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ALDA a semnat Magna Charta a Forumului Global privind
Democrația Directă Modernă

 
Ceremonia de semnare a Magnei Charte pentru o Ligă Internațională a Orașelor

Democrației
 

Semnând Magna Charta pentru o Ligă Internațională a Orașelor Democrației, la
ceremonia din 24 septembrie 2022, secretarul general ALDA, Antonella Valmorbida, a
participat la Forumul Global pentru Democrația Directă Modernă, în orașul Lucerna,
Elveția. Fiind cea mai mare adunare dedicată democrației directe din întreaga lume,

forumul a primit participanți din diverse domenii: academice, politice și ale societății civile.
 

Read more →

Modelarea viitorului
Parteneriatului Estic:
Împreună cu IDEA la

Conferința internațională: o
agendă democratică și

viitorul regiunii
 

Tbilisi a găzduit, la 29 septembrie
2022, reuniunea IDEA International,
concentrată pe viitoarea președinție
suedeză a Consiliului European și pe
agenda democratică aferentă.
Această ocazie a fost prilejul perfect de
a discuta cu reprezentanți la nivel înalt,
printre care E.S. Petr Mikyska,
Ambasadorul Extraordinar și
Plenipotențiar al Republicii Cehe în
Georgia; si E.S. Ulrik Tideström,
ambasadorul extraordinar și
plenipotențiar al Suediei în Georgia, în
contextul în care, mai multe provocări
îndeamnă acum Uniunea Europeană la
eforturi comune, precum și țările
învecinate.
 

Read more →

Sprijinirea democrației
participative în Algeria 

 
Între 3 și 7 octombrie 2022, Antonella
Valmorbida, secretarul general ALDA,
a fost la Tlemcen, Algeria, pentru a
livra a treia rundă de activități de
consolidare a capacităților
autorităților locale cu privire la buna
guvernare și implicarea cetățenilor.
După succesele experiențelor din
trecut, doamna Valmorbida s-a întors în
țară pentru a oferi cursuri de formare la
nivel înalt privind democrația
participativă, ca parte a programului de
sprijinire a democrației participative
locale și a responsabilității sociale,
care a început în 2017.
Programul valorifică importanța
angajării cetățenilor în dezvoltarea
strategică și politicile orientate spre
soluționarea problemelor.
 

Read more →
 

Începe! „EU4Accountability”
pentru a îmbunătăți

responsabilitatea socială în
Republica Moldova

 
EU4Accountability va sprijini
organizațiile societății civile din 10
raioane din Republica Moldova să
influențeze autoritățile locale prin
participarea activă la luarea deciziilor
pentru a răspunde mai bine nevoilor
oamenilor. 60 de ONG-uri vor învăța
cum să se implice în bugetul local și în
elaborarea politicilor, ceea ce va
contribui apoi la o mai bună reflectare
a nevoilor comunităților locale și la
creșterea responsabilității sociale.
Organizațiile societății civile din
raioanele Cahul, Cimișlia, Comrat,
Fălești, Florești, Glodeni, Râșcani,
Strășeni, Ștefan Vodă și Telenești,
selectate printr-un apel deschis de
participare, vor fi implicate într-un
program mai amplu de consolidare a
capacităților. Acest lucru le va permite
să învețe cum să.
 

Read more →

ALDA sprijină campania
Parlamentului European de

combatere a crimelor
motivate de ură 

 
Pe 28 și 29 septembrie 2022, echipa
ALDA a participat la evenimentul
privind combaterea infracțiunilor
motivate de ură și a discursului
instigator la ură, desfășurat la
Parlamentul European. 
Evenimentul a avut loc în cadrul
proiectului STAND-UP care are ca
scop contracararea și lupta împotriva
urii în UE; Scopul său este de a crea
un cadru cuprinzător de combatere a
infracțiunilor motivate de ură care să
acopere toate componentele
procesului de combatere a urii,
raportare-investigare-prevenirea
urmăririi penale (RIPP), încorporat într-
un cadru de sprijinire a victimelor.
Proiectul vizează Franța, Grecia, Italia
și Spania.
 

