
 
 

 
 
 

1993 - 2023: 30 de ani de democrație locală în Balcani 
 

Anul 2023 începe cu siguranță într-un climat de incertitudine din cauza situației economice și 
geopolitice din Europa și din lume.  
În altă ordine de idei, anul 2023 marchează, de asemenea, o aniversare importantă pentru 
ALDA, pentru Agențiile de Democrație Locală (LDA) și pentru întreaga rețea.  
Totul a început cu exact 30 de ani în urmă, odată cu înființarea primelor LDA-uri din Balcani. 
 

Chiar dacă ALDA și-a început activitatea la sfârșitul anilor '90, activitatea și angajamentul 
nostru au început încă din 1993, când au fost create primele Agenții de Democrație Locală la 
inițiativa Consiliului Europei, cu misiunea de a sprijini societatea civilă și coexistența pașnică 
în statele din fosta Iugoslavie în urma conflictului. 
 

Prima LDA a fost înființată în 1993 la Subotica, în Serbia, sub numele de Ambasada 
Democrației Locale* (LDE) Subotica, urmată la scurt timp de LDE Osijek, în Croația, în același 
an. 
 

30 de ani mai târziu, situația s-a schimbat profund. De la an la an, Agențiile de Democrație 
Locală s-au dovedit a fi un instrument de succes, iar în prezent reprezintă o rețea de 16 ADL 
răspândite în vecinătatea europeană, cu 3 parteneri operaționali (PO) în Croația.  
 

Astfel, odată cu misiunea lor, a progresat și sfera geografică a LDA-urilor. Astăzi, LDA-urile pot 
fi găsite și în alte țări decât Balcanii, dar acolo am păstrat, în activitățile noastre de zi cu zi, 
memoria și esența lungului drum prin care am trecut. 
 

Astfel, anul 2023 va fi marcat de o serie de evenimente menite să celebreze activitatea de zi 
cu zi a LDA-urilor și a delegaților acestora, precum și realizările ALDA și ale LDA-urilor de-a 
lungul anilor. 
 

Vor fi organizate evenimente publice în Balcani, acolo unde totul a început - stabilind astfel o 
cale de evocare a etapelor importante ale dezvoltării activității noastre în Balcani și nu numai; 
 

Va fi lansată o publicație care, sub forma unei colecții de anecdote, imagini și mărturii, va reda 
istoria primilor 30 de ani.  
 

Va fi realizat un video-documentar pentru a retrăi cele mai importante momente prin imagini 
ale locurilor și oamenilor care au marcat istoria noastră. 



 

Aniversarea va culmina apoi în timpul Adunării Generale ALDA, care va avea loc probabil în 
iunie 2023 (mai multe informații în lunile următoare!), cu colegii, membrii și delegații 
împreună pentru a sărbători și a reflecta asupra dezvoltării viitoare a rețelei de LDA-uri. 
 

Apoi, ne vom apropia de sfârșitul anului cu un eveniment crucial la Strasbourg, în octombrie 
2023, unde se speră că ALDA și ADL-urile vor fi prezente la sediul Congresului.  
 

Acestea sunt doar reperele unui 2023 plin de evenimente, cu multe alte inițiative care vor fi 
dezvăluite în săptămânile și lunile următoare, menite să celebreze primii 30 de ani de 
democrație locală în Balcani, de unde a început totul până în prezent... și cine știe câte alte 
evoluții ne așteaptă! 
 

Să înceapă aniversarea! 
 

_______ 

 

* Abia în 1998 LDA-urile au început să se numească așa cum le cunoaștem astăzi, trecând de 
la Ambasade ale Democrației Locale la Agenții ale Democrației Locale.. 
 

Link către raportul de activitate al LDA-urilor din toți anii 
 

 
 


