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Forumul şi Ghidul Rombel - Şcoala şi Cartea Românilor din Belgia
"O comunitate nu se poate crea pe ascuns ci prin participare deschisă”
În urmă cu aproape 11 ani a fost creat Grupul de discuţii YahooRombel, care ulterior, în 2003, a fost invitat să participe la dezvoltarea site-ului
www.rombel.com, lărgindu-se astfel posibilităţile de informare, oferind
totodată mai multă interactivitate şi flexibilitate. Initiatorul acestora, Dorin
Fleşeriu, a fost mereu ghidat de principiul că „Informaţia NU costă bani” însă
întotdeauna trebuie să faci un efort să obţii informaţia de care ai nevoie. Aşa sa născut ROMBEL, efortul colectiv de a aduna informaţia atât de necesară
românilor din Belgia.
„Rombelul este un amestec de seriozitate, profesionalism,
inconştienţă, goană după aur, off topic, …, se adaugă sare pe unde trebuie şi
pe unde nu... ceva acid dozat cu ştiinţa maestrului, supărari, bucurii, spirite
blajine şi intolerante, ochiomani şi 007, certuri şi iubire, alergie la impozite şi
taxe iar la unii alergătura după drepturi şi ajutoare.”
În anul 2009, atunci când a fost publicată prima ediţie tipărită a
Ghidului Românului în Belgia comunitatea virtuală ROMBEL număra
aproximativ 3500 de membri iar pe forum se publicaseră peste 45.000
mesaje. Astăzi, la numai trei ani distanţă numărăm aproape 8000 membri şi
ne apropiem vertiginos de 100.000 postări în forum.

CUVÂNT ÎNAINTE

Cuvânt înainte

„ROMBEL...

a legat şi leagă multe prietenii;

a rezolvat cazuri umanitare şi e mereu alături de copiii aflaţi aici la
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tratament. Activi şi... anonimi... (cineva care a făcut un transfer de
1000 de euro şi nici până-n ziua de astăzi nu şi-a spus numele);

i-a ajutat şi îi ajută pe cei ne/fericiţi, disperaţi, cei cu îndoială în suflet,
pe nou veniţi, mai vechi dar care nu cunosc legislaţia, pe cei cu o tolbă
de întrebări despre slujbă, despre bănci, despre ginecologi şi creşe,
etc.;

unii mai norocoşi au găsit aici de muncă;

pe mulţi i-a făcut să se simtă mai aproape de casă, de prieteni, la
party-uri sau carnavaluri... la cort sau la foc de tabără... priveşte
numai fotografiile de la petrecerile Rombel şi adu-ţi aminte cât de
bine s-a simţit fiecare în acele momente.”
„Ce rămâne însă mare realizare a ROMBEL este organizarea de

1

CUVÂNT ÎNAINTE

întâlniri. Indiferent unde, indiferent când... interacţiunea, faptul că suntem
acolo şi există portiţa unei discuţii, posibilitatea găsirii unui „ceva“ nou, a unor
oameni deschişi contactelor noi... e foarte important, mai ales pentru noii
veniţi. Pentru oricine, de altfel, chiar şi pentru cei care sunt aici de mai mulţi
ani.”
„Deşi vremurile (şi noi odată cu ele) se schimbă, unii pleacă, alţii vin,
o parte din cei vechi s-au mai tras pe la casa lor, având priorităţi noi şi timp tot
mai putin, în timp ce alţii bat la uşă disperaţi să găsească o slujbă în El-dorado
Belgia, cred şi sper că şi în 2012 fiecare să găsească pe Rombel un loc primitor,
în care să se exprime liber, să-şi găsească prieteni noi şi răspuns la întrebări, să
mai afle ce şi cum mai e prin Belgia şi să putem sta la taclale şi să ieşim la o bere
din când în când. Planuri şi idei noi vom avea cu siguranţă, cred că s-au
întâmplat lucruri frumoase (vezi www.rombel.com -> Rombel -> Proiecte) pe
Rombel în aceşti ani şi merită, cu ajutorul vostru, să-l ducem mai departe, este
poate singurul loc românesc din Belgia unde nu plouă jumatate de an :-) şi e
vizitabil 24h/24 de oriunde de pe Glob.”
Publicarea acestei noi ediţii a Ghidului Românului în Belgia este
dovada participării deschise a românilor din Belgia la consolidarea unei
comunităţi unite, comunitate exemplu pentru românii de pretutindeni. Este
totodată un moment de recunoştinţă şi mulţumire pentru toti cei care îşi
dedică o parte a timpului liber participă voluntar la consolidarea acestei
comunităţi. Mulţumim Dorin, mulţumim Carmen Solomie (mama buna a
ghidului), Adnana, Talida, Vicentia, Nadia, Cornelia…
Concluzie...
"Sunteţi pe Rombel, un forum ce funcţionează de peste 10 ani, care a
adunat enorm de multă informaţie, foarte probabil inclusiv cea pe care o
căutaţi. Iată ghidul unde găsiţi sintetizată toată această informaţie. Vă invităm
să le consultaţi!"
Lectură placută!
Comunitatea ROMBEL
Moderator: Cornel Radu-Loghin
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BUN VENIT ÎN BELGIA

