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AMBASSADE DE ROUMANIE    AMBASSADE VAN ROEMENIË 

Rue Gabrielle 105, 1180 Bruxelles, tel. 02-345.2680   fax 02-346.2345, email secretariat@roumanieamb.be 

‘Romania Belgium Forum on Decentralized Cooperation: 
From solidarity to European partnership’ 

 
Arad, 4 - 6 November 2010 

 

Propunere de Program 
 

Locaţii ale conferinţei: Universitatea „Aurel Vlaicu”, Hotel Continental Forum Arad 

Limbile folosite la conferinţă: Româna, Franceza, Engleză, (Neerlandeza) 

4 noiembrie, 2010 
 
18.00 – Sosirea participanţilor 
 
20.00 – recepţie de bun venit 

 

5 noiembrie, 2010 
 
8.30 – 9.30 – Înregistrarea participanţilor  
 
9.30 – 11.00 – Sesiunea de deschidere: Descentralizarea în Europa: o abordare optimistă 
De ce descentralizează guvernele şi societăţile? 
 
- Beneficiile descentralizării: crearea unui teren de joc pentru participarea cetăţenilor; cum să se creeze 
o bază solidă pentru adoptarea deciziilor participative la nivel local 
- Descentralizarea administraţiei publice şi a serviciilor: lecţii învăţate în Europa centrală şi de Est; 
descentralizarea în România – etape şi perspective; să învăţăm din modelul belgian 
- Subsidiaritatea,dezvoltarea regională & descentralizarea: Drumul european spre modernizare? 
  

Moderator: Ovidiu Dranga, Ambasadorul României în Belgia 
Vorbitori: 
Preşedinţia României (a se confirma) 
Universitatea “Aurel Vlaicu”, Rector Prof. Dr. Lizica Mihuţ 
Ministrerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (a se confirma)  
Ministerul Afacerilor Externe (a se confirma)  
Luc Van den Brande, Preşedintele Comitetului CIVEX  al Comitetului Regiunilor al Uniunii 
Europene 

mailto:secretariat@roumanieamb.be


 2 

Nicolae Iotcu, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad 
11.00 – 11.30 – Pauză de cafea 
 
11.30 – 13.00 – Sesiunea plenară 1: Descentralizarea: O soluţie pentru dezvoltarea durabilă? 
Distribuţia responsabilităţilor şi resurselor faţă de împărţirea responsabilităţilor: găsirea 
echilibrului între central şi local 

 
- Descentralizarea, buna guvernanţă & dezvoltarea durabilă: impactul instituţiilor; guvernanţa 
descentralizată în sprijinul dezvoltării durabile 
- Abordări inovatoare pentru asigurarea managementului participativ local; rolul societăţii civile şi a 
comunităţii de afaceri ca parteneri ai guvernului pentru a face faţă provocărilor dezvoltării 
(îmbunătăţirea accesului comunităţilor locale servicii şi resurse adecvate, consolidarea capacităţii 
managementului llocal, buna planificare şi previzionare la nivel local, etc.)  
- Rolul actorilor sub-naţionali şi naţionali în dezvoltarea durabilă; limitele descentralizării/de-
concentrării/delegării/ cedării de sarcini, funcţii  
 

Moderator: Leo d’Aes, Ambasadorul Belgiei în România (a se confirma) 
Speakers: (TBD) 
Ministerul Administraţiei şi Internelor (a se confirma) 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (a se confirma) 
Ministerul Mediului şi Pădurilor (A se confirma) 
Reprezentant Societate Civilă (a se confirma) 
Sesiune de întrebări şi răspunsuri 
 
Transfer către Hotelul Continental Forum Arad 
 
13.00 – 14.30 – Prânz – Hotel Continental Forum Arad 
 
15.00 – 16.00 - Conferinţă de presă – Sala de Consiliu a CJA 

 
14.30 – 18.00 – Atelierele se vor desfăşura în paralel – Hotel Continental Forum 
 14.30 – 16.00 Sesiunea 1 
 16.00 – 16.30 Pauză de cafea 
 16.30 – 18.00 Sesiunea 2 
 
Atelier 1 - Sănătate: Descentralizarea – o oportunitate de îmbunătăţire a sistemului public de 

îngrijire a sănătăţii  
 

- Descentralizarea serviciilor de sănătate:atrăgătoare, dar dificil de implementat; impactul asupra 
managementului serviciilor de sănătate, resurselor umane, strategiei şi economiei sistemului de 
sănătate; noi oportunităţi pentru parteneriatele româno-belgiene de a învăţa din modelele validate. 
- Necesitatea planurilor strategice la nivel local în domeniul sănătăţii. Responsabilităţi ale consiliilor 
locale legate de sănătate şi îngrijirea sănătăţii. Prevenirea. 
 

