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Кишинів, 13 серпня. /МОЛДПРЕС/. Електронная послуга е-апостиль була запущена сьогодні в Кишиневі в
присутності прем'єр-міністра Юріє Лянке, міністра юстиції Олега Ефрімов та виконавчого директора Центру
електронного управління Стели Мокан, повідомляє МОЛДПРЕС з посиланням на прес-службу уряду.

Таким чином, Молдова стала другою європейською і п'ятою в світі країною, яка практикує е-апостиль. До
сьогоднішнього дня ця послуга була доступна он-лайн тільки в Іспанії, США, Колумбії та Новій Зеландії.

Прем'єр-міністр заявив, що електронна послуга е-апостиль являє собою сучасний інструмент щодо
запобігання корупції і є складовою частиною списку пріоритетів уряду на перші 100 днів правління. Юріє Лянке
уточнив, що новий спосіб надання апостилів в он-лайн режимі зменшить втручання посередників -  нотаріусів
та довірених осіб, що поліпшить рівень взаємодії громадян з державними інститутами, змінить на краще
ставлення людей і зміцнить віру населення у краще майбутнє країни.

Глава уряду додав, що щорічно апостилем користуються близько 100 тис. громадян, більшість з яких
проживають за кордоном. З сьогоднішнього дня отримати апостиль буде простіше, швидше і дешевше.

У свою чергу, міністр юстиції Олег Єфрим зазначив, що запуск е-апостиля поряд з іншими електронними
послугами є частиною реформи юстиції і складаються в переліку дій з впровадження концепції е-юстиції
(електронної юстиції). Разом з тим е-апостиль підвищує рівень прозорості та ефективності у сфері надання
публічних послуг шляхом використання реєстрів та електронних документів.

Виконавчий директор Центру електронного управління Стелла Мокан заявила, що електронні послуги
користуються великим успіхом в Республіці Молдова і населення готове до їх активного використання. Так,
після запуску електронної послуги з надання он-лайн довідок про судимість, у вересні 2012 року, 97% всіх
запитів надходять он-лайн.

Також прем'єр-міністр зазначив важливість інформаційних технологій в просуванні модернізації публічних
послуг з метою надання їх громадянам Республіки Молдова якісно і за розумними цінами.
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