Rezultate ale proiectelor regionale
în contextul Parteneriatului pentru o bună guvernare
al Uniunii Europene/Consiliului Europei1

Ce este Parteneriatul pentru o bună guvernare?
În aprilie 2014, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au convenit să implementeze activități de cooperare
specifice cu țările din cadrul Parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina
și Belarus) pentru a aduce aceste țări mai aproape de standardele europene din domeniile drepturilor omului,
democrației și statului de drept. Proiectele în contextul Parteneriatului pentru o bună guvernare sunt finanțate
în primul rând de UE și co-finanțate și implementate de către Consiliul Europei.
Proiectele regionale în contextul Parteneriatului pentru o bună guvernare reunesc participanți din șase țări pe
bază de egalitate și sunt finanțate în principal de UE, o parte dintre fonduri și implementarea fiind asigurate de
către Consiliul Europei.
Toate țările din cadrul Parteneriatului estic, cu excepția statului Belarus, sunt state membre ale Consiliului
Europei.

Dialog regional privind reforma judiciară în țările Parteneriatului estic
Acest proiect regional a creat o dinamică pozitivă pentru continuarea reformelor justiției în țările Parteneriatului
estic, consolidând în același timp cunoștințele reprezentanților privind standardele europene. Dialogul reciproc
a consolidat cooperarea și crearea de rețele între judecători, procurori, reprezentanți ai ministerelor de justiție
și asociațiile barourilor.
Au fost identificate provocări și cele mai bune practici și au fost emise recomandări pentru reformele justiției
naționale în anumite domenii, cum ar fi: independența, etica, răspunderea disciplinară, selecția, evaluarea și
imunitatea judecătorilor; asistență juridică; repartizarea eficientă a cauzelor; utilizarea instrumentelor
informatice în sistemele de justiție; și mecanisme alternative de soluționare a litigiilor. Pe baza rezultatelor
schimburilor, experiențele țărilor au fost reflectate în rapoartele grupului de lucru.
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Cunoscut anterior ca fiind Cadrul de cooperare programatică pentru Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova,
Ucraina și Belarus al Uniunii Europene și al Consiliului Europei

► Link către fișa informativă a acestui proiect

Consolidarea justiției constituționale
Implementat de Comisia de la Veneția, acest proiect a sprijinit procesul constituțional în țările Parteneriatului
estic prin consolidarea rețelei de parteneriate în rândul instituțiilor constituționale și revizuirea legislativă,
crescând astfel nivelul de conformitate a legislației și practicii naționale cu standardele europene privind justiția
constituțională. În cinci țări au fost efectuate revizuiri legislative în legislația constituțională luând in considerare
o serie de recomandări ale Consiliului Europei :
► legile modificate ale Georgiei cu privire la instanța constituțională și la procedurile juridice
constituționale au intrat în vigoare în 2016, încorporând recomandările Comisiei de la Veneția;
► Curtea Constituțională din Republica Moldova a pronunțat o hotărâre cu privire la constituționalitatea
articolului 27 din Legea privind agentul guvernamental, luând în considerare majoritatea recomandărilor
formulate în cadrul unui amicus curiae;
► Ucraina a încorporat în legislația constituțională majoritatea recomandărilor Consiliului Europei.
Consolidând relațiile de parteneriat între instanțele constituționale, judecătorii instanței constituționale s-au
reunit în forumuri multilaterale pentru a efectua o analiză a evoluției justiției constituționale, făcând schimb de
soluții la provocările actuale cu care se confruntă instanțele constituționale. Baza de date CODICES este
esențială pentru promovarea independenței instanțelor constituționale, oferind un instrument pentru colectarea
trimiterilor la dreptul străin și internațional în hotărârile instanțelor constituționale. În 2016, baza de date
CODICES a fost îmbunătățită, permițând un acces mai bun al instanțelor constituționale din Parteneriatul estic
la alte hotărâri ale jurisdicțiilor.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Îmbunătățirea accesului femeilor la justiție în țările Parteneriatului estic
Acest proiect a sprijinit identificarea barierelor în calea accesului egal al femeilor la protecție juridică și remedii
legale, precum și dezvoltarea unor sisteme de justiție sensibile la gen. Acesta a contribuit la îmbunătățirea
cadrelor juridice, politice și instituționale naționale privind accesul la justiție pentru femei și a consolidat
dialogul și expertiza națională cu privire la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor și violența domestică (Convenția de la Istanbul). O serie de activități regionale și
naționale au reunit reprezentanți ai ministerelor de justiție și alți actori guvernamentali și ai societății civile,
inclusiv experți în domeniul juridic, pentru a analiza progresul și provocările cu scopul de a concepe sisteme de
justiție care să promoveze egalitatea drepturilor, oportunităților și participării femeilor.
Au fost elaborate studii naționale de cercetare și au fost identificate și discutate anumite obstacole juridice,
procedurale, socio-economice și culturale în calea accesului egal la justiție pentru femei, având ca rezultat
calitatea și disponibilitatea informațiilor și analizelor îmbunătățite. Capacitatea judecătorilor, procurorilor și a
altor profesioniști din domeniul juridic de a încorpora o abordare sensibilă la gen în activitatea acestora a fost
îmbunătățită ca urmare a implementării cursurilor naționale de formare în toate țările beneficiare, cu mai mult
de 510 participanți naționali în 2016-2017, dintre care puțin mai mult de 50% erau femei. Avocații pentru
egalitatea de gen din regiunea Parteneriatului estic au fost sprijiniți în vederea elaborării unui ghid pentru a
ajuta femeile să caute dreptate și să reclame încălcări ale drepturilor omului în fața instanțelor naționale și
internaționale pentru drepturile omului.
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► Link către fișa informativă a acestui proiect

