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Concluziile celui de-al patrulea Forum al Cooperarii Descentralizate Belgia-

Romania 

 

Având în vedere absenţa unei finanţări structurale pentru această ediţie a Forumului cooperării 

descentralizate, organizatorii, lucrand pe baza voluntara, au fost nevoiti sa identifice sponsori la 

nivelul autorităţilor si al companiilor private. Aceasta s-a dovedit a fi o sarcina dificila pentru 

voluntari, iar sprijinul ambasadelor a fost esenţial. A fost necesara o suma de 20.000 de euro pentru 

a acoperi costurile unui asemenea Forum, fara a lua in calcul costurile de gazduire a acestuia.   

Ca si in Arad, sprijinul unei provincii, in cazul de fata Vlaams-Brabant, a fost esential. Sprijinul acordat 

prin asigurarea spatiului de desfasurare a Forumului a fost foarte important. De asemenea  buna 

cooperare cu provincia Vlaams-Brabant si cu reprezentantii sai au condus la buna desfasurare a 

acestui Forum. 

Dupa organizarea forumurilor din 2006 (B), 2007 (Ro), 2010 (Ro), 2013 (B), consideram ca este 

necesar un interval de timp de 3 ani intre acestea. Am inceput pregatirea acestui Forum in decembrie 

2012, iar concretizarea acestuia a durat aprox. un an. Aşadar propunem ca urmatorul forum ce se va 

desfasura in Romania, sa aiba loc in 2016. Este important sa incepem deja cautarea locului precis de 

desfasurare si a principalilor organizatori ai forumului. 

Pentru prima data, in acest Forum am inclus, cu succes, si o sectiune de business. Intalnirea B2B 

„Businessul fata in fata cu autoritatile” a fost si ea un succes.  Observam faptul ca din ce in ce mai 

mult si companiile devin sensibile fata de dezvoltarea locala, regionala si nationala din Romania, 

intelegand si ele faptul ca, un cadru social optim de lucru este foarte important. De asemenea ONG-

urile trebuie sa treaca de la stadiul de non-profit la obtinerea de profit pentru a-si atinge obiectivele, 

avand in vedere faptul ca munca acestora se desfasoara in mare parte in domeniul socio-economic.  

Fata de Forumurile anterioare, in acest an s-a remarcat o lipsa de cooperare si de participare a 

organizatiilor din orasele si satele din Romania. Intrucat asigurarea ajutorului si a cooperarii de acum 

exact 25 de ani a fost intermediata de consilii locale, sate si comune, trebuie sa ne gandim cum pot fi 

imbunătăţite aceastea, avand in vedere ca aceste instituţii au o sarcina importanta in ceea ce 

priveste pregătirea si informarea membrilor cu privire la concluziile actualei editii si pregatirea 

urmatorului Forum.  
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In acelasi timp s-a observat si absenta primarilor, consilierilor municipali, guvernatorilor, deputatilor, 

presedintilor de consilii judetene din partea ambelor tari. Acest lucru a insemnat ca judetele si 

comunele au ratat oportunitatea, prevazuta in programul acestui forum, de a se intalni, de a schimba 

informatii si de a construi o noua cooperare pentru viitor.  

Construirea societatii civile ca partener pentru factorii de decizie politica si pentru autoritati ramane, 

in continuare, o sarcina importanta. Munca voluntara si angajamentul, organizatiile grupului tinta, 

etc. sunt baza pentru dezvoltarea locala si pentru asistenta comunitara. Inca o data, am aratat prin 

organizarea acestui Forum forta si angajamentul organizatiilor voluntare ADR, OVR, PVR.  

Am vazut  o multime de „bune practici” care functioneaza deja in Romania, cele mai multe alaturi de 

partenerii belgieni. Aceasta este calea de a lucra pentru viitor. Cu toate acestea ar trebui sa vedem 

mai mult interes si sprijin din partea factorilor de decizie si a autoritatilor pentru aceste proiecte si 

pentru implementarea lor. Ca un prim pas, un „catalog de bune practici” va fi creat in urmatoarele 

luni si va fi accesibil pentru toti. 

Ambele ambasade joaca un rol important in crearea de oportunitati pentru ONG-uri, pentru ca ele sa 

fie aduse la zi cu informatiile asupra acestor oportunitati. In acelasi timp ele sunt intermediarele intre 

contacte si asigura cooperarea la toate nivelurile politice si cu toate autoritatile. Acest lucru 

functioneaza bine in prezent  si ar trebui sa fie exploatat la maximum si in viitor.   

In sanatate se constata o nevoie urgenta de leadership si de decizie. In prima linie ar trebui sa se afle 

sanatatea. Ar trebui ca aceasta sa fie luata in serios si intarita. Centrele rurale multifunctionale ar 

trebui sa fie standardul si reperul principal din Romania. Modelele existente si-au dovedit importanta 

lor. In acelasi timp o cooperare buna intre diferitele niveluri din sanatate si preventie ar trebui sa fie 

promovata. O raţionalizare a reţelei de spitale incepand cu intrebarea de baza „Care sunt beneficiile 

pentru pacienti?” ar trebui sa isi gaseasca cat mai curand raspunsul. Bunele practici si ministerul 

sanatatii ar trebui sa lucreze împreuna pentru a identifica soluţii in aceasta directie.   

In ceea ce priveste fondurile europene, observam ca pentru majoritatea oamenilor aceasta chestiune 

rămâne neclara, uneori nerespectand in totalitate realitatea locala, neclara in ceea ce priveste 

beneficiarii: locuitorii sau companiile si concernele private. De asemenea ea necesita foarte multa 

munca administrativa si nu in putine cazuri, necesita o contributie financiara individuală 

semnificativa. Pe parcursul acestui Forum am obtinut o perspectiva mai clara asupra acestor fonduri. 

Inca este nevoie de studii suplimentare si de exploatarea in profunzime a acestor fonduri. Pe de alta 

parte, ar trebui sa fie organizate traininguri despre scrierea unui proiect si despre cum sa cauti 

parteneri de cooperare pentru implementarea acestor proiecte. Si in acest caz businessul si 

autoritatile ar trebui sa lucreze împreună cu ONG-urile.  

„Harta sociala ADR-TON’, ca si instrument pentru evaluarea comunitara poate constitui un document 

de baza pentru intarirea cooperarii dintre partenerii romani si belgieni de la nivelul local si pentru 
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identificarea unor viitoare proiecte. Pe de alta parte, aceasta este o sursa importanta de date utile 

pentru ONG-uri si pentru factorii politici decizionali.   

Intrucat unele modele de cooperare inter-locala au fost discutate cu prilejul acestui Forum, ar trebui 

instituite si in Romania modele de cooperare inter-locala. Acest lucru este important în confruntarea 

cu chestiuni referitoare la managementul deseurilor, extinderea infrastructurilor, a centrelor de 

sanatate, etc.    

Ca o continuare a acestui Forum, toti partenerii ar trebui sa puna bazele unei cooperari bilaterale 

permanente, care ar consolida concluziile acestui Forum. Propunem totodată monitorizarea si 

evaluarea anuala a rezultatelor, în pregătirea următorului Forum.    

 

 

Leuven, 27 Octombrie 2013. 

 

Pentru mai multe informatii privind acest forum: www.fobero.eu 

 

http://www.fobero.eu/

