propus
termen lung, sau deja binecunoscuta Strategie 16 propuneri de politici publice de înaltă caNaţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, pe litate Comitetului Interministerial pentru Plabună dreptate a reprezentat o provocare, dar şi nificare Strategică, prezidat de dl Vlad FILAT,
o realizare a Guvernului. Ambiţia Executivului Prim-ministru Republicii Moldova. Unele din
de a avea o strategia de dezvoltare a ţării pe ter- acestea s-au regăsit şi în Politica fiscală pentru
men lung este semnificativă prin faptul că adu- 2012, altele urmează să fie incluse în Planul In2
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tegrat de Acţiuni al Guvernului pentru 2012.
Procesul de raportare în interiorul Guvernului
a suportat schimbări calitative, platforma online de raportare în baza Planului Integrat de
Acţiuni a Guvernului va economisi timp şi resurse, va spori viteza şi calitatea procesului de
monitorizare şi evaluare a impactului politicilor publice.
Totodată, o realizare incontestabilă a Guvernului este stabilirea şi menţinerea unei relaţii speciale cu societatea civilă. Consiliul Naţional pentru Participare dar şi alte platforme
de dialog şi parteneriat la nivelul autorităţilor
publice centrale au devenit un element indispensabil al procesului de adoptare a deciziilor.
Unul dintre obiectivele de bază ale guvernării este descentralizarea puterii şi apropierea serviciilor publice de cetăţeni. Cum stau
lucrurile la acest capitol?
La sfîrşitul anului 2011, Guvernul a aprobat
proiectul de Hotărîre “Cu privire la aprobarea
proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Descentralizare”. Proiectul respectiv a fost elaborat în contextul priorităţii
de descentralizare şi consolidare a capacităţilor
primăriilor şi consiliilor alese şi este un răspuns
la problemele şi lacunele existente în domeniul
administraţiei publice locale. Anterior, Strategia Naţională de Descentralizară a fost supusă
unui amplu proces de consultări publice, în 2
etape, pe parcursul a jumătate de an de zile. În
acest sens, Cancelaria de Stat a desfăşurat circa 30 de şedinţe consultative în toate regiunile
Republicii Moldova (Centru, Nord, Sud, UTA
Găgăuzia), la care au participat peste 2500 de
persoane.
La elaborarea Strategiei au contribuit reprezentanţii sectorului guvernamental, autorităţilor publice locale de nivelurile I şi II - prin intermediul Congresului Autorităţilor Locale din
Moldova, ai societăţii civile - prin intermediul
Consiliului Naţional de Participare, partenerii
de dezvoltare în cadrul Programului Comun
Dezvoltare Locală Integrată.
Strategia Naţională de Descentralizare este
primul şi unicul document de politică în domeniul administraţiei publice locale din perspectiva Legii privind descentralizarea administrativă, aprobată încă în anul 2006, dar implementarea eficientă a căreia era condiţionată de lipsa

unui plan strategic, care ar fi stabilit etapele
distincte ale procesului de descentralizare.
Scopul strategiei este de a dezvolta o administraţiei publică locală autonomă, care să presteze servicii de calitate şi să asigure un management eficient al competenţelor locale. Acesta
este un document strategic care punctează direcţiile de dezvoltare a sistemului administraţiei publice locale în Republica Moldova, asigură
interconexiunea cu Reforma Administraţiei
Publice Centrale, politica de dezvoltare regională şi alte politici propuse spre implementare,
cu impact asupra domeniilor de competenţă
ale administraţiei publice locale.
Aprobarea Strategiei Naţionale de Descentralizare de către Parlament va oferi oportunităţi pentru a îmbunătăţi activitatea primăriilor
şi consiliilor alese, va crea o administraţie publică locală modernă, cu capacităţi administrative, manageriale şi financiare consolidate, cît
şi pentru valorificarea fondurilor disponibile
pentru Republica Moldova pe segmentul bună
guvernare şi dezvoltare locală.
În acelaşi timp, aş vrea să vorbesc şi despre
o altă realizare importantă a echipei Cancelarie de Stat - pe parcursul anului trecut, peste 12
mii de aleşi locali au fost instruiţi în domeniul
administraţiei publice locale. Aceste măsuri au
contribuit la consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale în contextul procesului
de descentralizare.
Sînteţi negociator-şef din partea R. Moldova privind aderarea ţării noastre la spaţiul
aerian comun, în acest context, cînd cetăţenii
moldoveni vor beneficia de preţuri mai reduse
la serviciile avia?
Negocierile privind Acordul Spaţiului Aerian Comun între Republica Moldova şi Uniunea Europeană au fost finalizate într-un timp
record, de numai 3 luni. Următoarea etapă este
însuşi semnarea acestui Acord. Dar, din păcate,
această etapă nu mai depinde în totalitate de
noi.
Deşi, iniţial, semnarea acestui Acord a fost
prevăzută pentru 22 martie 2012, semnarea
Acordului va fi transferată pentru o dată ulterioară din cauza disputei între Comisia Europeană şi Consiliul UE, privind competenţa celui din urmă în semnarea acordurilor cu statele
terţe. Doar după soluţionarea litigiului respectiv va fi posibilă şi deblocarea procedurilor ce
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ţin de semnarea de către UE a acordurilor cu
statele terţe, inclusiv a Acordului privind Spaţiul Aerian Comun cu RM.
Anticipînd concurenţa care va creşte semnificativ după semnarea Acordului, operatorii
aerieni au venit cu preţuri reduse semnificativ,
şi anume cu 20-30% faţă de nivelul care a existat pînă în prezent. De exemplu, preţul unui bilet dus-întors spre unele destinaţii din Europa
prin Munich sau Viena porneşte de la 175-180
euro, iar zborurile directe spre destinaţiile din
Italia pornesc de la 140-180 euro dus-întors per
pasager.
Mai mult, din acest an vom avea mai multe
zboruri directe din Chişinău spre oraşele din
Italia: Milano (Bergamo), Venezia (Trevizo),
Roma şi Bologna (Forli).
Considerăm că nivelul preţurilor la biletele
de avion pentru destinaţiile din UE va continua
să scadă, înregistrînd o scădere de pînă la 50%
faţă de nivelul preţurilor din 2011.
Ce succese au fost înregistrate la capitolul
e-Transformare?
În septembrie, 2011 Guvernul Republicii
Moldova a aprobat Programul Strategic de
Modernizare Tehnologică a Guvernării (eTransformare). Odată cu aplicarea acestuia, ne
propunem să îmbunătăţim accesul la serviciile publice şi să creștem gradul de participare a
cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor. ETransformarea Guvernării este un proiect în
valoare de 20 de milioane de dolari americani,
finanţat de Banca Mondială şi pus în practică
de Centrul de Guvernare Electronică, în parteneriat cu autorităţile publice centrale.

O altă acţiune care poate fi înscrisă în seria
celor referitoare la e-Transformare este iniţierea procesului de consultări cu societatea
civilă în vederea aplicării Planului de Acţiuni
pentru un Guvern Deschis. Documentul are
în vedere o serie de angajamente pe care Guvernul şi le-a asumat în efortul de asigurare
a transparenţei şi combatere a corupţiei. Planul de acţiuni va fi prezentat la forul global
al „Parteneriatului pentru Guverne Deschise”,
care se va desfăşura în luna aprilie în Brazilia.
Republica Moldova a subscris „Parteneriatului pentru Guverne Deschise” și speră să devină în scurt timp membră cu drepturi depline
a acestei inițiative.
De menţionat că, Comisia Naţională pentru
e-Transformare, forul suprem care coordonează agenda de e-Guvernare şi este prezidat de
Prim-ministru Vlad Filat, a aprobat lista serviciilor, registrelor şi arhivelor electronice care
vor fi implementate în 2012. Lista conţine patru
e-Servicii de platformă şi şapte e-Servicii sectoriale. Printre acestea se numără: programarea
online la medic, programarea online în audienţă la Prim-ministru, aplicarea online pentru
vize (e-Viză), comandarea electronică a actelor
de stare civilă, eliberarea facturii fiscale electronice, etc. Serviciile au fost selectate în baza
criteriilor de întîietate pentru cetăţeni, propunerilor din partea autorităţilor publice centrale, obiectivelor stabilite de Programul Strategic
pentru Modernizare Tehnologică a Guvernării
şi listei de servicii electronice prioritare în Uniunea Europeană. Astăzi avem certitudinea că
în anul 2012 cetățenii vor avea acces la servicii
electronice de calitate.
Recent au fost semnate mai multe acorduri
care vizează simplificarea procedurii de obţinere a semnăturii electronice. Ce efecte va
avea aceasta pentru cetăţeni?
Acordurile respective au fost semnate de
către Cancelaria de stat, Centrul de Guvernare
Electronică, Întreprinderea de Stat "Centrul de
Telecomunicaţii Speciale" şi operatorii de telefonie mobilă: Moldcell, Orange şi Moldtelecom.
Acest parteneriat va contribui la dezvoltarea
guvernării electronice, iar cetăţenii vor putea
fi autentificaţi în sistemele informatice pentru
a beneficia de servicii electronice, semnătura
electronică va deveni mai accesibilă. Din luna
iulie 2012 identitatea electronică va putea fi in-