Participarea civică în procesul decizional
Proiectul a consolidat cooperarea regională între societatea civilă și autoritățile din cele șase țări pentru a
îmbunătăți mediul pentru funcționarea organizațiilor non-guvernamentale, a crea mecanisme pentru
participarea activă a acestora în procesul decizional democratic și a promova o cultură a participării civile. Au
fost realizate cercetări și analize extinse ale legilor și politicilor existente2, care au generat cunoștințe practice
importante evidențiind cele mai eficiente mecanisme pentru interacțiune și consultare între autorități și
societatea civilă. A fost înființată la nivel regional o rețea informală cu mai multe părți interesate, cu scopul de
a găsi soluții pentru probleme comune sau similare, cu aportul si contribuția combinată atât a autorităților
publice, cât și a organizațiilor non-guvernamentale.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Promovarea educației pentru drepturile omului și a cetățeniei democratice
Acest proiect a sprijinit țările Parteneriatului estic în integrarea și dezvoltarea ulterioară a educației pentru
cetățenia democratică și a educației privind drepturile omului (ECD/EDO) în sistemele educaționale naționale
ale acestora, contribuind astfel la procesele de reformă în domeniul educației la nivel național. Acesta a pus
accent și a fost un catalizator pentru acțiunile din fiecare țară în parte, diseminând în același timp bunele
practici și ridicând standardele europene la nivel regional.
Rezultatele la nivel național includ o serie de progrese pozitive, cum ar fi dezvoltarea programelor de
consolidare a capacităților privind ECD/EDO pentru profesioniștii din domeniul educației; dezvoltarea unui
grup de instructori capabili să-și împărtășească cunoștințele în rândul colegilor, integrarea principiilor
EDC/EDO în programa școlară și în practicile de predare.
În 2016, au fost organizare cursuri de instruire pentru mai mult de 190 de profesioniști în domeniul educației
din Armenia, Georgia și Ucraina, punând accent pe instruirea profesorilor care predau în școli, pe lângă
educația pre-serviciu. În Ucraina, programul de formare s-a axat pe prioritățile subliniate în Planul național de
acțiune pentru drepturile omului și a implicat 25 de centre regionale. Acest program oferă un potențial impact
sporit, deoarece fiecare profesor din țară are dreptul de a beneficia de cursuri de formare profesională la
fiecare cinci ani. În Georgia, instruirea a fost oferită grupului principal de experți naționali, care vor acționa ca
multiplicatori.
La nivel regional, un acord de cooperare pentru perioada 2017-2022 a fost semnat între Institutul Național de
Educație din Belarus și Armenia, pentru a sprijini măsurile principale comune în integrarea principiilor
EDC/EDO în sistemele formale de educație. Acest lucru include, printre altele, dezvoltarea unui portal online
EDC/EDO (cu resurse educaționale, cursuri online și spațiu colaborativ), integrarea competențelor pentru
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Participarea cetățenilor în procesul decizional în țările Parteneriatului estic. Partea unu: Legi și politici
Participarea cetățenilor în procesul decizional în țările Parteneriatului estic. Partea doi: Practică și implementare
Măsuri pentru dezvoltarea strategică a participării civile în procesul decizional în țările Parteneriatului estic.
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cultura democratică în programa națională, promovarea comunicării interculturale și dezvoltarea învățării
reciproce în EDC/EDO.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Promovarea reformelor în sistemul penitenciar: de la o abordare punitivă la una de
reabilitare
Acest proiect regional a oferit Armeniei, Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei o îndrumare strategică în
introducerea de politici pentru a reduce supraaglomerarea. Măsurile care s-au dovedit eficiente într-o țară pot fi
o inspirație pentru altele. Acest proiect a consolidat cooperarea regională, înființând un forum pentru schimburi
de experiențe în rândul oficialilor și practicienilor de rang înalt din patru țări participante ale Parteneriatului estic
privind cel mai bun mod de a combate supraaglomerarea în penitenciare. Faptul că unele țări au recunoscut
deja - și într-o oarecare măsură au avut de a face cu - problema supraaglomerării, a crescut dorința pentru
cooperare regională și schimb de experiențe pentru acele țări în care supraaglomerarea nu a primit încă
atenția corespunzătoare. Pe baza schimburilor internaționale și regionale regulate, au fost elaborate rapoarte
cu sugestii specifice fiecărei țări pentru măsuri de combatere a supraaglomerării în penitenciare. Proiectul a
fost implementat din august 2015 până în iunie 2016.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Răspunsurile justiției penale cu privire la dependența de droguri în închisori
Acest proiect regional al Grupului Pompidou – Grup de cooperare pentru combaterea abuzului de droguri și a
traficului ilicit de droguri a stabilit cooperarea regională privind bunele practici în ceea ce privește
supraaglomerarea în penitenciare, alternative la încarcerare și reabilitare în ceea ce privește consumul de
droguri în Armenia, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Acesta a sprijinit factorii de decizie politică în
dezvoltarea politicilor naționale privind supraaglomerarea închisorilor și alternativele la pedeapsă conform
standardelor europene. În Ucraina, proiectul a ajutat administrația închisorii să îmbunătățească instrumentele
terapeutice, cum ar fi terapia familială și metodologia de evaluare a riscurilor în două închisori juvenile. În
Armenia, un schimb de experiență profesională cu experții internaționali a dus la o îmbunătățire a serviciilor de
reducere a riscurilor, a programelor de tratament împotriva consumului de droguri și prevenirea HIV în
închisori. Mai mult, proiectul a consolidat și diversificat serviciile de tratament împotriva consumului de droguri
și de reabilitare în închisorile din Moldova. Personalul penitenciar și asistenții sociali au fost instruiți cu privire
la modul de a crea și a administra o comunitate terapeutică în penitenciar. Instruirea a fost urmată de
renovarea unei închisori care găzduiește acum prima comunitate terapeutică într-o închisoare din Republica
Moldova.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Combaterea corupției, a spălării banilor și promovarea bunei guvernări
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Acest proiect a sprijinit țările Parteneriatului estic în consolidarea capacităților instituționale ale acestora de a
combate corupția și spălarea banilor. Proiectul a consolidat schimburile regionale de bune practici și
cooperarea transfrontalieră, implicând toate cele șase țări ale Parteneriatului estic. Proiectul combină activități
regionale și pilot din țară, complementând proiectele specifice țărilor din cadrul Parteneriatului pentru o bună
guvernare. La nivel regional, asistența tehnică a Consiliul Europei a contribuit la îmbunătățirea practicilor de
dovedire a corupției prin intermediul recomandărilor adresate țărilor respective. Evaluarea riscului de corupție
în sectorul sanitar a identificat riscuri de corupție și vulnerabilități în sectorul sanitar și a recomandat acțiuni
pentru a îmbunătăți controlul acestor riscuri în cinci țări.
Avizele de specialitate și asistența pe țări au fost incluse în procesele de reformă națională în curs de
desfășurare:
► autoritățile din Republica Moldova au primit consiliere cu privire la proiectul de lege penală pentru a-și
consolida regimul de sancțiuni pentru infracțiunile de corupție;
► Azerbaidjan a încurajat gestionarea riscurilor în serviciul public ca urmare a sprijinului pentru proiecte;
► Belarus va beneficia de expertiza Consiliului Europei pentru a consolida integritatea în sectorul
educației prin evaluarea riscurilor de bună guvernare.

