
 
 

 

 
Delegația din Turcia vizitează instituțiile austriece și croate  

 

În perioada 12-18 iunie 2022, o delegație de înalți funcționari din cadrul autorităților naționale și 
locale (AL) din Turcia a efectuat o vizită de studiu transfrontalier privind aspectele legate de 
guvernanța locală din Austria și Croația. 
Organizată de ALDA+ și PNUD Turcia, în cadrul Proiectului LAR III, această a treia vizită de studiu a 
permis participanților să-și aprofundeze cunoștințele despre capacitatea de administrare locală a 
celor două state membre ale UE menționate mai sus; beneficiind de mai multe întâlniri cu 
reprezentanți la nivel înalt austrieci și croați din ministere, autorități regionale și locale. 
Vizita a început din Viena. În prima zi, delegația a fost primită în audiență la Ministerul Federal de 
Finanțe și la Ministerul Federal al Artelor, Culturii, Serviciilor și Sportului. A doua zi a fost primită în 
frumosul loc al orașului Viena, înainte de a se deplasa spre Graz. 
  

În cadrul proiectului LAR III, delegația din Turcia a vizitat instituțiile din Austria și Croația 

  

Acolo, de exemplu, delegația turcă a avut ocazia să se întâlnească cu reprezentanți ai orașului 
Graz și ai provinciei Styria. Aceștia din urmă au împărtășit atât exemple de bune practici, cât și din 
experiența lor în domeniul managementului performanței; precum și activități de lobby austriece 
la Bruxelles, oferind în același timp un tur ghidat pe străzile orașului medieval. 
 

Mai mult, pentru a încheia pe o notă înaltă, Pula a găzduit întâlnirile finale cu autorităţilor locale 
croate. Prin urmare, Directorul Coordonatorului Regional al regiunii Istria pentru Programe și 
Fonduri Europene și un reprezentant al Agenției de Dezvoltare din Istria, au salutat delegația turcă 
a proiectului LAR III, oferind cunoștințe și instrumente utile privind guvernarea locală participativă. 
 

La final, participanții au călătorit la Zagreb, unde au făcut schimb de experiență cu reprezentanți 
ai Ministerului Justiției și Administrației ai orașului Zagreb, au avut o întrevedere cu președintele 
Asociației de prietenie croato-turcă și au vizitat expoziția dedicată celor 30 de ani de cooperare 
dintre Turcia și Croația. 
În general, a fost o săptămână foarte utilă și intensă ... și cu siguranță o experiență îmbogățitoare! 
 

 


