
Semaine Européenne
de la Démocratie Locale

Semaine Européenne
de la Démocratie Locale

Săptămâna 
Europeană a  

Democrației Locale   

Congresul Autorităților Locale și Regionale 
al Consiliului Europei



„Săptămâna europeană a democrației locale“ 
(SEDL) este o inițiativă pan-europeană menită 
să accentueze dialogul între autoritățile locale 
și cetățeni, să întărească democrația locală și 
să promoveze participarea cetățenilor. 
Autorități locale și regionale din cele 47 de state 
membre ale Consiliului Europei sunt invitate să orga-
nizeze evenimente publice cu scopul de a: 

 ► Crește participarea cetățenilor la luarea deciziilor la 
nivel local;

 ► Dezvoltă dialogul între cetățeni și reprezentanții lor 
aleși (primari, membri ai consiliilor municipale…);

 ► Introduce mecanisme participatorii în sistemele 
noastre democratice.

Participanții pot alege să-și programeze Săptămâna 
Democrației Locale Europene și să organizeze eve-
nimente după placul lor pe tot parcursul anului. 
Un eveniment crucial poate avea loc în jurul datei 
de 15 octombrie, ca tribut adus Cartei Europene a 
Autoguvernării Locale, care a fost deschisă pentru 
semnături la această dată în anul 1985. 
Municipalitățile sunt invitate să nominalizeze o 
personalitate cu influență locală drept „Vocea 
SEDL”, al cărei rol ar fi să promoveze inițiativa în 
calitate de ambasador.
Congresul Autorităților Locale și Regionale al 
Consiliului Europei răspunde de coordonarea SEDL.
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Europeană a 
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Toate informațiile privind înregistrarea 
sunt disponibile pe website-ul SEDL: 

www.coe.int/demoweek

Website-ul SEDL conține:

 ► Informații generale, idei tematice, texte de referință, 
evenimente din anii precedenți, precum și un set de 
instrucţiuni pentru utilizare;

 ► Logo-uri, afișe și broșuri în mai multe limbi, disponi-
bile pentru a fi descărcate;

 ► O listă cu coordonatori naționali, asociații partenere 
și detalii de contact pentru Echipa Congresului SEFL; 

 ► O platformă online menită să dezvolte o rețea inde-
pendentă pentru interacțiune directă și împărtășirea 
experienței între participanți.

3 PAȘI PENTRU A PARTICIPA LA SEDL

     Completați formularul de înregistrare online  
www.coe.int/demoweek-registration și creați 
propriul dvs cont SEDL.

  Planificați și organizați evenimente legate 
de tema principală a anului și de chestiuni 
specifice comunității dvs, folosind identitatea 
vizuală a SEDL.

  Prezentați activitățile dvs pe site-ul SEDL prin 
intermediul contului dvs.



www.coe.int/congress

Care este valoarea 
adăugată a SEDL 
pentru comunitatea 
dvs?

Contact

 ► Promovarea unei culturi participative prin implicarea 
cetățenilor în viața comunității și în politica locală;

 ► Sporirea calității și intensității participării cetățenilor 
în problemele locale și a cunoștințelor lor despre 
organizațiile europene;

 ► Creșterea dialogului între cetățeni și reprezentanții 
lor aleși și între diferitele grupuri comunitare;

 ► Creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile și 
reprezentanții aleși, prin încurajarea participării lor 
într-un proces de luare a deciziilor mai deschis și mai 
transparent;

 ► Întărirea simțului răspunderii colective între cetățeni, 
reprezentanții aleși și comunitățile lor;

 ► Acordarea unei dimensiuni europene activităților 
comunității dvs.

democracy.week@coe.int

www.coe.int/demoweek

Consiliul Europei este principala organizaţie 
continentală a drepturilor omului. Acesta include 47 
de state membre, cuprinzând toate statele membre 
ale Uniunii Europene. Congresul Autorităților Locale 
și Regionale este o instituție a Consiliului Europei, 
responsabilă pentru consolidarea democrației 
locale și regionale în cele 47 de state membre. 
Compusă din două camere  - Camera Autorităților 
Locale și Camera Regiunilor - și trei comisii, acesta 
reunește 648 de reprezentanţi aleși din partea a 
peste 150.000 de autorităţi locale și regionale.
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