
 
 
 

 

Capitala Europeană a Democrației: Aplicați și faceți orașul  dvs. 
ambasador al democrației! 

 
Ce ar fi dacă democrația ar avea o casă? Un loc vizibil în care cetățenii se reunesc pentru a împărtăși 
experiențe, a învăța și a se bucura sub stindardul valorilor democratice, al libertății și al păcii? 
 
Aceasta este, într-adevăr, viziunea noului proiect „Capitala Europeană a Democrației”: o inițiativă 
care va desemna în fiecare an, începând din 2022, un oraș din Europa care reprezintă și 
consolidează Democrația. 
 
Sprijinind pe deplin această inițiativă și sigură de contribuția ei în stimularea dezvoltării 
democratice, promovarea inovației sociale și politice și a schimbării, ALDA este mândră să anunțe 
că Secretarul General, Antonella Valmorbida, a fost desemnată ca membră al Juriului de 
experți. Astfel, ea se va număra printre puținii experți și practicieni care vor examina toate cererile 
și vor selecta cele 5 orașe nominalizate care vor fi apoi votate de cetățenii europeni. 
 
De fapt, toate orașele (cu o populație de peste 100.000 de locuitori) din statele membre ale 
Consiliului Europei, pot aplica pentru a fi alese în calitate de prima Capitală Europeană a 
Democrației! 
Orașul câștigător va găzdui timp de un an evenimente interesante, festivaluri și activități menite  să 
îmbunătățească și să consolideze democrația, ceea ce pune participarea cetățenilor în prim plan. 
 

Având în vedere misiunea și expertiza sa, ALDA este mândră să facă parte din Juriul de 
experți care vor selecta cele 5 orașe candidate. 

 
CARE SUNT BENEFICIILE PENTRU ORAȘUL CÂȘTIGĂTOR? 

• Vizibilitate înaltă, în calitate de reper al bunelor practici democratice europene 
• Cetăţenii vor dezvolta în mod activ noi forme de politică democratică 
• Inspirație pentru politicieni și inovatori din întreaga Europă, stimularea schimbării prin noile 

idei, activități și rețele ale orașului 
 
CUM POATE UN ORAȘ SĂ DEVINĂ CAPITALA EUROPEANĂ A DEMOCRAȚIEI? 

• Orașele aplicant, prezintă un portofoliu cu cele mai bune practici democratice și idei noi de 
proiecte 

• Un juriu de experți evaluează proiectele și decide asupra unei liste scurte de la trei până la 
cinci orașe 

• Un juriu format din 10,000 de cetățeni europeni votează pentru orașul care va deveni 
Capitala Europeană a Democrației 

  
*** 
Vă rugăm să găsiți mai multe detalii despre procedura de depunere pentru Capitala Europeană a 
Democrației (ECoD) și informații de suport: 

• The ECoD Call 
• The ECoD Flyer 
• The ECoD NPO Factsheet 

https://capitalofdemocracy.eu/
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/05/22-ECoD-Call-_-Publish-1.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/05/ECoD-Brochure-1.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/05/22-ECoD-Factsheet-ECoD-NPO-_-Publish-1.pdf