4
2 (16) | 2012

corporată pe cartela SIM a telefonului mobil.
Totodată, aceasta va permite implementarea
serviciului de identitate electronică mobilă
(Mobile eID) în scopul utilizării tehnologiilor
moderne pentru prestarea serviciilor electronice.
Pentru obţinerea identităţii electronice şi
aplicarea semnăturii digitale, cetăţenii trebuie să plătească în prezent 880 de lei. Odată cu
aplicarea identităţii electronice pe cartela SIM
a telefonului mobil, costurile serviciului se vor
reduce semnificativ, iar accesibilitatea acestuia
va creşte.
Mecanismul de aplicare a noii platforme
va permite probarea identităţii cetăţenilor în
spaţiul virtual, autentificarea pentru serviciile
publice, precum şi folosirea semnăturii digitale, utilizînd telefonul mobil. Acele certificate digitale cu forţă juridică, care momentan se
distribuie în cazul identităţii electronice doar
pe smart carduri, se vor înscrie deja pe cartelele SIM ale telefoanelor mobile. Acest lucru
va soluţiona o serie de deficienţe legate de utilizarea actuală a identităţii electronice.
Una din ultimele realizări ale instituţiei pe
care o reprezentaţi este semnarea acordurilor de înfrăţire a localităţilor din municipiul
Chişinău cu cele din judeţul Iaşi(România).
Care vor fi beneficiile acestor acţiuni şi dacă
prevedeţi semnarea unor acorduri similare în
cazul altor localităţi ale Moldovei cu cele din
România sau Ucraina?
Înţelegerea respectivă a fost convenită de către Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de
Stat, în baza acordului de colaborare cu Prefectura judeţului Iaşi, şi prevede înfrăţirea a 10 localităţi din municipiul Chişinău cu 10 localităţi
din judeţul Iaşi.
Acorduri de înfrăţire au fost semnate dintre
localităţile: Cricova - Cotnari, Codru - Ioan Neculce, Durleşti - Miroslava, Sîngera - Dumeşti,
Vatra - Coarnele Caprei, Bubuieci - Ruginoasa,
Budeşti - Sineşti, Ciorescu - Ciurea, Tohatin Cucuteni şi Coloniţa - Bălţaţi.
În baza acordurilor de colaborare respective,
autorităţile administraţiilor publice locale ale
localităţilor care s-au înfrăţit vor avea posibilitatea să beneficieze de schimb de informaţii şi
experienţă reciproc avantajoase pe diverse domenii comune de activitate cum ar fi: administraţie publică locală, educaţie, cultură, comerţ,

industrie, agricultură, protecţia mediului, medicină, turism, sport şi altele.
Totodată, autorităţile locale vor putea participa la expoziţii şi tîrguri organizate în localităţile lor, la hramurile localităţilor, în cadrul
cărora pot conveni acţiuni de cooperare şi
schimburi reciproce.
De asemenea, acordurile de înfrăţire şi prietenie încheiate vor facilita demararea anumitor proiecte europene comune pe segmentul
transfrontalier România, Ucraina, Republica Moldova. Acordurile de înfrăţire oferă noi
oportunităţi în ceea ce priveşte cooperarea
transfrontalieră şi anume posibilitatea accesării
fondurilor europene pentru dezvoltarea localităţilor, dezvoltarea relaţiilor interumane, implementarea unor proiecte comune în diverse
domenii.
Sînt sigur că semnarea acordurilor de înfrăţire va asigura trecerea relaţiilor dintre cele
două ţări la un nivel mult mai calitativ şi va facilita integrarea R. Moldova în marea familie
europeană.
Relaţiile dintre România şi Republica Moldova vor avea doar de cîştigat în urma acordurilor respective. Înfrăţirea între localităţi reprezintă o realitate pentru Europa de astăzi, deoarece un număr mare de localităţi sînt unite prin
acorduri similare. Am spus şi în cadrul evenimentului de semnare a acordurilor respective
şi voi repeta şi acum că a venit timpul, pe lîngă
poduri de flori să mai construim şi poduri de
piatră.
Trebuie să valorificăm pe deplin potenţialul
nostru de cooperare, care este unul imens, datorită lucrurilor care ne unesc, şi anume limba,
cultura şi istoria comună. Dar pe lîngă aceste
lucruri spirituale care ne unesc, trebuie să mai
fim uniţi şi de schimburile comerciale, şi nu în
ultimul rînd de schimburile interumane.
Un prim rezultat al acţiunilor întreprinse
este proiectul de construcţie, în orăşelul Cricova, a scuarului „Aleea Domnitorilor” şi a unui
parc adiacent. Inaugurarea acestora este preconizată pentru luna iunie a.c. Totodată, în timpul
apropiat vor fi lansate 2 proiecte comune dintre
localităţile înfrăţite, alte 4 proiecte urmînd a
fi desfăşurate de către serviciile deconcentrate
din municipiile Chişinău şi Iaşi.
Vă mulţumim!
5
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PARTENERIAT PENTRU PROSPERITATE
Acordul Cadru de Parteneriat Naţiunile Unite – Republica Moldova “Spre Unitate în Acţiune” pentru anii
2013-2017 a fost semnat la 10 februarie 2012, la Teleneşti. După ceremonia de semnare a Acordului a urmat
deschiderea consultărilor naţionale privind promovarea
prestării eficiente a serviciilor publice în spaţiul rural al
Republicii Moldova, în cadrul cărora a fost discutat unul
din proiectele implementate în comun de către Moldova,
ONU şi Guvernul Suediei - Biroul Comun de Informaţii
şi Servicii (BCIS).

L

a evenimentele respective au participat Prim-ministrul Republicii
Moldova Vlad Filat, coordonatorul
rezident ONU în Moldova, Kaarina
Immonen, Directorul Regional pentru Europa
şi Asia Centrală, Thea Fierens, Ambasadoarea
Regatului Suediei la Chişinău, Ingrid Tersman,
ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
Valentina Buliga, conducerea raionului Teleneşti.

În cadrul ceremoniei de semnare a Acordului, Vlad Filat a subliniat importanţa acestei
asistenţe pentru oamenii din Republica Moldova, menţionînd că evenimentul are o semnificaţie deosebită în contextul marcării celei de-a
XX aniversare a colaborării dintre Republica
Moldova şi Organizaţia Naţiunilor Unite – cea
mai mare instituţie globală din toate timpurile.
Premierul a opinat că proiectele comune care
urmează a fi realizate cu suportul ONU trebuie
măsurate în creşterea calităţii vieţii, în numărul
celora ce şi-au găsit un nou loc de muncă datorită iniţiativelor respective, s-au tratat într-un
sistem de sănătate mai bun, au ieşit din sărăcie
datorită mecanismelor de asistenţă.
„Tocmai din această cauză semnăm acest
Acord nu în Chişinău la Guvern, ci aici, în Teleneşti, în una din localităţile în care implementăm proiecte împreună cu ONU. Mă refer la
6
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Centrul de reabilitare pentru femei şi tineri de
serviciile căruia au beneficiat deja cîteva sute
de persoane din cei mai vulnerabili, la sistemul
de gestionare a deşeurilor, care deserveşte peste 6500 persoane din întreaga localitate, dar şi
la Biroul Comun de Informaţii şi Servicii, care
funcţionează în raion”, a precizat Prim-ministrul.
Acordul Cadru de Parteneriat Republica
Moldova - Naţiunile Unite (UNPF) „Spre Unitate în Acţiune” exprimă determinarea colectivă a Naţiunilor Unite de a sprijini Republica
Moldova în abordarea provocărilor majore de
dezvoltare pe calea devenirii o ţară prosperă,
modernă și integrată în Europa. Acordul este
conceput cu scopul de a susţine eforturile Republicii Moldova în realizarea Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului, precum şi ambiţiile
sale de integrare europeană.
Conţinutul Acordului Cadru de Parteneriat pentru Moldova se concentrează pe trei piloni tematici, care îmbunătăţesc şi completează priorităţile naţionale şi agenda de creştere
economică a guvernului Republicii Moldova:
1. Suport în valoare de cca 61,9 mil. USD, pentru reforma sectorului justiţiei şi a drepturilor
omului, care reprezintă mandatul specific al
ONU şi care este un domeniu de o importanţă
majoră pentru Moldova; 2. Dezvoltarea capitalului uman şi incluziunea socială - vizează
implementarea unor programe comprehensive în domeniul reducerii sărăciei şi îmbunătăţirii accesului la educaţie incluzivă, servicii
calitative de sănătate şi protecţie socială, în
valoare de 123,2 mil. USD; 3. Proiecte ce ţin
de mediul înconjurător, schimbările climatice

şi gestionarea riscurilor, în valoare de cca 32,2 consolidarea societăţii civile, utilizarea energiei
mil. USD.
regenerabile.
De menţionat că, Acordul vine să reducă şi
„Raionul Teleneşti este unul din multele lodin birocratizarea procesului de coordonare calităţi ale R. Moldova care a beneficiat de o codintre ONU şi Guvern. Astfel, s-a convenit asu- operare îndelungată dintre Guvern, autorităţile
pra introducerii principiilor noi prin care ONU publice locale, societatea civilă şi organizaţiile
să lucreze ca un tot întreg, utilizînd şi fortifi- internaţionale. Cu sprijinul ONU aici a fost
cînd sistemele naţionale, ceea ce va permite re- creat un centru de reintegrare socială pentru
ducerea numărului de documente necesare de tineri şi femei, a fost îmbunăţit sistemul de evasemnat şi negociat, pentru ca timpul şi efortu- cuare a deşeurilor solide, create ghişeuri unice
rile economisite să fie investite într-o calitate şi pentru a îmbunătăţi accesul la servicii pentru
un număr mai mare a proiectelor comune.
locuitorii raionului”, a spus coordonatorul reziÎn spiritul deplin al Cartei Naţiunilor Unite, dent ONU în Moldova.
acest Cadru de Parteneriat stabileşte angajaÎn aceeaşi zi, au demarat consultările naţimentul agenţiilor Naţiunilor Unite în Republi- onale privind promovarea prestării eficiente a
ca Moldova pentru a creşte coerenţa de lucru serviciilor publice în spaţiul rural al Republicii
pentru o mai mare unitate în acţiune. Cadrul ia Moldova, cu participarea largă a reprezentanţiîn considerare pe deplin angajamentele interna- lor autorităţilor publice centrale și locale, preţionale faţă de creşterea eficienţei de dezvoltare, statorilor de servicii, invitaţi pentru a discuta
şi vor fi implementate în conformitate cu Prin- o nouă viziune de „ghişeu unic” în prestarea
cipiile de Parteneriat ale Moldovei şi Planul de serviciilor la nivel local.
Guvernul Republicii Moldova promovează
Implementare. Autoritatea naţională de coordonare este Cancelaria de Stat. Această instituţie o nouă abordare pentru prestarea serviciilor la
şi Echipa de Ţară a Naţiunilor Unite îşi exercită nivel local pentru a sprijini creşterea accesului
dreptul comun de proprietate şi responsabilitate la informaţii şi prestarea serviciilor oferite de
către administraţia locală, prin crearea Birourireciprocă pentru acest Cadru de Parteneriat.
Kaarina Immonen, coordonator rezident al lor Comune de Informaţii şi Servicii, cu suporONU în Moldova, a spus că noul document se tul Programului ”Abilitarea economică a Femebazează pe experienţele şi lecţiile învăţate pe ilor”, finanţat de către Guvernul Suediei. Conparcursul primului acord de cooperare cu Mol- ceptul se bazează pe principiul ”ghişeului unic”,
dova.
În timp ce ONU a oferit
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aplicat pe scară largă în multe ţări UE, oferind
spaţiu pentru mai mulţi prestatori de servicii să
se întrunească într-un loc uşor accesibil şi vizibil în incinta administraţiei raionale în mod
regulat şi de a oferi îndrumare şi consultaţii
pentru populaţia locală, în domeniul ocupării
forţei de muncă, protecţiei sociale, dezvoltarea
afacerilor şi agriculturii, afaceri juridice, cadastru şi altele.
Astfel, în 4 raioane ale Republicii Moldova: Sîngerei, Nisporeni, Teleneşti şi Cantemir
au fost create Birouri Comune de Informaţii şi
Servicii, care s-au demonstrat a fi foarte eficiente pentru beneficiari şi prestatori de servicii,
precum şi rentabile pentru consiliile locale.
În scopul valorificării experienţei benefice
acumulate în raioanele pilot, depăşirii situaţiilor problematice identificate, precum şi implementarea conceptului la nivel naţional, în
ianuarie 2012 a fost instituit prin Dispoziţie
de Guvern un grup special de lucru. Grupul,
în termen de pînă la 1 aprilie 2012, va elabora
şi va prezenta Guvernului spre examinare pachetul de acte legislative necesare funcţionării
Biroului Comun de Informaţii şi Servicii precum şi va oferi suport autorităţilor administraţiei publice locale şi prestatorilor de servicii
în diseminarea modelului Biroului Comun de
Informaţii şi Servicii.
Beneficiile imediate ţin de micşorarea timpului şi cheltuielilor cetăţenilor pentru accesarea serviciilor, creşterea încrederii în servicii,
dar şi a transparenţei acestora, optimizarea
costurilor la prestarea serviciilor locale, creşterea colaborării şi cooperării dintre autorităţi,
scăderea presiunii petiţiilor asupra administraţiei locale şi centrale acestea fiind rezolvate
operativ în regim de lucru.
8
2 (16) | 2012