Moderator: Reprezentant al Ministerului Sănătăţii TBD 
Vorbitori: Jozef Goebels, ADR  
       Vorbitor Valonia  
Sesiune de întrebări şi răspunsuri 
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Atelier 2 - Educaţia: Descentralizare & reformă: furnizarea de resurse şi asigurarea unui control 

efficient al calităţii. 
 
- reforma educaţiei în România: motive, riscuri şi oportunităţi pentru descentralizare; identificarea  
problemelor şi găsirea de soluţii pe termen lung  
- Combaterea abandonului în cazul studenţilor (articol din “Strategia EU2020”). 
 
 

Moderator: Reprezentant Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (a se 
confirma) 
Vorbitori: Propunere: Inspector gen adj. Pellegrini  
      Flandra 
      Valonia 
Sesiune de întrebări şi răspunsuri 
 
Atelier 3 - Mediu: Schimbările climatice, eficienţa energiei şi managementul deşeurilor: 

rolul cetăţenilor şi rolul autorităţilor locale. 
 
- Motiva pentru descentralizarea în domeniul protecţiei mediului; o mai mare responsabilitate în luarea 
deciziilor, însoţită de o motivare mai mare în folosirea mai eficientă a resurselor naturale. 
- Managementul deşeurilor şi colectarea (selectivă) la nivel local. Cooperarea intercomunală: structură 
existentă în Belgia (partajarea costurilor). 

 
Moderator: Reprezentant Ministerul mediului şi pădurilor ( a se confirma) 
Vorbitori: Membri ai ADR 
      Valonia 
Sesiune de întrebări şi răspunsuri 
 
Atelier 4 – Societatea civilă: este societatea civilă pregătită să promoveze 
descentralizarea? 

 
- Rolul crescând al societăţii civile: practicarea descentralizării orizontale şi împuternicirea comunităţii; 
participare, descentralizare şi democraţie; 
- Încurajarea serviciului de voluntariat şi reflexul asociativ al cetăţenilor din România; cooperarea dintre 
societatea civilă şi autorităţile locale: promovarea parteneriatului dintre actorii descentralizării de la 
toate niveluril; eficientizarea dialogului şi colaborării dintre organizaţiile societăţii civile, sectorul privat şi 
partenerii publici. Modele validate române şi belgiene. 

 
Moderator: Cons. Jud. Sorin Roman 
Vorbitori: Membri ai ADR 
      valonia 

Sesiune de întrebări şi răspunsuri 
 
Atelier 5 – Aplicarea legii şi siguranţa publică: este descentralizarea aplicării legii 
modalitatea de a îmbunătăţi siguranţa şi ordinea publică? 
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- Descentralizarea poliţiei şi impactul asupra siguranţei publice: exemple din Belgia şi România. O 
chestiune de viaţă: planuri de urgenţă pentru cooperarea între agenţii în caz de urgenţe civile între 
serviciile publice (poliţie, pompieri, echipe de salvare, etc) în rezolvarea ameninţărilor la adresa 
comunităţilor locale. 
- Să gândim trategic, să acţionăm local: integrarea resurselor şi expertizei pentru a da un răspuns mai 
efficient probemelor locale; noi oportunităţi pentru cooperarea română-belgiană. 

 
Moderator: reprezentant Ministerul Administraţiei şi Internelor (a se confirma) 
Vorbitori: Inspector sef colonel Ioan Bogdănescu – Inspectoratul Judetean pentru Situaţii de 
Urgenţă “Vasdile Goldiş” Arad 
     Frandra 
     Valonia 
Sesiune de întrebări şi răspunsuri 
 
 
18.00 – 19.00 – Timp liber 
 
19.00 – Cină şi eveniment cultural, oferită de Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, dl. 
Nicolae Ioţcu  - restaurant Hotel Parc Arad 

 

6 noiembrie, 2010 
 
Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad 
 
9.30 - 11.00 – Sesiune plenară 2: Perspective şi Provocări ale Descentralizării    
Ce urmează? 
 
9.30 – 9.45 – Observaţii introductive 
 
9.45 – 11.00 – Concluziile atelierelor 
 
Moderator: Iosif Matula, PE 
Speakers: Romania - 1, Belgia - 2 
Sesiune de întrebări şi răspunsuri 
 
11.00 – 11.30 – Pauză de cafea 
 
11.30 – 12.00 – Sesiunea de închidere  - Vorbitori: Înalţi oficiali români şi belgieni(de stabilit) 
 
12.30 - 12.45 – Adoptarea Declaraţiei Forumului 
  
12.45 – 13.00 – Încheierea oficială a Forumului şi fotografii 

 
13.00 – 15.00 – Prânz – Hotel Continental Forum Arad 
 
15.30 – vizitarea oraşului  


