
ELOGE: sprijinirea bunei guvernanțe locale în Macedonia de Nord și Kosovo,

mai multe strategii pentru viitor

Importanța implementării proiectului "Eticheta Europeană pentru Excelență în Guvernare (ELoGE)"

atât în Macedonia de Nord, cât și în Kosovo* a fost confirmată la întrevederea dintre Ministrul

Autonomiei Locale din Macedonia de Nord, domnul Risto Pernov; Ministrul Administrației Publice

Locale, domnul Elbert Krasniqi, la care au participat și președintele ALDA, Oriano Otočan; Emir

Coric, membru al Consiliului de Administrație al ALDA, împreună cu secretarul general al ALDA,

Antonella Valmorbida.

Astfel, în a doua jumătate a lunii noiembrie 2022, delegația ALDA s-a reunit la Skopje - capitala

Macedoniei de Nord - pentru a valorifica angajamentul de succes al Asociației în implementarea

mecanismului ELoGE. Dintr-o perspectivă generală, acesta din urmă este menit să sprijine unitățile
autonomiei locale să-și îmbunătățească standardele și să ofere servicii de înaltă calitate în cadrul

autoguvernării locale.

Întrevedere dintre Ministrul Pernov și Ministrul Elbert Krasniqi pentru implementarea ELoGE și

încurajarea participării cetățenilor la viața comunității.

Mai în detaliu, în ceea ce privește Macedonia de Nord, unitățile administrației locale au efectuat

sondaje de autoevaluare în rândul cetățenilor, angajaților și consilierilor, colectând în același timp

documente care să permită verificarea dacă autoevaluarea este bazată pe o analiză corectă.

Începând încă din aprilie 2021 cu faza de pregătire, proiectul a cunoscut apoi mai multe etape, una

dintre acestea fiind atelierul de lucru organizat în martie 2022 pentru a ilustra și discuta despre

proiectul ELoGE.

În mod similar, în data de 19 mai 2022, la Pristina, reprezentanți din 11 municipalități au participat

la un curs de formare specializat, axat pe implementare și pe o mai bună înțelegere a acestui

mecanism.

Mai mult decât atât, așa cum s-a discutat și în timpul întâlnirii cu ministrul Pernov, există un teren

fertil comun pentru a aprofunda în continuare colaborarea și parteneriatul, încurajând în același

timp participarea cetățenilor la viața comunității și consolidând politica de autoguvernare.

https://www.coe.int/en/web/good-governance/eloge
https://alda-eloge.org/News/eloge-workshop-for-municipalities-in-pristina


Atât Oficiul ALDA din Skopje, cât și Consiliul de Administrație sunt foarte recunoscători pentru

această întâlnire și reiterează dorința de a implementa proiectul ELoGE în Macedonia de Nord și

Kosovo*, oferind în același timp sprijin comunităților.

https://www.alda-europe.eu/it/library/alda-selected-by-coe-to-implement-eloge/
https://www.alda-europe.eu/it/library/alda-selected-by-coe-to-implement-eloge/