Conceptul şi modelul Biroului vine ca suport pentru realizarea priorităţilor Programului
de activitate al Guvernului Republicii Moldova
pentru anii 2011-2014 ”Libertate, Democraţie,
Bunăstare” contribuind esenţial la realizarea
obiectivelor stabilite la capitolul ”Servicii publice de calitate”. Funcţionarea acestor birouri
coincide cu Strategia de Descentralizare aprobată recent.
Modelul acestui “ghişeu unic” de servicii
publice la nivel local este concepută de către
Guvern ca o platformă pentru promovarea
agendei de e-transformare. Reorganizarea mai
eficientă a prestării acestor servicii este primul
pas pregătitor pentru digitizarea şi concentrarea lor pe portalul guvernamental unic. Astfel
de modele de lucru de fapt introduc deja e-serviciile la nivel local.
Thea Fierens a spus că, în ultimi ani, în Republica Moldova s-au schimbat multe lucruri
în bine, dar eforturile trebuie continuate pentru ca ţara noastră să devină mai modernă şi
mai democratică.
„Moldova trebuie să evite greşelile pe care leau comis alte state europene şi noi sîntem gata
să vă ajutăm. Într-o ţară cu venituri modeste,
cum este Republica Moldova, este necesar să
se muncească de comun acord, ca în familie”, a
spus Thea Fierens.
Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Ingrid Tersman a spus că proiectul privind crearea Birourilor Comune de Informaţii
şi Servicii este unul din cele mai de succes şi
care se bucură de popularitate. Ea a îndemnat
Guvernul RM, donatorii, partenerii Moldovei
să susţină această iniţiativă pentru ca asemenea birouri să fie deschise în cît mai multe raioane.
Consultările naţionale urmăresc două
obiective de bază: de a oferi o platformă pentru
raioanele care sunt avansate în prestarea serviciilor pentru femeile şi bărbaţii din mediul
rural prin îmbunătăţirea coordonării şi cooperării de a împărtăşi experienţa şi rezultatele
sale actuale cu reprezentanţii celorlalte raioane
din Republica Moldova; precum şi de a crea o
platformă pentru autorităţile publice centrale
şi autorităţile publice locale de a comunica şi
interacţiona pe marginea unei posibile replicări a modelului dat de prestare a serviciilor
(BCIS), ca parte a Strategiei Guvernului pentru îmbunătăţirea prestării serviciilor în Republica Moldova.

UN NOU NIVEL AL RELAŢIILOR
MOLDO-UCRAINENE
Prim-ministrul Vlad Filat a întreprins, în perioada
2-3 februarie 2012, o vizită oficială la Kiev. La întoarcerea în ţară, Premierul a menţionat că această vizită
se înscrie în acţiunile consecvente, întreprinse în ultimii
doi ani de către Guvern, în vederea dezvoltării unor relaţii de bună vecinătate şi de parteneriat strategic dintre Republica Moldova şi Ucraina.

L

a Kiev, Vlad Filat a avut întrevederi
cu Preşedintele Ucrainei, Viktor
Ianukovici, cu Premierul Nikolai
Azarov şi cu Preşedintele Radei
Supreme, Vladimir Litvin. Premierul a fost
însoţit de reprezentanţi ai Guvernului RM, ai
mediului de afaceri, precum şi ai administraţiei
publice locale din 6 raioane situate la hotarul
cu Ucraina, care au participat la ceremonia de
semnare a Acordul privind crearea Euroregiunii „Nistru” – unul din principalele evenimente
de pe agenda vizitei respective.
În cadrul discuţiilor purtate cu oficialii ucraineni, delegaţia Republicii Moldova a
abordat un spectru larg de subiecte ce ţin de
relaţiile bilaterale.
Părţile au constatat că poziţiile celor două
state coincid şi că la Kiev este aceeaşi determinare ca şi la Chişinău de a soluţiona problemele
existente şi de a dezvolta în continuare relaţiile
bilaterale în beneficiul ambelor state. S-a constatat că eforturile depuse de ambele părţi în
vederea activizării dialogului moldo-ucrainean
au dat rezultate concrete - un lucru important,
ţinînd cont de faptul că acest an este unul jubiliar. Anume la 10 martie 2012, vom marca 20
de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre ţările noastre. În acelaşi context, a fost convenită organizarea Zilelor culturii ucrainene în
Republica Moldova şi a celor dedicate culturii
moldoveneşti în Ucraina.

O atenţie deosebită a fost acordată rolului
Ucrainei în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, inclusiv în contextul
preluării de către Ucraina a preşedinţiei OSCE
în 2013. În acest sens, partenerii ucraineni au
subliniat deplina susţinere a eforturilor Chişinăului pentru identificarea unei soluţii viabile
privind soluţionarea conflictului transnistrean.
Un alt punct de vedere comun la care s-a
ajuns ţine de importanţa continuării procesului
de demarcare a frontierei, inclusiv pe segmentul transnistrean. În acest context, în februarie
2012 şi-a reluat activitatea Comisia mixtă pentru demarcarea frontierei moldo-ucrainene.
În cadrul întrevederilor avute la Kiev, s-a
discutat şi despre necesitatea realizării înţelegerilor convenite în cadrul celei de 13-a şedinţe
a Comisiei interguvernamentale de colaborare
economico-comercială din 10-11 noiembrie
2011 de la Chişinău, în special celor legate de
statutul juridic al obiectelor de patrimoniu al
Republica Moldova situate pe teritoriul Ucrainei. Următoarea şedinţă a Comisiei interguvernamentale urmează să aibă loc în aprilie-mai,
la Kiev.
De asemenea, a fost reafirmată deschiderea
ţării noastre pentru investiţii străine, dar şi disponibilitatea de a depune în continuare eforturi
pentru a avea un mediu de afaceri atractiv.
În cadrul întrevederilor, Premierul a abordat
şi problema energetică, în acest context fiind
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menţionată necesitatea cooperării în acest domeniu şi consolidarea securităţii energetice din
ambele state. Republica Moldova şi Ucraina au
aceleaşi obiective în ceea ce priveşte dezvoltarea
pieţei energetice regionale, dar şi sînt interesate
în demararea unor proiecte comune, în contextul integrării lor în reţeaua energetică europeană ENTSO-E. Ucraina are un rol important şi în
proiectul de conectare a Republicii Moldova la
reţeaua de gaze din România în vederea asigurării securităţii energetice a ţărilor noastre.
De asemenea, s-a convenit asupra impulsionării cooperării economico-comerciale moldoucrainene şi acordării de sprijin reciproc în cadrul organismelor internaţionale din care cele
două state fac parte.
În cadrul vizitei la Kiev, Vlad Filat a participat şi la lucrările forumului economic moldoucrainean. La eveniment au participat circa 40
de oameni de afaceri din cele două ţări. În cadrul
forumului au fost discutate subiecte precum
climatul investiţional şi experienţa Ucrainei în
gestionarea sectoarelor prioritare. Totodată,
delegaţii din Republica Moldova au prezentat
facilităţile pe care le oferă ţara noastră pentru
dezvoltarea afacerilor, iar ministrul Agriculturii
şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov a vorbit despre potenţialul agricol al Moldovei.
Prim-ministrul RM a spus că Ucraina este
un partener comercial important pentru Republica Moldova, între cele două state fiind
semnate peste 160 de documente, care acoperă aproape toate domeniile de cooperare. Vlad
Filat a subliniat că cifra de afaceri dintre cele
două state, pentru primele 11 luni ale anului
2011, cu excepţia activităţii economice externe
a regiunii transnistrene a Republicii Moldova,
s-a ridicat la aproximativ 720 de milioane de
dolari SUA, în creştere faţă de aceeaşi perioadă
a anului 2010 cu 29%.
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În prezent, în Republica Moldova există
aproximativ 300 de societăţi mixte moldoucrainene unde muncesc peste 3 600 de oameni. Volumul investiţiilor ucrainene în economia ţării noastre este de peste 16 milioane
de dolari SUA.

