
 
 
 
 

Implementarea Bunei Guvernări în Kosovo - eveniment de lansare ELoGE 
 
Eticheta Europeană de Excelență în Guvernanță (ELoGE) a fost prezentată în Kosovo în cadrul 
evenimentului de lansare organizat pe 6 aprilie 2022 la Pristina. Dintr-o perspectivă mai 
largă, acest eveniment trebuie înțeles într-un context mai amplu, în care activează ALDA. 
Astfel, Asociația a primit acreditarea pentru implementarea ELoGE nu doar în Kosovo*, ci și în 
Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord. 
Concentrându-se pe evenimentul de lansare de la Pristina, Ministrul administrației locale din 
Kosovo, dl Elbert Krasniqi, a deschis ceremonia subliniind importanța principiilor 
democratice în procesul de dezvoltare locală, subliniind că “Drepturile omului, democrația și 
statul de drept sunt trei piloni de bază prin care ne propunem să ajutăm municipalitățile în 
guvernarea democratică. Prin acest program, municipalitățile vor fi asistate în îmbunătățirea 
performanței lor în furnizarea de servicii de înaltă calitate în cadrul unui sistem îmbunătățit 
de autoguvernare locală”. 

 
 
"Ne propunem să ajutăm municipalitățile în guvernarea democratică" Ministrul Elbert 
Krasniqi 

 
 
În cadrul alocuțiunii sale, Secretarul General al ALDA, doamna Antonella Valmorbida, a 
prezentat experiența Asociației în implementarea ELoGE în diferite țări și contexte. Șeful 
oficiului Consiliului Europei din Pristina, domnul Frank Power, a prezentat activitatea 
Consiliului Europei în țară și progresele înregistrate odată cu implementarea principiilor 
bunei guvernări din ultimii ani. Dl Niall Sheerin de la Centrul de Expertiză pentru Buna 
Guvernare a concluzionat că eticheta ELoGE este acordată municipalităților care au atins un 
nivel înalt de bună guvernare, măsurat în raport standardul Consiliului Europei. 
Peste 20 de reprezentanți ai municipalităților au urmărit prezentarea fazelor de 
implementare a standardelor ELoGE și și-au exprimat interesul de a se angaja în procesul de 
autoevaluare. 
Implementarea ELoGE în Kosovo se bazează pe un parteneriat între Consiliul Europei, 
Ministerul Administrației Publice Locale și ALDA ca organizație care dispune de know-how 
substanțial, expertiză și experiență în domeniul bunei guvernări, în special la nivel local. 
  
*** 
Mai multe despre angajamentul ALDA privind ELoGE: 
Noua acreditare pentru ALDA pentru implementare ELoGE în Kosovo 
Actualizări privind inițiativa „ELoGE” pentru Croația și Macedonia de Nord 
Lansarea ELoGE în Bosnia și Herțegovina 
 

https://mapl.rks-gov.net/
https://mapl.rks-gov.net/
https://www.alda-europe.eu/library/new-accreditation-for-alda-bringing-the-eloge-to-kosovo/
https://www.alda-europe.eu/library/new-accreditation-for-alda-bringing-the-eloge-to-kosovo/
https://www.alda-europe.eu/library/eloge-kosovo-north-macedonia-2021/
https://www.alda-europe.eu/library/eloge-kosovo-north-macedonia-2021/
https://www.alda-europe.eu/library/launch-eloge-bosnia-herzegovina/