Read more →

ALDA ȘI CAPITALA EUROPEANĂ A DEMOCRAȚIEI

Buton cu link-ul către cererea pentru juriul cetățenilor

ALDA la ediția din 2022 a
Săptămânii Europene a
Regiunilor și Orașelor

 
Săptămâna europeană a regiunilor și
orașelor 2022 este cel mai mare
eveniment anual de la Bruxelles,
dedicat politicii de coeziune care
reunește regiuni și orașe din întreaga
Europă, inclusiv politicieni,
administratori, experți și cadre
universitare.
În ultimii 19 de ani, a făcut mult pentru
a promova învățarea politicilor și
schimbul de bune practici.
Ediția din acest an s-a concentrat pe
răspunsul UE la provocările de
sănătate, sociale și economice post
pandemie de Covid-19; ca să nu mai
vorbim de politica de coeziune
teritorială, o tranziție digitală, verde și
durabilă și responsabilizarea tinerilor.
 

Read more →

Monitorizarea și participarea
la reforma administrației

publice, dezvoltă un
instrument grozav

 
În perioada 19-20 septembrie 2022,
partenerii proiectului P-CUBE s-au
întâlnit la Milano (Italia) la prima lor
Întâlnire Transnațională față în față.
După mai bine de doi ani de colaborare
online, acest eveniment în prezență a
marcat o piatră de hotar pentru proiect,
atât pentru discuțiile aprofundate și
pasionale despre proiectul în sine, cât
și pentru legarea personală care s-a
dezvoltat între parteneri. Înconjurată de
frumoasa locație a Politecnico di
Milano și Fondazione Politecnico di
Milano, întâlnirea a început cu un joc
de spargere a gheții pentru a permite
partenerilor P-CUBE să se cunoască
mai bine. A fost urmată de o discuție
asupra realizărilor proiectului și de o
dezbatere asupra direcțiilor sale
viitoare.

 
Read more →

SDG 16 →

Evenimentul final Bravo Bravissimo, arta și muzica lui Rossini ca
modalitate de a implica cetățenii

 
Lumini, instrumente, partituri și note au inundat peste tot „Auditorium Concordia”, situat în orașul
Pordenone (Italia), în seara caldă de 14 octombrie 2022, pentru a întâmpina evenimentul final al

proiectului „Bravo Bravissimo”.
 

Ghidat de spiritul artistic al Rossini, care a fost printre cei mai mari compozitori și exponenți ai
culturii muzicale europene din secolul al XIX-lea, născut la Pesaro în 1792, fiind autor al
„Barberului din Sevilla” și „William Tell”, spectacolul a îmbinat armonios teatrul și muzica.

 
Read more & watch the performance →

SDG 10 →

CERERI DE PROPUNERI

Call 1 - Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development
Deadline of the call: 05 December 2022
Location: Montenegro
 
Call 2 - Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development. EU Support to Civil Society
and Media Networks/Platforms for advancing the sector reforms and EU accession of the Republic
of North Macedonia
Deadline of the call: 30 November 2022
Location: North Macedonia
 
Call 3 - Information measures for the EU Cohesion policy for 2022 TOPIC ID: IMREG-2022-INFOME
Deadline of the call: 10 January 2023 17:00:00 Brussels time
Location: EU Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 
Call 4 - CALL FOR PROPOSALS 2022CE160AT154 Empowering youth in the EU Outermost Regions
– YOUTH 4 OUTERMOST REGIONS (#YOUTH4ORS)
Deadline of the call: 15 November 2022 – 17:00 Central European Time (CET)
Location: EU Member States
 
Call 5 - Workshop and Debates - European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-
EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
 
Call 6 - Art- European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
 
Call 7 - Music - European Youth Event 2023 – Programme (EP-COMM-SUBV-2023-EYE)
Deadline of the call: 10 November 2022
Location: EU Member States
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