Acordul privind crearea Euroregiunii „Nistru” a fost semnat de către reprezentanţii administraţiei regiunii Viniţa, din partea Ucrainei, şi conducătorii a 6 raioane din Republica
Moldova (Donduşeni, Ocniţa, Rezina, Soroca,
Floreşti, Şoldăneşti), în prezenţa şefilor de Guverne şi membrilor delegaţiilor guvernamentale ale celor două state. Documentul prevede
crearea Euroregiunii „Nistru” ca organ al cooperării transfrontaliere între unităţile teritoriale
menţionate mai sus, în cadrul căruia urmează
a fi organizate diverse măsuri, în conformitate
cu legislaţiile naţionale ale ţărilor semnatare şi
regulile convenite. De asemenea, ca parte componentă a Acordului, au fost aprobate Statutul
Euroregiunii „Nistru" şi Regulamentul privind
organizarea activităţii Consiliului şi Centrului
coordonator al organizaţiei respective.
Acordul privind crearea Euroregiunii „Nistru" a fost elaborat în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare dintre Ucraina şi Republica Moldova, semnat la 23 octombrie 1992,
avînd la bază Convenţia europeană privind cooperarea transfrontalieră dintre comunităţile şi
autorităţile teritoriale (Madrid, 21 mai 1980).
Scopul acestuia constă în consolidarea şi
dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate, parteneriat şi cooperare în domeniul economic, social, cultural şi umanitar dintre cele două state,
la nivel regional.
Prin acest Acord, părţile s-au pronunţat pentru conjugarea resurselor materiale şi financiare, inclusiv din cadrul programelor de asistenţă
europeană, pentru realizarea proiectelor comune în interesul dezvoltării social-economice a
regiunilor respective.
Vizita Premierului Vlad Filat la Kiev a fost
apreciată drept una necesară şi importantă, iar
rezultatele acestei vizite se vor regăsi în lansarea unor proiecte importante, în beneficiul cetăţenilor din ambele ţări.

consolidarea
securităţii ENERGETICE

Perspectivele participării Republicii
Moldova la unele proiecte energetice
transfrontaliere, cum ar fi AGRI şi
NABUCCO, au fost printre principalele
subiecte de discuţie în cadrul vizitei oficiale
a Prim-ministrului Vlad Filat în Republica
Azerbaidjan, din luna ianuarie 2012.

Î

n cadrul vizitei, Premierul a avut întrevederi cu Preşedintele Republicii
Azerbaidjan, Ilham Aliyev, cu Primministrul Republicii Azerbaidjan, Artur Rasi-Zade, cu Preşedintele Milli Majlisului
(Parlamentul) Republicii Azerbaidjan, Octai
Asadov, cu conducerea unor ministere, dar şi
cu reprezentanţii mediului de afaceri. Delegaţia
moldovenească a vizitat, de asemenea, Centrul
intelectual de reglementare a transportului în
or. Baku, de pe lîngă Ministerul Transporturilor, care este unic în felul său şi care reprezintă o experienţă ce ar putea fi implementată cu
succes şi în Republica Moldova.
În cadrul întrevederilor, a fost efectuată o
evaluare a relaţiilor moldo-azere şi examinate
posibilităţile de intensificare a acestora atît în
plan politic, cît şi economic, şi investiţional.
Un subiect aparte al discuţiilor l-a constituit cooperarea energetică dintre ţările noastre. Partea moldovenească a lansat o invitaţie
companiei petroliere de stat SOCAR de a veni
pe piaţa energetică din Moldova. Conform înţelegerii la care s-a ajuns, în timpul apropiat,
compania azeră urmează să deschidă o filială la
Chisinău, iar acest lucru va oferi noi posibilităţi
de intensificare a relaţiilor bilaterale în domeniul energetic.

S-a discutat şi despre posibilitatea participării Republicii Moldova la unele proiecte
energetice transfrontaliere, cum ar fi AGRI şi
NABUCCO. Proiectele în cauză oferă o perspectivă foarte bună, inclusiv pentru Republica
Moldova, în ceea ce priveşte diversificarea surselor de energie.
Proiectul AGRI prevede construcţia a două
terminale pentru prelucrarea gazelor naturale
din Azerbaidjan (în portul Culevi, Georgia şi
în portul Constanţa, România). Din Culevi în
Constanţa urmează a fi transportat gazul lichefiat pe cale maritimă, prin Marea Neagră.
Volumul estimativ anual constituie 8 mlrd. м3
pe an, cu posibilitatea de extindere pînă la 10
mlrd. м3. Valoarea estimativă constituie 4,5
mlrd. euro (pentru un volum de 8 mlrd. м3).
Mai multe state, printre care Ucraina, Norvegia, Turcia, Bulgaria, Italia, Japonia, Coreea de
Sud, au exprimat interesul pentru colaborare în
cadrul acestui proiect.
Cît priveşte proiectul NABUCCO, acesta
prevede construcţia unei conducte de gaz pentru livrarea gazelor naturale din regiunea Mării
Caspice şi a Orientului Apropiat spre Europa.
Lansarea construcţiei este planificată pentru
anul 2013, iar primele livrări spre Europa –
pentru anul 2017. Conducta se va extinde pe
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o lungime de 3900 km, avînd o capacitate de
livrare de 31 mlrd. м3 de gaze pe an, investiţiile
planificate se cifrează la 7,9 mlrd. euro. Actualmente, la realizarea acestui proiect participă 6
ţări – Bulgaria, Turcia, Ungaria, Austria, Germania şi România.
În cadrul vizitei, s-a convenit asupra convocării, în prima jumătate a anului 2012, a celei
de-a treia şedinţe a Comisiei interguvernamentale bilaterale de cooperare economică, acţiune care ar contribui la extinderea colaborării
comercial-economice dintre Moldova şi Azerbaidjan. Ultima reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-azere a avut loc la 22-23
februarie 2007, la Baku.
Totodată, a fost exprimat interesul pentru
atragerea investiţiilor azere în diverse domenii
ale economiei RM, inclusiv în sectorul agricol
şi industria prelucrătoare, vinificaţie şi turism.
La situaţia din 1 octombrie 2011, volumul investiţiilor azere în economia RM a constituit 4
mil. lei, în ţara noastră fiind înregistrate 26 de
întreprinderi cu participarea capitalului azer.
Un alt subiect important al discuţiei a fost
cooperarea bilaterală în sfera umanitară. Astfel,
a fost menţionată importanţa activizării relaţiilor cu diasporele naţionale din ambele state,
precum şi realizarea unor paşi concreţi pentru
susţinerea acestora. Conform datelor oficiale, în
Republica Moldova locuiesc circa 900 de originari din Azerbaidjan (preponderent în oraşele Chişinău, Bălţi, Cahul, Tiraspol, Comrat).
Actualmente în Republica Moldova sînt înregistrate 3 organizaţii etnoculturale azere. Din
anul 2006, în oraşul Baku activează Asociaţia
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pentru prietenie şi cooperare culturală „Azerbaidjan-Moldova”. Printre fondatorii acesteia
sînt oameni de afaceri, reprezentanţi ai mediului academic şi ai culturii, funcţionari publici
etc., care au locuit o perioadă mai îndelungată
în Republica Moldova sau au făcut studii înţara
noastră, precum şi originari din RM, care locuiesc în Azerbaidjan.
De menţionat că anul 2012 este unul jubiliar – se împlinesc 20 de ani de la stabilirea
relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan. În acest context,
s-a convenit asupra organizării unor acţiuni
comune dedicate acestei date, dar şi privind
desfăşurarea Zilelor culturii Azerbaidjanului
în Republica Moldova şi a Zilelor culturii ţării noaste la Baku. În aceeaşi ordine de idei, a
fost exprimată dorinţa de a intensifica relaţiile
la nivel interministerial şi interdepartamental
în vederea amplificării cooperării în domeniul
culturii şi turismului, ţinînd cont şi de faptul că
oraşul Baku va găzdui, în luna mai anul curent,
concursul muzical internaţional «Eurovision2012».
Nu a fost trecută cu vederea dimensiunea
cooperării în cadrul organizaţiilor internaţionale. S-a constatat că Republica Moldova şi
Republica Azerbaidjan cooperează fructuos în
cadrul diverselor organizaţii internaţionale şi
regionale.
Oficialii din cele două state s-au pronunţat
pentru intensificarea colaborării bilaterale în
cadrul „Parteneriatului Estic", precum şi pentru implementarea unor programe şi proiecte
comune în diverse domenii în beneficiul ambelor părţi. În acelaşi timp, a fost menţionată disponibilitate părţilor de a coopera şi în cadrul
altor structuri şi organizaţii precum GUAM,
OCMN, CoE. Autorităţile Republicii Moldova
au salutat alegerea Azerbaidjanului în calitate
de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU.
În 2011, Republica Moldova a exercitat
preşedinţia GUAM, iar în 2012 aceasta a fost
transmisă Azerbaidjanului. Printre priorităţile
actualei preşedinţii Azerbaidjanul menţionează: soluţionarea diferendelor pe teritoriul ţărilor GUAM, combaterea traficului de substanţe
narcotice şi a migraţiei ilegale, lupta cu traficul
de persoane, cu terorismul, dar şi cooperarea
activă a celor 4 state în cadrul altor organiza-