Capitolul 1
Bun venit în Belgia

Belgia - scurtă istorie
Regatul Belgiei (neerlandeză Koninkrijk België, franceză Royaume de
Belgique, germană Königreich Belgien), cunoscut colocvial ca Belgia
(neerlandeză België, franceză Belgique, germană Belgien) este situat la
frontiera dintre Europa germanică și cea latină. Este unul dintre membrii
fondatori ai Uniunii Europene şi găzduieşte majoritatea instituţiilor acesteia,
precum şi alte instituţii internaţionale importante, inclusiv sediul NATO
(OTAN). Belgia ocupă un teritoriu de 30.528 km² şi are o populaţie de
aproximativ 10,5 milioane de locuitori, învecinându-se cu Ţările de Jos,
Germania, Marele Ducat al Luxemburgului, Franţa şi Marea Nordului. Este
situată pe frontiera ce divide Europa germanică de Europa latină, iar cele două
mari regiuni ale ţării marchează acest lucru. Regiunea de limbă neerlandeză Flandra, situată în jumătatea de nord a ţării, reprezintă 58% din populaţie, iar
regiunea de limbă franceză - Valonia, situată în jumătatea de sud, grupează
32% din populaţie. Regiunea Capitalei Bruxelles, oficial bilingvă, este o
enclavă majoritar francofonă situată în Regiunea Flamandă, localizată în
apropierea « frontierei» flamando-valone și adăpostește 10% din populația
Belgiei. În regiunea estică a Valoniei trăiește comunitatea germanofonă.

Contextul istoric particular a făcut ca organizarea politică belgiană să
fie foarte complexă. În secolul al XIX-lea, elita politică şi economică majoritar
francofonă în întreaga ţară a neglijat sistematic populaţia flamandă, care a
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Numele "Belgia" este derivat din numele provinciei romane Gallia
Belgica, situată în extremitatea nordică a Galiei, locuită iniţial de către belgi,
un amestec de popoare celtice şi germanice. Aceştia sunt menţionaţi de către
Iulius Cezar în "Commentarii de Bello Gallico", fiind consideraţi cei mai
puternici dintre gali: "Horum omnium fortissimi sunt Belgæ".
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contracarat printr-o mişcare de emancipare la sfârşitul secolului al XIX -lea şi
începutul secolului al XX-lea. La sfârşitul celui de-al doilea război mondial,
comunităţile francofone şi neerlandofone au marcat politica statului prin
tendinţele pronunţate de autonomie. Tensiunile intercomunitare au crescut
iar unitatea statului a ajuns să fie pusă în discuţie. Începând din anii ‘70, o serie
de reforme instituţionale au transformat statul unitar într-un stat federal cu
trei nivele de guvernare, menite să asigure un compromis care minimizează
tensiunile lingvistice, culturale şi economice.
De la înfiinţarea sa în 1831, Belgia este o monarhie constituţională
ereditară. Regele, plasat de Constituţie deasupra considerentelor ideologice
şi religioase, a dezbaterilor politice şi a intereselor economice, are rol de
arbitru si apărător al unităţii şi independenţei ţării. Regele Albert al II-lea, al
şaselea rege al belgienilor, a depus jurământul la 9 august 1993. Este căsătorit
cu Donna Paola Ruffo di Calabria şi au împreună trei copii: Prinţul Philippe,
Prinţesa Astrid şi Prinţul Laurent, care la rândul lor şi-au întemeiat familii.
Informaţii despre monarhia belgiană de la începuturi şi până în prezent se
găsesc pe pagina web: www.monarchie.be.
Şeful statului este Regele, care are însă prerogative reduse. El
numeşte prim ministrul, dar acesta trebuie să aibă sprijinul Parlamentului.
Prim ministrul este şeful guvernului federal, format dintr-un număr egal de
miniştri neerlandofoni şi francofoni. Sistemul juridic este bazat pe dreptul civil
ce îşi are originile în Codul Napoleonian. Curtea de Casaţie este nivelul cel mai
înalt al ierarhiei juridice, fiind superioară Curţii de Apel. Parlamentul federal
este bicameral, format din Senat şi Camera Reprezentanţilor. Primul are 40
membri aleşi, 21 reprezentanţi ai comunităţilor şi 10 membri cooptaţi.
Membrii majori ai familiei regale aflaţi în lista de succesiune la tron sunt
senatori de drept. Camera Inferioară este formată din 150 reprezentanţi aleşi
în 11 arondismente electorale, prin vot proporţional. Deoarece Belgia este
una dintre puţinele ţări cu participare obligatorie la vot, înregistrează una
dintre cele mai mari prezenţe la vot.

