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Ce este bE-Open?

 www.coe.int/congress/beopen

bE-Open este un instrument online care are drept scop sprijinirea autorităților locale în eforturile
lor de a îmbunătăți calitatea democrației locale, oferind îndrumări practice privind etica publică,
responsabilitatea, transparența și implicarea civică.
Guvernele locale joacă un rol crucial în consolidarea încrederii cetățenilor și promovarea procesului
decizional participativ, în special în absența cadrelor instituționale puternice care promovează
etica și responsabilitatea publică. Fără acțiunile lor concertate, corupția și malpraxisul pot prospera,
subminând bazele unei societăți pașnice și prospere. Astfel, integritatea reprezentanților aleși locali
și a administrațiilor acestora, precum și capacitatea lor de a funcționa într-un mod transparent și
responsabil este cu atât mai importantă pentru a oferi servicii echitabile cetățenilor.

Cum funcționează?
bE-Open oferă acces rapid și ușor la
standardele internaționale relevante și
contextul intern, legislație, jurisprudență,
liniile directoare și bunele practici din
Armenia, Georgia, Republica Moldova și
Ucraina - clasificate în patru teme: Etica
publică, Riscurile corupției , Transparență și
Implicarea civică.

Cui se adresează?
Actorilor de la nivelul guvernanței locale și
regionale, în eforturile lor de a îmbunătăți
calitatea democrației locale în satele,
orașele, municipiile și regiunile lor, precum
și cetățenilor interesați de etica publică și
guvernarea locală deschisă. Platforma bEOpen este disponibilă în limba engleză și în
limbile locale.

Ghid practic privind transparenţa și participarea cetăţenilor
Armenia

Georgia

Republica Moldova

Ucraina

HYE - ENG

KAT - ENG

RON - ENG

UKR - ENG

Resure adiţionale
5 Codul European de Conduită pentru toate persoanele implicate în guvernanța locală și regională
5 Prevenirea corupției și promovarea eticii publice
Platforma bE-Open a fost creată de Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei
în conformitate cu prioritățile sale privind etica publică și prevenirea corupției, precum și activitatea
sa continuă de sensibilizare cu privire la respectarea drepturilor omului la nivel local. Aceasta își
propune să promoveze buna funcționare a instituțiilor democratice bazându-se pe transparență,
responsabilitate și implicarea civică, urmărind astfel restabilirea încrederii cetățenilor în autoritățile
publice.