ţii internaţionale; crearea condiţiilor prielnice
pentru dezvoltarea business-ului, aprofundarea
relaţiilor în domeniul comunicaţiilor, transportului, dezvoltarea reţelelor de transport între
statele GUAM etc.
Părţile au optat pentru intensificarea relaţiilor pe dimensiunea economică în cadrul organizaţiei în cauză. De asemenea, oficialii au manifestat interes pentru elaborarea unor proiecte
comune în ceea ce priveşte structurile de drept,
în sfera turistică şi în domeniul gestionării situaţiilor excepţionale. Pentru ambele state este
importantă asigurarea securităţii energetice,
precum şi dezvoltarea surselor netradiţionale
de energie şi surselor regenerabile.
Premierul şi membrii delegaţiei au vizitat
Centrul intelectual de reglementare a transportului în or. Baku, de pe lîngă Ministerul Transporturilor. Centrul respectiv este unul dintre
cele mai dotate din punct de vedere tehnic din
lume şi are funcţia de a reflecta situaţia de pe
arterele capitalei, astfel încît să fie evitate ambuteiajele sau accidente. În Baku sînt instalate
600 camere video ce monitorizează toate rutele
de transport public, dar şi 150 de intersecţii din
oraş. Acest sistem permite şi prevenirea anumitor infracţiuni sau identificarea persoanelor
vinovate.
Tot în cadrul vizitei respective, Vlad Filat şi
membrii delegaţiei au vizitat sediul central al
companiei „Azercell". La întîlnire au participat
Chiril Gaburici, directorul general al Companiei „Moldcell", Halim Ates, Vicepresedinte
„TeliaSonera Eurasia" si Ali Agan, directorul
general al Companiei „Azercell". Acestea aparţin grupului „TeliaSonera Eurasia" din componenţa căruia fac parte 7 state, printre care
Moldova şi Azerbaidjan. Conform informaţiei
prezentate, „Azercell" deţine la momentul de
faţă 54% din piaţa de telefonie mobilă a Azerbaidjanului, fiind şi cel mai mare contribuabil
la bugetul statului de pe segmentul nepetrolier.
A fost apreciat ritmul de dezvoltare al companiei, fiind menţionată necesitatea extinderii investiţiilor şi în Republica Moldova. În context,
Halim Ates a spus că în ultimii 10 ani, pe piaţa
de telefonie din Moldova compania a efectuat
investiţii de 200 milioane dolari SUA.
În cadrul întrevederilor la nivel înalt, oficialii
din cele două state au exprimat interes reciproc
pentru extinderea relaţiilor comercial-econo-

mice, constatînd că nivelul actual al relaţiilor
bilaterale în domeniul respectiv nu corespunde
potenţialului acestora. Volumul schimbului comercial dintre Republica Moldova şi Republica
Azerbaidjan în perioada ianuarie-octombrie
2011 a constituit 6,8 mil. dolari SUA, cu 52%
mai mult decît în aceeaşi perioadă a anului
2010. Exportul a constituit 4,2 mil. dolari SUA
(cu 2% mai puţin decît în aceeaşi perioadă a
anului precedent). Totodată, importul a crescut
considerabil (de 14,4 ori), constituind 2,6 mil.
dolari SUA.
Cu siguranţă, vizita delegaţiei moldoveneşti
în Republica Azerbaidjan a fost una importantă, în cadrul acesteia s-a reuşit discutarea întregului spectru de probleme de pe agenda bilaterală. Totodată, s-a stabilit dezvoltarea în continuare a relaţiilor bilaterale pe multiple planuri,
dar şi colaborarea în plan regional.
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E-GUVERNUL ÎN ACŢIUNE
Comisia Naţională pentru e-Transformare, responsabilă
de coordonarea agendei privind e-Guvernarea, care este
prezidată de Prim-ministrul Vlad Filat, a aprobat lista
serviciilor, registrelor şi arhivelor electronice care vor fi
aplicate începînd cu anul 2012. Lista conţine patru e-Servicii de platformă şi şapte e-Servicii sectoriale. Printre
acestea se numără şi programarea online la medic, programarea online în audienţă la Prim-ministru, aplicarea
online pentru vize (e-Viză), comandarea electronică a actelor de stare civilă, eliberarea facturii fiscale electronice.

P

remierul Vlad Filat a solicitat să fie
identificate domeniile în care este
necesitate stringentă pentru a fi
implementate serviciile electronice
şi a cerut să existe o comunicare eficientă între
toate instituţiile pentru a fi evitate dublările de
servicii şi costuri. În acest scop urmează să fie
alocate fonduri din bugetul de stat, dar şi să fie
identificate alte surse financiare pentru implementarea proiectelor ce ţin de e-Guvernare.
Începînd cu anul 2012, vor fi aplicate următoarele e-servicii sectoriale: Registrul comercial (Camera Înregistrării de Stat), acces activ la
registrul bunurilor imobile, e-viza, factura fiscală electronică (etapa pilot), sistemul informaţional medical integrat spitalicesc, sistemul informaţional automatizat de asistenţă medicală
primară şi sistemul informaţional de admitere
on-line (la grădiniţe şi universităţi).
Stela Mocan, directoarea Centrului de Guvernare Electronică, a menţionat că în scurt
timp va fi lansat Portalul serviciilor publice
www. servicii.gov.md şi alte patru e-servicii
(Depunerea on-line a cererii pentru obţinerea
Cazierului Judiciar, înregistrarea on-line a angajaţilor la Compania Naţională de Asigurări
în Medicină (CNAM), aplicarea on-line pentru
licenţă şi acte on-line din domeniul construcţiilor).
Serviciile au fost selectate în baza criteriilor
de întâietate pentru cetăţeni, propunerilor din
partea autorităţilor publice centrale, obiectivelor stabilite de Programul Strategic pentru Modernizare Tehnologică a Guvernării şi listei de
servicii electronice prioritare în Uniunea Europeană.
14
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Serviciile electronice vor fi finanţate din
fondurile proiectului e-Transformarea Guvernării al Băncii Mondiale, gestionat de Centrul
de Guvernare Electronică.
E-Serviciile de platformă vor fi utilizate de
către toate autorităţile administraţiei publice
centrale, şi urmează a fi implementate în mod
prioritar în perioada 2012-2015.

e-Servicii de platformă:
1.
-

Programări on-line:
Sistemul de e-Programare la medicii specialişti în cadrul Centrului Republican de
Diagnosticare Medicală
Programare la Serviciul Stare Civilă
Programare la serviciile prestate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
Programare în audienţă la Primul Ministru, Miniştri

2.

Sistemul de gestiune a documentelor şi înregistrărilor pentru autorităţile APC

3.
-

Eliberări de acte, certificate şi autorizaţii:
Eliberarea documentelor din cadastrul bunurilor imobile în format digital prin integrarea serviciului existent în platformă
Sistem online de avizare/ coordonare a activităţilor de IMPEX, MAIA
Eliberarea actelor permisive necesare lansării activităţii de comerţ şi prestări servicii în baza ghişeului unic
Automatizarea procesului de eliberare a
autorizaţiilor pentru executarea lucrărilor
în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii

-

-

-

-

Autentificarea şi recunoaşterea actelor de
studii
„Certificat electronic ” (etapa pilot). Aceste certificate vor putea fi solicitate online
de contribuabili (persoane fizice şi juridice) pentru prezentare la cerere, şi de către
autorităţile publice în cadrul proceselor
organizatorice de licenţiere, înregistrare
companie, achiziţii publice
Avizul Electronic fiscal
Comandarea on-line a duplicatelor, extraselor, avize de orce tip, certificate privind
starea civilă şi certificate explicative accesînd site-ul serviciului stare civilă
Monitorizarea eliberării avizelor de mediu
de către IES, Ministerul Mediului
Solicitarea on-line a datelor şi certificatelor cu privire la date, Ministerul Mediului

4. E-Raportare
Reingineria procesului de raportare de către
mediul de afaceri şi optimizarea şi extinderea
platformei tehnologice de e-raportare.

e-Servicii Sectoriale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registrul Comercial (Camera Înregisitrării de Stat)
Acces Activ la Registrul Bunurilor Imobile
E-Viza
Factura Fiscala Electronică (Etapa Pilot)
Sistemul Informaţional Medical Integrat
Spitalicesc
Sistem Informaţional Automatizat de Asistenţă Medicală Primară
Sistem Informaţional de Admitere on-line
(gradiniţă şi universităţi).

e-Registre şi e-Arhive 2012:
1.
2.
3.
4.
5.

Digitizarea Arhivei Serviciului Stare Civilă
Digitizarea Fişierului Operativ al MAI (eCazier 2)
Registrul de Stat al Controalelor
Registrul producătorilor şi procesatorilor produselor de origine vegetală şi animală
Registrul de Licenţiere

Servicii electronice sau e-Servicii sunt servicii publice oferite cetăţenilor de către autorităţi prin intermediul mijloacelor electronice.
Acestea sînt contra plată sau gratuite şi pot fi
comandate la distanţă, rapid, simplu şi comod.
În Programul său de activitate „Libertate,
Democraţie, Bunăstare”, Guvernul Republicii
Moldova îşi propune să dezvolte platforma naţională de e-Guvernare şi sistemul electronic
naţional prin crearea serviciilor electronice.
De asemenea, Guvernul urmăreşte extinderea
accesului cetăţenilor la servicii publice digitalizate. La fel, Guvernul contribuie la prestarea
serviciilor accesibile on-line şi în regim mobil
pentru toţi cetăţenii, inclusiv pentru persoanele de vârsta a treia şi persoanele cu dizabilităţi.
Guvernul îşi propune, de asemenea, să realizeze achiziţii publice în regim on-line.
Domeniile prioritare în care sunt dezvoltate
servicii electronice: Educaţia, Sănătatea, Protecţia socială şi Agricultura.
Concepţia guvernării electronice menţionează furnizarea mai multor categorii de e-Servicii, care asigură interacţiunea dintre Guvern
şi cetăţeni în cadrul portalului G2C, Guvern şi
Business în cadrul portalului G2B şi Guvern şi
instituţiile guvernamentale în cadrul portalului G2G.
e-Serviciile publice vor fi oferite la câteva
niveluri de complexitate:
nivelul I –INFORMARE: informarea publicului prin intermediul paginilor WEB oficiale privind serviciile publice şi activitatea
autorităţilor publice (lista actelor legislative ce
reglementează activitatea autorităţii publice,
date privind activitatea de creaţie legislativă,
structura autorităţii administraţiei publice,
date despre conducerea instituţiei, rapoarte
analitice şi materiale informative privind activitatea instituţiei, modele de cereri, formulare
de documente şi instrucţiuni de completare,
orarul de audienţă a cetăţenilor-petiţionari,
lista funcţiilor vacante, cerinţe de calificare
faţă de candidaţii pentru funcţiile vacante din
serviciul public, date despre evenimente şi vizite, informaţii privind planificarea şi executarea bugetelor, privind rezultatele controalelor
efectuate în cadrul instituţiei publice, descrierea sistemelor informaţionale de uz public, a
băncilor de date, registrelor ţinute, statistica
oficială şi indicatorii de bază din domeniul de
activitate etc.).
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nivelul II – INTERACŢIUNE: descărcarea
de formulare administrative de pe paginile
WEB oficiale, posibilitatea pentru vizitatorul
paginii WEB de a formula şi expedia întrebări,
de a primi răspunsuri, de a posta comentarii şi,
de asemenea, de a se autentifica.
nivelul III – TRANZACŢII: completarea şi
transmiterea în regim interactiv (prin intermediul portalurilor sau paginilor WEB oficiale)
a documentelor electronice autentificate prin
semnătura digitală a solicitantului, inclusiv
achitarea în regim interactiv a serviciilor prin
intermediul mijloacelor electronice, primirea
confirmării în regim interactiv despre prestarea serviciului şi, după caz, recepţionarea serviciului la domiciliu.
nivelul IV – TRANSFORMARE: redefinirea
actului de guvernare. Implementarea deplină a
principiului „aici şi acum”. Cetăţeanul solicită