Criminalitatea informatică: proiecte privind cooperarea regională/internațională și
cooperarea publică/privată
În ceea ce privește cooperarea internațională, Consiliul Europei a oferit asistență autorităților de domeniul
asistenței juridice reciproce și personalului din cadrul punctelor de contact 24 de ore din 24 pentru a-și
dezvolta în continuare abilitățile pentru cooperare regională și internațională. Echipa de proiect a efectuat
instruirea atât a ofițerilor din cadrul asistenței juridice reciproce, cât și a ofițerilor din cadrul punctelor de
contact 24 de ore din 24 în toate țările Parteneriatului estic. De asemenea, a fost oferit sprijin suplimentar
pentru a asigura conformitatea cu recomandările specifice țării respective și au fost îmbunătățite în continuare
instrumentele online pentru cooperarea internațională. Acest lucru a contribuit la consolidarea schimbului de
informații între țările vizate privind criminalitatea informatică și dovezile electronice și la creșterea eficienței în
comunicarea ării cu furnizorii de servicii multinaționale.
În efortul de a consolida cooperarea publică-privată în conformitate cu Convenția Consiliului Europei privind
criminalitatea informatică, Consiliul Europei a angajat țările Parteneriatului estic în dialogul național și regional
între autoritățile de punere în aplicare a legii și furnizorii de servicii de internet (inclusiv companii
multinaționale), care vizează îmbunătățirea accesului la date și dovezi în cadrul anchetelor penale. Acest
proces a fost susținut de diverse studii regionale și internaționale privind diferite teme de cooperare publicăprivată. Drept urmare, cinci din cele șase țări ale Parteneriatului estic își revizuiesc legislația în materie de
proceduri penale, iar două țări intenționează să adopte noi acorduri de cooperare sau să le extindă pe cele
existente. Prin primul exercițiu tehnic regional în timp real, omologii proiectului au dobândit abilitățile necesare
pentru cooperarea între agenții pentru a gestiona incidentele informatice, investigațiile privind criminalitatea
informatică și schimbul de informații financiare.
► Link către fișa informativă privind criminalitatea informatică în țările Parteneriatului estic II: cooperare

