
 
 

 
 

Mesaj de felicitare al Președintelui ALDA – Domnul Oriano Otočan,  
Cu prilejul Sărbătorilor de iarnă 

 

 
Dragi membri, prieteni și parteneri ai ALDA, 
 

în numele Consiliului de Administrație, al Agențiilor de Democrație Locală și al întregii echipe ALDA, 
mă aflu astăzi aici pentru a ura Sărbători de iarnă călduroase și un an 2023 fructuos. 
 

Cu toate acestea, nu toată lumea va putea să se bucure și să sărbătorească pașnic în acest an care 
se încheie. 
Războiul inuman și nedrept în care se luptă acum poporul ucrainean mă îndeamnă să reiterez și 
mai mult angajamentul fără sfârșit al ALDA pentru pace și reconstrucție. Ucraina înseamnă oameni, 
înseamnă casă, înseamnă libertate. Aceeași libertate de care pot beneficia majoritatea oamenilor 
care trăiesc în Uniune și în țările învecinate. Acest război este o reamintire constantă a faptului că 
valorile și libertățile nu pot fi luate de la sine, că cauza ucraineană este și cauza noastră. Nu există 
pace fără libertate și nu există libertate fără democrație... iar democrația este expresia voinței 
poporului. 
 

Încă din luna martie, Consiliul de Administrație și Secretariatul au înființat o unitate dedicată, al cărei 
scop este să coordoneze acțiunile, dezvoltând în același timp noi activități cu principalele părți 
interesate pentru a oferi un sprijin concret Ucrainei. Fiind în permanență în contact cu delegații de 
la LDA Mariupol și Dnipro, am reușit să ne maximizăm potențialul și să răspundem cu promptitudine 
la situațiile de urgență și în mod eficient. 
 

În plus, anul 2022 a marcat un an crucial pentru Asociație, care a valorificat eforturile depuse în anul 
precedent, subliniindu-și în același timp poziția de actor strategic în spațiul european și în cel 
învecinat, atât în ceea ce privește îmbunătățirea responsabilității sociale, cât și în ceea ce privește 
promovarea implicării cetățenilor și a bunei guvernări. Exemple de succes provin din Moldova, 
Tunisia, Algeria, Croația și multe alte țări. În plus, am fost selectați ca fiind valoroși și acreditați în 
calitate de partener al Consiliului Europei în implementarea programului ELoGE. 
 

ALDA și-a consolidat rolul, a demonstrat că este în slujba democrației, a păcii și a umanității. 
În special, în 2023 se vor împlini 30 de ani de la înființarea primei Agenții de Democrație Locală 
din Balcani: o piatră de hotar care ne va invita să reflectăm asupra a trei decenii de activitate în 
regiunea Balcanilor, în care am acționat neobosit în sprijinul societății civile și în direcția extinderii 
Europei. Dar, mai presus de toate, ne va motiva să continuăm cu energie reînnoită și noi strategii 
munca noastră "cu" și "pentru" rețeaua tot mai largă de Agenții de Democrație Locală prezente 
astăzi în întreaga vecinătate europeană. 
 



Pe această piatră de hotar solidă vom intra în 2023, cu un spirit de colaborare și dezvoltare 
reciprocă, așteptând cu nerăbdare să construim și să trăim împreună noi realizări importante. 
Fie ca aceste Sărbători de iarnă să aducă un moment de pace și bucurie, dovedind sprijin celor aflați 
în nevoie, și să-i mângâie pe cei îndurerați. 

Oriano Otočan 

Președintele ALDA 

 

 