rezolvarea cît mai rapidă a problemei sale fără a
fi obligat să cunoască instituţia responsabilă, ce
niveluri de decizie şi complexitate există sau ce
baze de date au fost accesate. Guvernul va reevalua atribuţiile instituţiilor la nivel de subdiviziuni şi la nivel de angajaţi, urmând să elimine
paralelismele, să restructureze cadrul administrativ din perspectiva societăţii informaţionale dezvoltate, estimarea fiind orientată spre
rezultatul final. În acest sens, vor fi optimizate
structurile, ceea ce nu înseamnă disponibilizări
obligatorii de personal, ci reorientarea profesională, reducerea costurilor în funcţie de poziţia
şi aportul fiecărei unităţi administrative la eficienţa informaţională a guvernării electronice.
Uniunea Europeană recomandă statelormembre prestarea în format electronic a 20 de
servicii publice on-line pentru cetăţeni şi mediul de afaceri.

PROGRES ÎN IMPLEMENTAREA
AGENDEI EUROPENE

Cea de-a noua rundă de negocieri a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
a avut loc pe 9 februarie 2012, la Bruxelles, iar cîteva
zile mai tîrziu, pe 14 februarie, Comisia Europeană a
făcut public cel de-al II Raport de Progres privind implementarea de către Republica Moldova a Planului
de Acţiuni RM-UE în liberalizarea regimului de vize.

Î

n cadrul reuniunii dedicate Acordului
de Asociere între Republica Moldova
şi Uniunea Europeană, au continuat
negocierile asupra principiilor generale ale Acordului, precum şi ale capitolelor: justiţie, libertate şi securitate, economie şi cooperarea sectorială şi financiară. De asemenea, au
fost trecute în revistă rezultatele implementării
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recomandărilor Comisiei Europene în vederea
negocierii şi semnării Acordului privind instituirea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi
Cuprinzător cu Uniunea Europeană (DCFTA),
parte componentă a Acordului de Asociere.
Delegaţia RM a fost condusă de Natalia
Gherman, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, negociator-şef al

Acordului de Asociere din partea RM, iar cea
a UE de către Miroslav Lajčák, Director executiv pentru Europa şi Asia Centrală în cadrul
Serviciului European pentru Acţiune Externă,
negociator-şef din partea UE. În cadrul acestei
vizite la Bruxelles, Natalia Gherman a avut întrevederi cu Graham Watson, Membru al Parlamentului European, raportor pentru Acordul
de Asociere RM-UE, precum şi cu înalţi oficiali
din cadrul Serviciului European pentru Acţiune Externă.
Delegaţia Republicii Moldova a prezentat
Planul actualizat de acţiuni pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene în vederea negocierii şi semnării Acordului privind
instituirea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi
Cuprinzător cu Uniunea Europeană.
Acordul de instituire a Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător între Republica Moldova şi Uniunea Europeană (Deep and
Comprehensive Free Trade Area (DCFTA))
presupune liberalizarea graduală a comerţului
cu bunuri şi servicii, libera circulaţie a forţei
de muncă, reducerea taxelor vamale, barierelor
tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative şi armonizarea legislaţiei RM la cea a
UE. Spre deosebire de regimul comercial actual RM-UE (ATP) care este un regim unilateral
acordat de UE pe un termen limitat – DCFTA
va fi un acord multilateral încheiat pe o perioadă nelimitată, oferind beneficii la export mult
mai mari decît ATP şi o previzibilitate pe termen lung pentru afaceri.
În cadrul negocierilor privind Acordul de
Asociere RM-UE de la Bruxelles Viceministrul Economiei, Octavian Calmâc a prezentat
o descriere detaliată a completărilor propuse
de RM pentru actualizarea Planului de acţiuni
pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene în vederea negocierii şi semnării
Acordului DCFTA în patru domenii: eliminarea barierelor tehnice în calea comerţului, domeniul sanitar şi fitosanitar, concurenţa şi sectorul financiar-bancar.
De asemenea, a fost prezentat şi cel de-al
patrulea Raport privind progresele în realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea
recomandărilor Comisiei Europene în instituirea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător între Republica Moldova şi Uniunea
Europeana. Raportul a fost efectuat pentru perioada lunilor noiembrie 2011 - ianuarie 2012 şi
reflectă realizările Republicii Moldova în 13 do-

menii, inclusiv: infrastructura calităţii, măsuri
sanitare şi fitosanitare, facilitarea comerţului şi
administrarea vamală, proprietate intelectuală,
achiziţii publice şi concurenţă etc.
Un alt subiect important discutat în cadrul
întrevederilor a fost ajustarea nivelului de accize a ţigărilor în Republica Moldova la nivelul minim european. Varianta de compromis
negociată de către părţi a fost ca perioada de
implementare a taxelor la nivelul celor europene să fie fixată pînă în anul 2025 şi cu condiţia
unei abordări regionale de formare a preţului
final la produse din tutun şi sincronizarea majorărilor cu ţările din regiune.
Prima rundă de negocieri plenară privind
instituirea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat
şi Cuprinzător între Republica Moldova și Uniunea Europeană va avea loc la Chişinău, în perioada 19-23 martie 2012. În total, pe parcursul
anului 2012 sînt preconizate 4 runde de negocieri pe marginea Acordului respectiv, adiţional
la negocierile purtate în cadrul Acordului de
Asociere RM-UE.

Raportul constată, în general, un progres
foarte bun în realizarea primei etape privind
ajustarea cadrului legislativ a Planului de Acţiuni RM-UE în ceea ce ţine de liberalizarea
regimului de vize. Totodată, Raportul Comisiei Europene confirmă ca fiind adoptat cadrul legislativ necesar pentru Blocul I privind
securitatea documentelor şi Blocul II privind
gestionarea frontierelor şi migraţiei, inclusiv
readmisia.
În ceea ce priveşte Blocul III privind ordinea
publică şi securitate se constată un nivel avansat al cadrului legislativ şi de politici în vigoare
în domeniul prevenirii şi combaterii traficului
de fiinţe umane, prevenirii şi combaterii corupţiei, spălării banilor şi finanţării acţiunilor de
terorism. Comisia evaluează drept foarte bun
progresul în domeniul consolidării cadrului
legislativ şi instituţional privind protecţia datelor cu caracter personal. Totodată, Raportul
precizează că e necesară sporirea eforturilor în
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reformarea structurilor din domeniul afacerilor interne.
De asemenea, au fost realizate progrese suplimentare în ajustarea cadrului legislativ la
standardele UE în domeniul drepturilor omului, Comisia recomandînd adoptarea unei legi
cuprinzătoare anti-discriminare.
Raportul vine să completeze Primul Raport
de Progres al Comisiei privind implementarea
de către Republica Moldova a Planului de Acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de
vize, publicat în septembrie 2011.
Decizia de a trece la cea de-a II etapă a dialogului RM-UE privind liberalizarea regimului
de vize va fi luată în baza Raportului complementar al Comisiei Europene şi Studiului de
impact asupra posibilelor efecte migraţionale
şi de securitate în rezultatul liberalizării regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Mol-

dova pe care urmează să-l elaboreze Comisia
Europeana.
Planul de Acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize a fost înmînat oficial
autorităţilor Republicii Moldova acum un an,
la 24 ianuarie 2011, în cadrul vizitei oficiale a
Comisarului European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmstrom. Planul este structurat
în compartimente distincte: armonizarea cadrului legislativ în domeniul justiţiei şi afacerilor interne la normele şi standardele UE;
implementarea acţiunilor necesare îndeplinirii
condiţiilor UE pentru stabilirea unui regim de
călătorie fără vize în UE pentru cetăţenii Republicii Moldova. Documentul conţine un şir de
condiţii tehnice care vizează asigurarea populaţiei ţării noastre cu documente conforme (eliberarea paşapoartelor biometrice), fortificarea
frontierelor, combaterea corupţiei etc.

UNDĂ VERDE PENTRU STRATEGIA
NAŢIONALĂ DE DESCENTRALIZARE
La finele anului 2011, Guvernul a aprobat
Strategia Naţională de Descentralizare. Astfel, s-a dat undă verde pentru o strategie care-şi propune să îmbunătăţească activitatea
primăriilor şi consiliilor locale, să apropie
decizia de cetăţeni, să sporească capacităţile autorităţilor publice locale pentru a putea
asigura în mod echitabil accesul cetăţenilor la
servicii de calitate. Strategia respectivă este,
de fapt, un răspuns la problemele şi lacunele
existente în domeniul administraţiei publice
locale (APL).

