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‘Forumului Cooperării Descentralizate Româno-Belgian: 

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

Arad – România 
 

Grupul de lucru „Mediu şi gestionarea deşeurilor” 
 

Concluzii 
 

1. Elaborarea de politici pe mai multe niveluri: 
Politica locală de mediu trebuie integrată în politica europeană, 
naţională şi regională (de ex., interzicerea aruncării deşeurilor 
menajere în spaţii deschise). Principalele puncte trebuie să fie: 
prevenirea, re-utilizarea şi „poluatorul plăteşte”. Contribuţia familiilor 
trebuie să fie bazată pe mijloacele financiare ale acestora. 

 
2. Efectele asupra altor domenii: 

Politica de mediu la nivel local este importantă nu doar datorită 
mediului, ci şi datorită efectelor pozitive asupra sănătăţii, turismului, 
etc. 

 
3. Coerenţa sumum-ului de măsuri: 

O bună politică la nivel local în privinţa mediului înseamnă luarea 
unor decizii la nivel legislativ, tehnic şi comunicaţional. Aceste decizii 
trebuie să fie coordonate în integralitate. De ex., nu ar fi onest să se 
ceară cetăţenilor să trieze deşeurile menajere pentru serviciul 
comunitar de colectare a deşeurilor iar apoi acesta să le depoziteze 
împreună pentru că nu sunt posibilităţi de a le prelucra pentru 
obţinerea de noi materii prime. 

 
4. Cooperarea cu experţi din străinătate: 

Pentru elaborarea unei politici locale de mediu se poate folosi ca 
sursă de inspiraţie experienţa experţilor străini. Unii dintre aceştia au 
deja o lungă experienţă în domeniu. Au fost deja efectuate 
experimente de succes între comunităţi româneşti şi organizaţii 
belgiene, precum OVAM, VLACO şi INTERLEUVEN pentru partea 
tehnică. Cooperarea cu Somepro VZW a fost pe partea de 
comunicare cu locuitorii din comunitate, pe tema politicii locale de 
mediu. 
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5. Implicarea locuitorilor: 
Locuitorii trebuie implicaţi de la început în elaborarea acestei politici. 
De aceea, este necesară folosirea tuturor formelor de comunicare. 
Comunicarea directă cu fiecare locuitor este importantă, dar locuitorii 
în formă organizată trebuie priviţi ca un grup ţintă. Este importantă 
cooperarea cu şcolile, mişcările de tineret, organizaţiile de femei şi 
bărbaţi, pentru a sensibiliza cetăţenii cu privire la importanţa 
mediului pentru generaţiile viitoare. Se pot găsi idei pentru a lucra 
asupra prevenirii, colectării separate a deşeurilor menajere, 
organizarea unor zile cu tematică de mediu în cooperare cu 
organizaţiile de tineret, ..., toate acestea putând fi găsite în broşura 
Somepro VZW (în limba română şi engleză). Se pot comanda la: 
info@somepro.be . 
 
 
Moderator,  
 
Jef Vanhoof 
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