regională și internațională

► Link către fișa informativă privind criminalitatea informatică în țările Parteneriatului estic III: cooperare

publică/privată
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Consolidarea respectului pentru protejarea drepturilor omului online
Acesta a fost primul proiect de cooperare în domeniul guvernării internetului și a beneficiat de angajamentul
activ al părților interesate naționale din țările Parteneriatului estic în dezbaterile la nivel regional și global
privind guvernarea internetului. Intervențiile prin intermediul dimensiunii regionale au intensificat și au facilitat
constituirea unor forumuri pentru dialoguri multipartite în țările beneficiare și au inclus internetul și drepturile
omului pe agenda factorilor de decizie politici naționali. Proiectul a permis Consiliului Europei să aibă
vizibilitate către un grup mai larg de părți interesate naționale din țările Parteneriatului estic și să stabilească
schimburi regionale de experiență.
► Părțile interesate naționale din cele șase țări ale Parteneriatului estic s-au angajat în dialogul la nivel
global și regional privind guvernarea internetului și în discuții privind politicile in domeniu;
► Dialog multipartit stabilit și consolidat în Georgia, Republica Moldova și Ucraina;
► Cunoștințe și angajament crescut ale furnizorilor de servicii de internet în ceea ce privește linnile
directoare ale Consiliului Europei privind drepturile omului pentru Republica Moldova și Georgia;
► Cunoștințe consolidate în rândul actorilor statali și nestatali privind standardele europene referitoare la
libertatea de exprimare în mediul online, confidențialitatea în mediul online etc., prin activități specifice,
schimburi regionale și materiale promoționale în țările Parteneriatului estic;
► Conștientizare publică crescută în ceea ce privește prevenirea și combaterea abuzurilor drepturilor
omului pe internet în țările Parteneriatului estic, prin traducerea și promovarea standardelor Consiliului
Europei;
► Recomandări ale experților oferite autorităților locale privind îmbunătățirea politicilor și legislației
naționale în conformitate cu standardele adoptate de Consiliul Europei privind internetul și drepturile
omului în Republica Moldova și Georgia.

