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‘Forumului Cooperării Descentralizate Româno-Belgian: 

De la solidaritate la parteneriatul european’ 
05-06 noiembrie 2010 

Arad – România 
 

Grupul de lucru „Societate Civilă: Este societatea civilă pregătită să ajute 
sistemul de descentralizare?” 

 
 

Concluzii 
 

 
1. Societatea civilă are 3 sarcini: 
• Informarea 
• Dezbaterile publice 
• Participarea 
 
2. Societatea civilă organizează imaginea asupra societăţii 
•Societatea Civilă influenţează felul în care oamenii privesc comunitatea. Cu alte 
cuvine, Societatea Civilă influenţează opiniile  la nivel local. 
 
3. Organizaţiile civile remodelează gândirea şi modul de acţionare al 
politicului. 
•Societatea civilă caută sprijin la nevoile şi visele sale la factorii de decizie. 
Societatea Civilă este pe de o parte susţinătorul nevoilor oamenilor şi pe de alta 
ambasadorul viselor oamenilor.  
•Societatea civilă poate informa oamenii despre deciziile care sunt luate la nivel 
politic în organizarea comunităţii. Societatea Civilă poate argumenta deciziile 
luate. Pot transmite reacţiile factorilor de decizie. Este o modalitate de dialog 
permanent. 
 
4. Politica şi societatea civilă trebuie să se sprijine reciproc. 
• Politicienii nu trebuie să vadă societatea civilă ca un lucru neplăcut. Societatea 
civilă este purtătorul de cuvânt al membrilor săi. Societatea civilă 
"pregăteşte/îndeplineşte" dorinţele membrilor. Şi, în mod normal, oferă sprijin în 
găsirea unor soluţii. 
•În concluzie, dezbaterile cu Societatea civilă ar trebui să devină un reflex. Ambii 
sunt parteneri în atingerea aceluiaşi obiectiv. 
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5. Nu uitaţi că voluntarii sunt persoane individuale. Astfel, fiecare voluntar 
este important. 
•Viziunea asupra voluntarilor trebuie să se schimbe. Trebuie respectaţi. 
•Voluntarii trebuie trataţi cu multă grijă. 
 
6. Societatea civilă oferă traducerea (simplificarea) lucrurilor la nivel înalt 
(politicienii)  şi pentru nivelul de jos (cetăţenii). 
• Vedeţi numărul 3 şi 4 
 
7. Societatea civilă poate pe de o parte semnala problemele/ nevoile şi pe de 
alta parte, poate rezolva  aceste probleme / nevoi. 
• Societatea civilă este bine informată asupra nevoilor şi dorinţelor oamenilor. 
Societatea civilă oferă soluţii. 
 
8. Descentralizarea începe la nivelul cetăţenilor. Mai exact în punctul în care 
autorităţile locale implică societatea civilă. 
•Descentralizarea trebuie să înceapă de la nivelul individual al cetăţenilor. 
•Cetăţeanul individual este parte al organizaţiilor (sociale). 
• Un sistem politic descentralizat trebuie să pună nevoile oamenilor în centru. 
 
 
9. Descentralizarea: societatea civilă trebuie să ştie pe cine  reprezintă (auto-
analiză si auto-critică). Acest lucru creează legitimitate. 
•Societatea civilă trebuie să dispună de auto-critică. Trebuie să-şi verifice acţiunile 
la misiunea şi viziunea lor. 
• Organizaţiile sociale trebuie să reprezinte un minimum de „membrii” sau 
„organizaţii locale”.  
Uneori, organizaţiile sociale sunt atât de mici încât ele reprezintă doar  ideea unui 
număr foarte mic de persoane. 
 
10. Descentralizarea: este o chestiune de responsabilitate şi de asumare a 
responsabilităţii. 
• Societatea civilă îşi poate asuma responsabilitatea. Prin urmare, autorităţile 
trebuie să acorde  spaţiu acestei asumări de responsabilitate: o problemă de 
asumare a responsabilităţii între  diferitele niveluri orizontale. 
•Responsabilitatea este una din cuvintele cheie în această chestiune. 
•Organizaţiile de tineret: autorităţile trebuie să promoveze posibilităţile pe care 
organizaţiile de tineret le pot dezvolta. Spunând: "ceea ce învăţam din leagăn 
durează până în mormânt". 
 
11. Autorităţile trebuie să susţină şi să informeze organizaţiile sociale, astfel 
încât acestea să se poată dezvolta şi nu să împovăreze  organizaţiilor sociale 
cu norme care creează piedici. 
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• Autorităţile trebuie să creeze facilităţi aşa încât organizaţiile sociale să se poată 
dezvolta. 
•au fost date  următoare fapte concrete: 

o Grupurile informale: trebuie privite ca un partener de discuţie. Trebuie să li 
se permită să fie informale. 
o Obligaţiile judiciare sunt organizaţii reduse la tăcere:modul în care 
statutele trebuie să fie organizate (notar, Ministerul Justiţiei,  bani pe cont, 
etc) este o modalitate bună de a descuraja cetăţenii  care doresc să-şi 
asume responsabilitatea în  comunitatea  lor. Această reglementare 
excesivă trebuie să se  schimbe. Unele reguli sunt complicate şi în Belgia  
pentru grupurile informale şi pentru ONG-uri. 
 
o ONG-urile din România, au nevoie de contabili autorizaţi. Acest lucru este, 
de asemenea prea greu. Un contabil autorizat este bun atunci când aveţi un 
lucrător plătit sau când aveţi un buget imens. ONG-urile (locale) fără 
lucrătorii plătiţi şi cu  un buget mic pot să-şi ţină singuri contabilitatea. Sunt 
posibile şi alte acţiuni de control ca de ex. "contabilitate deschisă". 
 
o Atât în România cât şi în Belgia, autorităţile trebuie să ofere informaţii cu 
privire la avantajele pentru ONG-uri, de exemplu: 
o în România: 

• organizaţiile sociale sunt scutite de impozite pe clădiri; 
o în Belgia: 

• provinciile trebuie să dea informaţii asupra asigurărilor gratuite 
oferite voluntarilor, grupurilor informale   şi ONG-urilor 

o solicitări de fonduri (România şi Belgia): sunt uşor de aplicat şi uşurează 
trimiterea ulterioară a raportului. Bunele practici sunt prezente. 
 
o Tineret (România): 
o activităţile pentru tineret trebuie organizate de aceştia. Autorităţile trebuie 
să încurajeze tineretul să ia iniţiativă. Deoarece:. Nu este datoria autorităţilor 
să  organizeze munca de tineret sau activităţile de tineret. Nu sunt: " 
activităţi pentru tineret", ci : "activităţi de tineret". 

 
o Fondurile & descentralizarea: ar trebui să fie mai bine că bugetul la nivel 
local (DJT) să fie mai mare. Acest buget ar trebui să meargă la nivelul 
comunei, iar comuna să-i dirijeze spre organizaţiile de muncă  de tineret, 
creştere(mică)  de buget propriu. Acest lucru va crea o politică locală de 
tineret. (similară cu cea a altor organizaţii sociale şi cu cea a altor grupuri 
ţintă). 

 
 

 


