
 
 

 

 

Antonella Valmorbida candidează pentru funcția de Secretar General al 
Congresului Consiliului Europei 

 

Septembrie aduce vești grozave și deschide noi drumuri, nu numai la ALDA, ci și la nivel 
internațional! Cu mare entuziasm, colegii din birourile din Strasbourg, Vicenza, Skopje, Moldova și 
Tunis sunt bucuroși să susțină candidatura Antonellei Valmorbida pentru funcția de Secretar 
General al Congresului. 
 

Pe baza experienței sale anterioare nu numai ca Secretar General al ALDA și președinte al EPD - 
Parteneriatul European pentru Democrație; dar și în calitate de membru al Comitetului Director al 
Convenției societății civile pentru Conferința privind Viitorul Europei și, mai recent, în calitate de 
președintă a juriului Capitalei Europene a Democrației, doamna Valmorbida pune valoarea 
democrației ca lumină călăuzitoare în munca și angajamentul său zilnic.  
 

Candidatura Antonellei Valmorbida: „Pentru un Congres mai puternic, mai relevant și mai 
strategic” 

 

După cum a subliniat în continuare în manifestul său, „va fi necesar să se identifice și să se 
valorifice puternica valoare adăugată ca un ansamblu unic al democrației locale, reprezentând o 
Europă mare”. Prin urmare, actuala SG ALDA a lucrat, încă de la început, cu comunitățile locale, 
pornind de la nevoile oamenilor și luptând pentru drepturile lor. 
 

Acestea din urmă sunt, de asemenea, în centrul multor training-uri oferite de doamna Valmorbida 
în diferite zone, din Africa de Nord până în Balcanii de Vest și Caucaz, împreună cu profesioniști și 
părți interesate precum UN Habitat și PNUD. Mai mult, cu experți de la Națiunile Unite, doamna 
Valmorbida a fost pe deplin implicată în cursurile de „democrație participativă” în Ucraina, având 
astfel o înțelegere profundă a contextului local. 
 

Acum, la ALDA, toată lumea este încântată de această nouă aventură pe care o întreprinde 
Secretarul nostru General. Fiecare dintre noi o susține, fiind sigur că pasiunea și expertiza ei vor fi 
esențiale pentru anul viitor și viitorul Congresului Consiliului Europei 
 

*** 
Vizitează site-ul Antonellei Valmorbida și citește-i manifestul 
 

 


