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FORUMUL COOPERĂRII DESCENTRALIZATE  

ROMÂNO – BELGIAN 

„De la solidaritate la parteneriatul european”  

Arad, 4 - 6 noiembrie, 2010 

 

DECLARAŢIE FINALĂ 
 

 

Reuniţi la Arad, în perioada 4 – 6 noiembrie 2010, peste 250 invitaţi români şi belgieni au 

luat parte la lucrările Forumului Cooperării Descentralizate Româno-Belgian. 

Organizat de Consiliul Judeţean Arad, cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Belgiei, 

Forumul s-a desfăşurat sub sloganul ’’De la solidaritate la parteneriat european”.  

Acest eveniment a constituit o ocazie de a sărbători 130 ani de relaţii diplomatice dintre 

România şi Belgia, precum şi peste 20 ani de parteneriat dintre provinciile, judeţele, 

oraşele şi comunele din cele două ţări, sub egida “Operation Villages Roumains”. 

Dezbaterile din cadrul atelierelor de lucru au vizat schimbul de experienţă şi de bune 

practici între partenerii români şi belgieni în următoarele domenii: sănătate, educaţie, 

mediu, societate civila, aplicarea legii şi siguranţa cetăţeanului. Concluziile acestor ateliere 

sunt prezentate în cele ce urmează: 

I. Sănătate 

a. Partenerii colaborării, fie autorităţile care iau decizii, fie organizaţiile sociale, trebuie 

să fie implicate în sănătate; 

b. În procesul de descentralizare, este necesară o hotărâre general acceptată, precum 

şi conştientizarea şi o bună pregătire a conducerilor locale; 

c. Pacientul trebuie să fie considerat cel mai important şi trebuie luat în serios; 

d. Importanţa încrederii în sistem şi folosirea instrumentelor pentru scopul în care au 

fost create; 

e. Creşterea numărului contribuabililor la sistemul de sănătate; 

f. Eficientizarea spitalelor 
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II. Educaţie 

a. Acordarea unei atenţii sporite elevilor cu probleme de învăţare, cu necesităţi 

speciale; 

b. Înfiinţarea de centre autonome pentru asistenţa acestor elevi; 

c. Calitatea învăţământului va fi supravegheată în permanenţă; 

d. Asigurarea internă, cât şi cea externă a calităţii învăţământului; 

e. O finanţare adecvată pentru formarea cadrelor didactice. Elevii care studiază în 

cadrul învăţământului profesional trebuie să fie susţinuţi şi să beneficieze de spaţii 

corespunzătoare, moderne şi dotate. Trebuie să li se ofere şi lor posibilitatea 

continuării studiilor în învăţământul superior; 

f. Dezvoltarea sistemului de formare a cadrelor didactice.Un punct crucial îl constituie 

asistenţa stagiarilor. Implementarea sistemului mentoratului; 

g. Schimburile între ţările europene sunt foarte importante în privinţa dezvoltării 

învăţământului. Administraţiile locale pot stimula şcolile în vederea unei participări 

maximale în programe educative europene. 

 

III. Mediu 

Lucrând pentru o politică locală a mediului şi rolul cetăţenilor: 

a. Politica locală  de mediu trebuie încadrată într-un cadru european (exemplu 

interdicţia aruncării oriunde a deşeurilor menajere) şi o politică naţională şi regional 

având ca puncte de pornire prevenirea, reciclarea şi “poluatorul plăteşte”. 

Participarea financiară trebuie calculată în funcţie de capacitatea familiilor; 

b. Efecte asupra altor domenii de politici. Politica de mediu este importantă nu numai 

pentru mediu, cât şi pentru efectele pozitive asupra sănătăţii cetăţenilor, turismului 

etc.; 

c. Măsuri coerente. În stabilirea unei politici locale de mediu, trebuie să existe măsuri 

coerente care să fie elaborate la nivel legal, tehnic şi comunicaţional. De exemplu, 

nu are niciun rost să se colecteze deşeurile separat, dacă mai apoi deşeurile sunt 

aruncate toate împreună, pentru că nu există posibilităţi de procesare a deşeurilor 

colectate; 

d. Colaborarea cu experţi din străinătate. Pentru realizarea unei politici locale, se poate 

găsi inspiraţie la experţii din străinătate, cu experienţă anterioară în acest domeniu. 

În trecut au fost făcute experimente intr-o colaborare între municipalităţi româneşti 

şi instituţii belgiene precum Interleuven, OVAM şi VLACO, în domeniul tehnic. Cu 

organizaţia VZW Somepro s-a colaborat la nivelul comunicării cu cetăţenii; 
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e. Implicarea populaţiei. Politica locală trebuie să implice populaţia de la început. 

Pentru aceasta, trebuiesc folosite toate tipurile de comunicare. Această comunicare 

trebuie indreptată spre cetăţean, dar şi spre grupuri organizate în cadrul 

comunităţilor. Colaborarea cu şcoli, organizaţiile de tineri, bărbaţi şi femei sunt 

importante pentru sensibilizare în domeniul politicii de mediu. 

IV. Societatea civilă 

a. Societatea civilă îşi dezvoltă activitatea bazându-se pe trei piloni importanţi: 

informare, dezbatere publică şi participare, contribuind la dezvoltarea gândirii 

critice în mod dinamic; 

b. Societatea civilă oferă o privire de ansamblu asupra societăţii; 

c. Organizaţiile civile remodelează/reconstruiesc modalitatea politică de a gândi şi 

acţiona; 

d. Politica şi societatea civilă trebuie să se completeze reciproc.  

e. Să nu uităm că voluntarii sunt persoane, în conluzie voluntarii sunt importanţi;  

f. Societatea civilă prezintă politicienilor şi cetăţenilor starea de fapt, într-un mod 

simplificat;  

g. Societatea civilă are, pe de o parte, rolul de a atrage atenţia asupra 

problemelor/nevoilor , iar pe de altă parte, acela de a le rezolva;  

h. Descentralizarea începe de la nivelul cetăţenilor. Mai precis, în puctul în care 

autorităţile locale implică societatea civilă. Toţi actorii locali, publici, politici şi din 

sfera privată pot, printr-un efort comun, să îşi aducă contribuţia, prin 

competenţele lor, la procesul de descentralizare;  

i. În ceea ce priveşte descentralizarea, societatea civilă trebuie să ştie pe cine 

reprezintă (autoanaliza şi autocritica). Astfel se creează legitimitatea; 

j. Descentralizarea este un mod de a-ţi asuma responsabilităţile şi de a le gestiona. 

k. În loc să obstrucţioneze societatea civilă cu reguli care creează piedici, 

autorităţile trebuie să susţină şi să informeze societatea civilă, în aşa fel încât 

aceasta să se poată dezvolta.  
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V. Siguranţa publică şi aplicarea legii 

a. În ceea ce priveşte aplicarea legii şi siguranţa publică, participanţii au ajuns la 

concluzia că este necesară o gândire strategică, iar modalitatea de acţionare, 

locală; 

b. Resursele şi expertiza trebuie integrate pentru a răspunde în mod eficient 

problemelor locale; 

c. Planurile de contingent pentru situaţiile de urgenţă civilă, cooperarea inter-

agenţii între serviciile publice (poliţie, pompieri, echipe de salvare) în relaţie cu 

ameninţările grave la adresa comunităţilor locale constituie o chestiune de viaţă. 

d. Dezbatere mai amplă a problematicii cu prilejul Forumului din 2012. 

Participanţii la Forum au hotărât în unanimitate ca următorul Forum al Cooperării 

Descentralizate româno - belgian să aibă loc în anul 2012. 

 