Dezvoltarea și consolidarea sistemelor naționale de protecție a datelor
Proiectul a oferit resurse pentru a se concentra mai mult pe nevoile și cerințele fiecărei țări a Parteneriatului
estic, pentru a urmări activitatea efectuată deja de Consiliul Europei și a se baza pe realizările anterioare.
Progresul și realizările unor țări din cadrul Parteneriatului estic care au sisteme de protecție a datelor mai
avansate (de exemplu, Ucraina și Georgia) au fost utilizate drept model și cea mai bună practică pentru
celelalte țări ale Parteneriatului estic . Au existat schimburi avantajoase între cele șase țări ale Parteneriatului
estic, într-un format privilegiat, care au contribuit la legături mai apropiate și cooperare între țări.
► Capacitățile Agenției de Protecție a Datelor din Georgia au fost consolidate. Pe baza expertizei oferite
în cadrul proiectului, legislația din Georgia privind protecția datelor a fost revizuită în conformitate cu
standardele Consiliului Europei;
► Capacitățile Agenției de protecție a datelor din Moldova au fost consolidate. Pe baza expertizei oferite
prin proiect, este elaborat proiectul de lege din Moldova privind protecția datelor;
► Proiectul a oferit recomandări ale experților pentru elaborarea legislației din Armenia și a proiectului de
strategie pentru dezvoltarea Agenției Naționale pentru Protecția Datelor pentru 2017-2021;
► A fost dezvoltat și diseminat un manual de instruire pentru autoritățile de protecție a datelor din țările
Parteneriatului estic;
► Au fost elaborate și diseminate linii directorii privind confidențialitatea în mass-media;
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► Autoritățile din Belarus au fost sprijinite în elaborarea unui document conceptual pentru legislația
națională privind protecția datelor și constituirea unei autorități de protecție a datelor. În baza asistenței
oferite de experții Consiliului Europei, legislația națională va fi elaborată de către autoritățile din
Belarus.

Promovarea unui jurnalism profesionist și responsabil printr-o rețea regională de organisme
de auto-reglementare
Acest proiect regional a fost dezvoltat în scopul consolidării în continuare a auto-reglementării, crescând etica
jurnalistică și standardele profesionale și consolidând schimburile regionale care vizează consiliile de presă
(organisme de auto-reglementare) din toate cele șase țări ale Parteneriatului estic.
► Capacități instituționale consolidate ale organismelor de auto-reglementare din țările Parteneriatului

