
 
 

 
 

Plasarea inițiativelor locale și a descentralizării în centrul procesului 
democratic în cadrul Parteneriatului estic  

 
Șase țări - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina - s-au reunit în 2009 pentru a pune 
bazele Parteneriatului estic (PaE). Acesta din urmă are drept scop consolidarea relațiilor, atât din punct de 
vedere politic, cât și din punct de vedere socio-economic, cu Uniunea Europeană (UE). 
 
Cu toate acestea, cum să desfășurăm aceste tematici și să creștem legătura dintre ele? Strategiile pot fi mii, 
dar cu siguranță suficiente, așa cum se subliniază și în ultimul Raport al CORLEAP, raportor C. Cojocar; 
descentralizarea sau mai bine explicat „descentralizarea puterii, de la guvernele centrale către popor, 
inclusiv descentralizarea de la guvernele centralizate la parlament și instituțiile judiciare” poate reprezenta 
un punct de cotitură cheie în procesul democratic. 
 
În acest cadru, rolul ALDA, în special cel îndeplinit atât de biroul ALDA din Chișinău (Moldova), cât și de 
Agențiile pentru Democrație Locală (ADL) din Cimișlia, Kutaisi, Gyumri Mariupol și Dnipro, capătă o valoare 
unică și strategică. Prin urmare, ADL-urile sunt un exemplu de succes de cooperare descentralizată și un 
instrument puternic pentru a contribui în continuare la capacitatea unei societăți de a se angaja față de 
democrație. În mod similar, prin implicarea și cu autoritățile locale, agențiile pot stimula un proces de 
reforme și ajustare a politicilor la nivel instituțional.

 

ADL-urile sunt un exemplu de succes de cooperare descentralizată în Parteneriatul Estic 

 
 
Mai mult, crizele și războaiele recente, cu care se confruntă populația mondială, subliniază – într-o oarecare 
măsură – rolul și mai important al autorităților locale și al actorilor de a ușura, dacă nu de a rezolva, 
provocările oamenilor. „EU4Accountability” reprezintă una dintre cele mai recente inițiative lansate în 
Moldova, printre țările Parteneriatului estic, de către ALDA, în parteneriat cu EPD și People in Need. În plus, 
având în vedere legătura profundă pe care Asociația o are cu Ucraina, secretarul general al ALDA - 
Antonella Valmorbida - va participa în calitate de vorbitor principal, pe 4 noiembrie 2022, în cadrul celei de-
a 11-a întâlniri anuale CORLEAP, la panelul intitulat „Reconstrucția Ucrainei” împreună cu Vitali Klitschko, 
primarul Kievului; Jaroslav Kurfürst, ministru adjunct al afacerilor externe pentru chestiuni europene; și 
Anatoliy Fedoruk, primarul municipiului Bucha. 
 

Această serie de inițiative și angajamentul nesfârșit arată în mod clar poziția ALDA ca parte interesată în 

regiunea Parteneriatului Estic și în cadrul CORLEAP. 

 

https://www.eeas.europa.eu/eeas/eastern-partnership_en
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/11th-corleap-meeting.aspx
https://www.alda-europe.eu/where-we-work/
https://www.alda-europe.eu/progetto/eu4accountability/
https://www.alda-europe.eu/events/reconstruction-of-ukraine-liberec-cz/
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