A

bordarea din perspectiva drepturilor omului şi egalităţii de gen a
fost un principiu fundamental şi
integral în cadrul elaborării Strategiei Naţionale de Descentralizare. Din aceste
considerente o atenţie deosebită a fost acordată principiilor de participare, nediscriminare,
transparenţă, responsabilizare şi egalitate între
femei şi bărbaţi. Paralel cu procesul de elaborare a Strategiei au mai au fost realizate un şir
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de activităţi de consolidare a capacităţilor autorităţilor publice locale în asigurarea unei dezvoltări locale echitabile pentru toată populaţia.
În 70 de localităţi pilot au fost implementate cu
succes iniţiative de dezvoltare locală prin prisma drepturilor omului şi egalităţii de gen, au
fost realizate multe iniţiative pentru abilitarea
comunităţilor în identificarea priorităţilor de
dezvoltare şi implicarea tuturor cetăţenilor în
procesul de luare a deciziilor. Aşa se explică

şi faptul că experienţa Republicii Moldova în
domeniul integrării drepturilor omului şi egalităţii de gen în programele de dezvoltare a fost
prezentată drept un caz de succes la Reuniunea
Globală a Comunităţii Practicienilor PNUD în
Domeniul Drepturilor Omului, care a avut loc
la sfârşitul anului trecut în Costa Rica. Participanţii la Reuniune au remarcat că este pentru
prima dată când abordarea bazată pe drepturile
omului şi egalitatea de gen este parte integrantă
a unui document de politici publice, aşa cum
este Strategia Naţională de Descentralizare.
Elaborarea Strategiei a fost precedată de
desfăşurarea unor studii complexe în domeniul
descentralizării administrative, financiare, de
evaluarea capacităţilor APL, precum şi de expertiza cadrului legal existent. În procesul de
elaborare a Strategiei, Grupurile de lucru pentru descentralizare din cadrul Comisiei paritare
au beneficiat de asistenţă metodologică specializată din partea echipei de experţi internaţionali şi locali. Procesul de elaborare şi aprobare
a Strategiei a fost unul inovator şi transparent,
prin consultarea lui cu toate părţile implicate: autorităţi centrale şi locale, societatea civilă, mediul academic şi ştiinţific, partenerii
de dezvoltare. Paralel cu elaborarea Strategiei
Naţionale de Descentralizare a fost creată şi o
strategie de comunicare, care îşi propune sensibilizarea şi informarea opiniei publice despre
domeniile de acţiune şi impactul scontat al
descentralizării. De asemenea, a fost elaborată
şi Metodologia de evaluare a capacităţilor administrative ale APL, care în scurt timp va fi
consultată cu toţi reprezentanţii APL, în special, consilieri raionali şi locali. Totodată, s-a
pus baza unui Nomenclator al competenţelor
şi serviciilor APL. Formulările generale şi lipsa
unei structurări clare a competenţelor exercitate de diferite niveluri administrative, multitudinea de acte normative confuze cu privire la
competenţele APL reprezintă doar câteva din
deficienţele care urmează a fi înlăturate prin
elaborarea acestui Nomenclator. Un asemenea clasificator a competenţelor este extrem de
necesar mai cu seamă în contextul procesului
de descentralizare şi consolidare a autonomiei
locale demarat în Republica Moldova, proces
prin care se doreşte să se acorde mai multe şi
reale competenţe comunităţilor locale şi să se
creeze un sistem financiar care să le permită o
mai mare implicare în activităţile care se desfăşoară pe teritoriul lor.

Prin ceea ce s-a realizat pînă la moment, s-a
reuşit consolidarea unui fundament solid, care
ar permite implementarea cu succes a Reformei
de Descentralizare. Deoarece procesul de descentralizare este unul complex, multidimensional şi necesită resurse umane şi financiare foarte
costisitoare, la propunerea Cancelariei de Stat a
fost instituit Consiliul Donatorilor pentru Reforma de Descentralizare care urmează să devenă o platformă de comunicare, de corelare a
activităţilor şi valorificare eficientă a asistenţei
externe oferite în domeniul administraţiei publice locale. Acest lucru ar permite gestionarea
eficientă a surselor disponibile şi identificarea
rezervelor pentru a avansa cu activităţile preconizate în contextul Strategiei Naţionale de
Descentralizare. Reprezentanţii comunităţii
donatorilor au salutat iniţiativa Guvernului, calificând-o drept una oportună şi s-au arătat interesaţi să ofere sprijinul şi expertiza necesară
pentru a produce schimbările pozitive pentru
calitatea vieţii fiecărui cetăţean.
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Programul Compact a intrat în
”zodia construcţiilor”

La începutul anului 2012, Programul Compact,
implementat de Fondul Provocările Mileniului
Moldova, a trecut la o nouă etapă de derulare.
În acest an, vor fi lansate mai multe şantiere de
construcţii, funcţionarea cărora va fi posibilă
graţie investiţiilor Guvernului SUA în valoare
de 262 milioane USD, alocaţi în perioada 20102015 în cadrul Programului Compact, pentru
tranziţia la agricultura performantă şi reabilitarea unei porţiuni de drum din Republica Moldova.

Şantier pe drumul Sărăteni - Soroca

la concursul privind lucrările de construcţie au
fost depuse 10 oferte din partea companiilor
activitate majoră preconizată din Austria, Italia, Portugalia, Lituania, Turcia,
pentru anul curent este dema- Azerbaidjan etc. În prezent, un grup de experţi
rarea lucrărilor de reabilitare naţionali şi internaţionali au iniţiat procedura
a drumului de 93 de km Sără- de evaluare a ofertelor depuse, astfel încît pînă
teni-Soroca. Acest drum face parte din traseul la finele lunii mai să fie contractaţi şi inginenaţional M2, care asigură legătura dintre Repu- rii responsabili de supraveghere, şi companiile
blica Moldova şi Ucraina şi este utilizat de circa care vor efectua lucrările de construcţie. Pentru
300 000 de persoane din peste 70 localităţi. Ac- buna desfăşurare a lucrărilor de construcţie şi
tualmente, însă, starea drumului Sărăteni – So- luînd în considerare termenul scurt alocat penroca este foarte rea, iar circa 60 la sută necesită tru reabilitarea drumului, porţiunea de drum
reconstrucţie capitală.
de 93 km a fost împărţită în patru segmente,
În luna februarie a expirat termenul de depu- propuse în loturi separate pentru concurs. Prinere a ofertelor pentru reconstrucţia drumului mul segment este de 24,2 km şi începe de la
şi selectarea companiilor care vor efectua su- intersecţia Sărăteni, pînă la hotarul între raioapravegherea lucrărilor de construcţie, sau altfel nele Teleneşti şi Floreşti. Al doilea segment are
spus, a inginerilor proiectului. Participarea unui o lungime de 20,7 şi începe de la hotarul dintre
număr considerabil de companii în cadrul ce- raioanele Teleneşti şi Floreşti pînă la intrarea în
lor două concursuri permit experţilor, care vor orăşelul Ghindeşti. Al treilea segment de 23,2
evalua ofertele, să selecteze cele mai calificate km începe de la intrarea în orăşelul Ghindeşti
companii. La concursul de selectare a compa- pînă la intersecţia cu drumul de acces spre satul
niilor de supraveghere a construcţiilor au fost Rădi-Cereşnovăţ. Cel de al patrulea segment
depuse 14 oferte din partea companiilor din este de 24,9 km începe de la intersecţia cu druSUA, Marea Britanie, Spania, Franţa, Germa- mul de acces spre satul Rădi-Cereşnovăţ pînă
nia, Turcia, Italia, Coreea de Sud, India, Kuweit, la intersecţia Drochia (intersecţia drumului R7
Polonia, Slovacia, Romania etc. În acelaşi timp, cu R9).

O
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Lucrările de construcţie urmează să înceapă
în perioada mai-iunie 2012 şi vor continua pînă
la finele anului 2014. Aşteptările faţă de iniţiativele Programului Compact pentru reabilitarea
drumului Sărăteni-Soroca sînt extrem de mari.
Or un drum calitativ de importanţă naţională
şi internaţională e vital pentru locuitorii ţării
şi economia naţională. Acest traseul reprezintă
cea mai mare porţiune de drum reconstruită
vreo dată cu fonduri străine. De asemenea, proiectul de reabilitare a drumului prevede lucrări
care vor transforma cei 93 de km în unul din
cele mai modern drum din ţară. Reabilitarea
acestui drum prevede reconstrucţia întregului
sistem rutier, corecţii de traseu, îmbunătăţirea
şi reamenajarea intersecţiilor cu drumurile naţionale şi locale.
Pentru a spori siguranţa rutieră pe acest traseu vor fi amenajate staţiie de aşteptare şi trecerie pietonale, iluminat traseul prin cele 13 localităţile tranzitate, instalat circa 13 km de parapet metalic de-a lungul unor porţiuni de drum,
construite insule pentru pietoni în localităţile
prin care trece traseul, instalate circa 2000 de
indicatoare rutiere şi construite trotuare în toate localităţile tranzitate.
În aspect social, vor fi reconstruite drumurile locale care vor facilita accesul locuitorilor
de la traseul reabilitat spre diverse obiecte de
menire socială (şcoli, grădiniţe, spitale, altele).

doilea grup include sistemele Coşniţa, raionul
Dubăsari, Puhăceni şi Roşcani, raionul Anenii
Noi, şi va dispune de documentaţia de proiect
la începutul lunii iulie 2012. Pentru grupul trei
de sisteme centralizate de irigare, care include
sistemele Blindeşti, raionul Ungheni, Grozeşti,
raionul Nisporeni, şi Leova, proiectarea detaliată va fi finalizată în octombrie 2012. Al patrulea grup include sistemele centralizate de
irigare Chircani-Zîrnesti şi Cahul, iar proiectarea detaliată a acestor sisteme va fi finalizată la
începutul lunii noiembrie 2012.
Elaborarea proiectelor pentru reabilitarea
sistemelor de irigare va dura 14 luni. În această
perioadă vor fi efectuate toate studiile necesare
(topografice, geotehnice, de sol şi de mediu etc.)
pentru elaborarea proiectelor de execuţie, pregătirea specificaţiilor tehnice şi estimarea volumelor de lucrări pentru reabilitare. Conform
estimărilor, va fi necesară reparaţia a circa 505
km de reţea subterană de conducte de irigare şi
reabilitarea a peste 30 de staţii de pompare.
Sisteme reabilitate vor permite irigarea a
circa 15 mii hectare de teren agricol. Astăzi în
Moldova sînt 78 sisteme de irigare, dar care irigă doar circa 30 de mii de hectare de teren agricol, în timp ce mii de hectare de teren irigate
anterior rămîn fără acces la apă, chiar dacă sursele de apă recomandate pentru irigare, cum ar
fi rîurile Nistru şi Prut, ar fi suficiente pentru
irigarea a circa 400 de mii de hectare de teren
Reabilitarea a 11 sisteme centralizate de agricol. Potrivit unor estimări ale specialiştilor,
irigare - o şansă pentru agricultura din Re- din cauza lipsei irigării, Republica Moldova are
publica Moldova
În anul curent continuă proiectarea detaliată a celor 11 sisteme de irigare ce vor fi reconstruite şi modernizate în cadrul Programului
Compact, iar pînă la finele anului curent vor
începe propriu-zis şi lucrările de reabilitare a
sistemelor de irigare.
Pentru proiectarea în termen şi iniţierea
lucrărilor de construcţie şi modernizare a sistemelor de irigare, cele 11 sisteme au fost distribuite în patru grupuri. Pentru primul grup
de sisteme centralizate de irigare, care include
sistemele Jora de Jos şi Lopatna, raionul Orhei,
şi Criuleni, proiectarea detaliată urmează să fie
finalizată la începutul lunii iunie 2012. Cel de-al
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pierderi anuale de 400
milioane de lei, nemaivorbind de mii de tone
de fructe şi legume importate, pe care Moldova anterior le cultiva şi
le exporta.