estic prin sprijinirea organizării întâlnirilor bianuale ale rețelei organismelor regionale de autoreglementare;
► Schimburile regionale au permis membrilor rețelei să-și extindă cunoștințele despre ultimele evoluții
din sectorul european de auto-reglementare și a standardelor și celor mai bune practici aferente ale
Consiliului Europei;
► Capacități consolidate ale membrilor rețelei de organisme de auto-reglementare din Parteneriatul
estic, prin constituirea unui organism/Comisii consultativ/e transfrontalier/e, însărcinat/ă cu tratarea
reclamațiilor transfrontaliere din partea publicului general din țările Parteneriatului estic privind
presupusul comportament neetic al jurnaliștilor.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Reformarea legislației și practicii electorale și dezvoltarea cooperării regionale cu privire la
aspectele electorale
Capacitatea Comisiilor Electorale Centrale din țările Parteneriatului estic de a organiza alegeri autentice și
credibile a fost consolidată prin inițiative regionale și specifice țărilor respective. Schimburile regionale au
permis membrilor CEC să-și îmbunătățească cunoștințele privind aspecte fundamentale ale proceselor
electorale. În acest scop, Comisia de la Veneția a organizat două conferințe europene ale autorităților de
management electoral : privind modul de a asigura neutralitate, imparțialitate și transparență în alegeri, precum
și privind organele inferioare de management electoral.
În vederea consolidării participării gender în procesele electorale, a fost organizată, de asemenea, o
conferință multilaterală privind egalitatea de gen, cu participarea Comisiilor Electorale Centrale din cinci țări
partenere. Reprezentanții Comisiilor Electorale Centrale din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica
Moldova și Ucraina, precum și parlamentarii și reprezentanții societății civile și-au îmbunătățit cunoștințele în
domeniul presei (libere) și al alegerilor, grație schimbului de opinii efectuate în timpul conferinței privind
libertatea presei ca element fundamental pentru alegeri democratice, organizată în comun de Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei și Comisia de la Veneția.
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Instruirea regională pentru observatorii naționali și cele două ghiduri „Utilizarea standardelor electorale
internaționale” și „Raportare cu privire la alegeri”, disponibile în limba engleză și în limbile naționale din
Ucraina, Republica Moldova, Georgia și Armenia și distribuite unui număr mai mare de 1.000 de observatori
naționali, au contribuit la profesionalizarea observării alegerilor la nivel național conform standardelor
europene în țările Parteneriatului estic. În plus, un curs de instruire online în baza ghidurilor Consiliului
Europei, este utilizat în prezent nu numai de către observatorii electorali, dar și de organizațiile societății civile
care activează în domeniul electoral și persoanele interesate să-și îmbunătățească cunoștințele privind
alegerile (iulie-august 2017: 105 utilizatori, 29 de certificate).
Un „Studiu regional privind reprezentarea politică a femeilor în țările Parteneriatului estic” a fost publicat și
distribuit în rândul a 1.700 de actori electorali din țările Parteneriatului estic. Acesta este utilizat ca referință
pentru proiectele orientate spre sporirea easc gradului de participare politică a femeilor și pentru discuții
publice, identificând obstacolele principale care limitează capacitarea și angajamentul politic al femeilor,
precum și examinarea bunelor practici și exemple. Studiul este disponibil în limba armeană, azeră, engleză,
georgiană, română și ucraineană.
În cadrul celor patru conferințe regionale, aproximativ 400 de participați au făcut schimb de lecții învățate, au
împărtășit cele mai bune practici și au formulat recomandări privind îmbunătățirea în continuare a egalității de
gen în politică, implementarea recomandărilor misiunilor internaționale de observare a alegerilor și
transparența și controlul utilizării banilor în politică.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Consolidarea cadrelor instituționale pentru guvernanța locală
Acest proiect a sprijinit țările Parteneriatului estic în pentru promovarea unei administrații publice locale mai
transparente, eficiente și inclusive, în conformitate cu principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale .
Promovând standarde etice superioare, 60 de primari din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova
și Ucraina au făcut schimb de experiență cu colegii privind instrumentele și metodele practice de dezvoltare a
politicilor orientate spre cetățean. Douăsprezece localități din aceste țări au fost sprijinite în implementarea
inițiativelor locale privind guvernarea etică și transparență, care vor conduce la îmbunătățirea calității
democrației și a serviciilor publice locale.
Mai mult, a fost constituită o comunitate a practicienilor - rețea care implică experți din domeniul bunei
guvernări și a participării cetățenilor, precum și reprezentanți ai asociațiilor autorităților locale și regionale.
Întâlnindu-se în mod regulat, rețeaua oferă o platformă utilă de discuții privind provocările cu care se confruntă
democrația locală, în special în contextul reformelor teritoriale și pentru a sprijini asociațiile naționale ale
autorităților locale în contribuția lor la îmbunătățirea cadrului legislativ. Rezultatele includ semnarea unui
memorandum de înțelegere între asociațiile naționale ale autorităților locale și regionale din Georgia,
Republica Moldova și Ucraina, pentru a consolida cooperarea regională.
Pentru a ajuta la îmbunătățirea furnizării de servicii pentru comunitățile locale, în cadrul proiectului a fost
promovată dezvoltarea cooperării inter-municipale și a analiza comparativă a finanțelor publice locale
(benchmarking), care sunt instrumente practice pentru consolidarea capacității de dezvoltare locală fiecărei
țări în parte . Recomandări specifice au fost adresate autorităților naționale; în timp ce la nivel municipal,
proiectul a finanțat cinci inițiative locale pentru a promova cooperarea inter-municipală, care va contribui șa
îmbunătățirea calității serviciilor de alimentarea cu apă și canalizare, de gestionare a deșeurilor, întreținerea
drumurilor și turism. Proiectul a sprijinit 50 de comunități din Armenia, Georgia și Republica Moldova în
vederea îmbunătățirii gestionării finanțelor publice locale. Pentru a asigura utilizarea în continuare a
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instrumentelor inovatoare de benchmarking al finanțelor publice locale, în parteneriat cu administrațiile
naționale, în cadrul proiectului a fost dezvoltat un soft special și portaluri web dedicate. Alte exemple de
sprijin includ asistența acordată autorităților autonome din Gagauzia pentru îmbunătățirea capacității de
elaborare a proiectelor de inițiative legislative și a avizelor juridice; cooperarea cu autoritățile locale și regionale
din Belarus privind chestiuni de conducere, planificare și responsabilitate.
► Link către fișa informativă a acestui proiect

Informații suplimentare: http://partnership-governance-eu.coe.int
Contact: Nichola Howson, Responsabil cu comunicarea, +33 388 41 22 39
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