Va continua procesul de sporire a capacităţilor de gestionare a bazinelor hidrografice,
care are ca scop asigurarea pe termen lung a
resurselor disponibile de apă pentru dezvoltarea durabilă a economiei naţionale. În acest
sens, va fi îmbunătăţită reţeaua naţională de
monitorizare a cantităţii şi calităţii ape. Pentru
aceasta vor fi delimitate şi clasificate corpurile
Tranziţia la agricul- de apă de suprafaţă, vor fi determinate locaţiile
tura performantă mai de monitorizare, lista de parametri monitoriaproape
zaţi, frecvenţa de prelevare a probelor pentru a
monitorizarea în timp real a calităţii şi cantităChiar dacă lucrările ţii apei. Totodată, va fi procurat echipamentul
de construcţie vor do- pentru monitorizarea în timp real a cantităţii şi
mina implementarea calităţii apei. Toate aceste acţiuni vor contribui
Programului Compact la identificarea măsurilor de prevenire şi comîn anul 2012, sînt preconizate şi alte activităţi batere a inundaţiilor, secetei, eroziunii şi demenite să susţină agricultura din Moldova, care şertificării în Moldova.
constituie verigi importante în lanţul investiţiÎn parteneriat cu proiectul USAID ”Comilor efectuate de Guvernul SUA prin interme- petitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprindiul Compact.
derilor” producătorii agricoli vor fi asistaţi în
În cadrul proiectului Tranziţia la agricultura aplicarea tehnologiilor avansate de cultivare
performantă va continua creditarea producăto- a produselor de valoare înaltă şi identificarea
rilor agricoli pentru efectuarea investiţiilor în pieţelor de desfacere pentru produsele cultiinfrastructura post-recoltare. Pînă în prezent vate.
au fost deja debursate cîteva credite pentru
construcţia încăperilor frigorifice pentru păstrarea fructelor şi legumelor, precum şi pentru
procurarea camioanelor frigo. Acest program
de creditare confirma încă o dată insuficienţa în Republica Moldova a unei infrastructuri
post-recoltare şi interesul agricultorilor pentru
acest domeniu, care le-ar permite producătorilor agricoli să fie prezenţi pe piaţă cu produse
ce corespund cerinţelor exigente ale cumpărătorilor.
Totodată, în acest an sînt planificate instruiri pentru Asociaţiile Utilizatorilor de Apă
pentru irigare (AUAI), constituite recent în
aria sistemelor de irigare selectate pentru reabilitare. După ce AUAI îşi vor spori capacităţile, vor putea să prea în gestiune de la Agenţia
Apele Moldovei sistemele de irigare reabilitate. Va fi o experienţă absolut nouă pentru
Republica Moldova cînd producătorii agricoli
vor administra sistemele de irigare, urmînd ca
această practică să fie replicată şi în alte regiuni.
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Transparenţa – un principiu important în
derularea Programului Compact

Grupului Consultativ, constituit din reprezentanţi ai societăţii civile, mediului de afaceri şi
autorităţile publice locale, care pe lîngă faptul
Unul dintre principiile cheie în implementa- că este un organ consultativ, mai este şi un for
rea Programului Compact şi nemijlocit de ac- care contribuie la asigurarea transparenţei şi
tivitatea Fondului Provocările Mileniului Mol- diseminarea informaţiei.
dova se desfăşoară într-un cadru transparent,
De asemenea, va continua practica de orasigurat de informarea exhaustivă despre deru- ganizare a discuţiilor publice şi întrunirilor
larea Programului a tuturor părţilor interesate. informative în comunităţile în care se vor desÎn acest sens, presa va fi aliatul de bază al Fon- făşura activităţile Programului Compact. Însă,
dului Provocările Mileniului Moldova pentru a cu siguranţă vor fi utilizate toate instrumentele
comunica opiniei publice progresele în imple- posibile pentru a informa opinia publică desmentarea Programului Compact. Totodată, se pre derularea Programului Compact, inclusiv
mizează pe participarea societăţii civile în acest pagina web a Fondului Provocările Mileniului
proces. În acest scop va fi susţinută activitatea Moldova şi presa.

Ministerul Apărării ‒
la a 20-a aniversare

După proclamarea independenţei Republicii
Moldova a apărut necesitatea elaborării bazei juridice de creare şi funcţionare a Forţelor
Armate şi întemeierea unui organ de conducere unic al Forţelor Armate ale noului stat.
În acest scop, la 5 februarie 1992, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, Departamentul de stat pentru probleme militare a
fost reorganizat în Ministerul Apărării.

P

rocesul de democratizare ce a început la mijlocul anilor ‘80 în Europa a fost un catalizator pentru
începutul mişcării de renaştere
naţională şi a sporirii luptei dintre vechea mentalitate şi noile idei, idei democratice, care s-au
soldat cu începutul procesului de destrămare
a vechiului sistem socialist şi înlocuirea lui cu
un sistem nou democratic. Transformările ce
aveau loc atît în ţările europene, cît şi în URSS

au influenţat asupra situaţiei social-economice
şi politice din Moldova.
Astfel, la 27 august 1991 Republica Moldova
şi-a proclamat independenţa, ceea ce a şi impus necesitatea formării instituţiilor corespunzătoare, printre care şi Forţele Armate ca garant
al suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale.
Una din premisele ce au stat la baza creării
instituţiei militare a fost şi soluţionarea proble23
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melor legate de militarii moldoveni, care îndeplineau serviciul militar, în termen sau prin
contract, în Armata Sovietică. De asemenea o
atenţie deosebită necesita păstrarea patrimoniului militar dislocat pe teritoriul republicii în
cele peste 100 de unităţi militare şi cîteva depozite militare de proporţii. Totodată realitatea
zilei impunea adoptarea unor acte legislative,
cu caracter militar, care ulterior au stat la baza
creării structurii militare proprii.
Primul pas întreprins în vederea creării instituţiei militare a fost făcut în septembrie 1990,
cînd în baza Hotărîrilor Sovietului Suprem şi
a Guvernului Republicii Sovietice Socialiste a
fost format Departamentul de stat pentru probleme militare – o structură civilă în cadrul
Guvernului, care urma să soluţioneze cele mai
stringente probleme cu caracter militar.
Problema creării Forţelor Armate proprii a
fost soluţionată odată cu emiterea de către Preşedintele Republicii Moldova, la 3 septembrie
1991, a Decretului cu privire la crearea Forţelor
Armate proprii şi a Decretului cu privire la naţionalizarea patrimoniului militar, a armamentului şi a echipamentului militar aflat pe teritoriul Moldovei.
În procesul de reorganizare a Departamentului de Stat pentru probleme militare şi formarea în baza lui a Ministerului Apărării, al
Republicii Moldova, majoritatea colaboratorilor au fost numiţi în diferite funcţii ale noului
minister, fapt ce ne demonstrează că personalul
departamentului a continuat şi în Ministerul
Apărării procesul de formare a instituţiei militare, aducîndu-şi, astfel, aportul la constituirea
Forţelor Armate proprii ca un atribut necesar
fiecărui stat independent.
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Ministerul Apărării are misiunea să elaboreze politica de apărare, să conducă şi să coordoneze construcţia şi dezvoltarea Armatei Naţionale, să determine riscurile şi ameninţările
cu caracter militar şi necesităţile privind pregătirea sistemului naţional de apărare pentru
asigurarea securităţii militare a statului.
Ministerul Apărării administrează domeniul public central de specialitate prin intermediul Aparatului Central al ministerului, iar
conducerea politico-militară a Armatei Naţionale – prin intermediul Marelui Stat Major. Din
momentul instituirii în stat a stării de urgenţă, de asediu sau de război, ministerul, în calitatea sa de organ guvernamental, întreprinde
toate măsurile de asigurare politică, legislativă
(juridică), tehnico-materială şi financiară, de
pregătire şi protecţie socială a cadrelor, îndreptate spre executarea sarcinilor militare puse în
seama Armatei Naţionale de către Preşedintele
Republicii Moldova - Comandant Suprem al
Forţelor Armate.
Ministerul Apărării este condus de ministrul
Apărării, numit în funcţie de către Preşedintele
Republicii Moldova, în modul stabilit de legislaţie. Ministrul Apărării răspunde de întreaga
activitate a ministerului în faţa Guvernului,
iar în calitate de membru al Guvernului - şi în
faţa Parlamentului. Totodată, prin intermediul
şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, numit
în funcţie şi eliberat din funcţie la propunerea
ministrului Apărării, prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova – Comandant Suprem
al Forţelor Armate, ministrul Apărării conduce
activitatea Armatei Naţionale, avînd competenţă asupra oricărei subdiviziuni a acesteia.