w w w. r o m b e l . c o m

1

6

Pe lângă nivelul federal, conform reviziei Constituţiei din 1993, Belgia
are încă două niveluri de administraţie federală:

trei comunităţi lingvistice: Comunitățile flamandă, franceză
(redenumită de la 27 septembrie 2011 Fédération Wallonie –
Bruxelles şi al cărei logo în culorile albastru, galben şi roşu aminteşte
de culorile drapelului românesc) şi germanofonă;

trei regiuni:
› Flandra, subdivizată în 5 provincii: Anvers, Limburg, Flandra de Est,
Flandra de Vest, Brabantul Flamand
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Limbile naţionale: franceză, neerlandeză, germană
Moneda: euro (EUR)
Ziua naţională: 21 iulie
Imnul naţional: ”La Brabançonne”
Drapel: 3 benzi verticale - negru, galben, roşu. Culorile drapelului
sunt cele bătute pe moneda vechiului ducat de Brabant, care avea gravat un
leu de aur (galben) pe un fundal de nisip (negru), cu gheare şi dinţi însângeraţi
(roşu).
Deviza: Uniunea face forţa!
Zile libere și de sărbătoare la nivel naţional: 1 Ianuarie, Paştele, şi
Lunea de după Paşte, 1 Mai, Înălţarea, Rusaliile, 21 Iulie, 15 August
(Adormirea Maicii Domnului), 1 Noiembrie (Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor), 11
Noiembrie (Armistiţiul din 1918), 25 Decembrie. Serviciile publice federale
sunt de asemenea închise în 15 Noiembrie (Sărbătoarea Regelui).

2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Belgia are o istorie și ca stat colonial, dar această aventură se termină
în 1960, respectiv 1962.
Regele Leopold al II-lea primeşte în 1885, cu titlu privat, Statul
Independent Congo cu scopul de a asigura o colonie pentru Belgia. Acest
teritoriu este actualul stat Republica Democratică Congo care devine
domeniul personal al regelui. Acesta îl cedează statului belgian doar în 1908,
ca urmare a presiunilor internaţionale. Pe data de 30 iunie 1960, colonia
Congo devine independentă.
La sfârşitul Primului Război Mondial Belgia obţine, din partea Ligii
Naţiunilor, tutela vechilor colonii germane Rwanda şi Burundi. Prin Tratatul de
la Versailles din 1919, zona orașelor germane Eupen și Malmedy a fost
acordată Belgiei. Rwanda, care a devenit parte a Africii de Est Germane în
1890, a fost vizitată de europeni pentru prima oară în 1854. În Primul Război
Mondial a fost ocupată de trupele belgiene și ulterior a devenit mandat
belgian al Ligii Națiunilor, împreună cu Burundi, sub numele Ruanda-Urundi.
Mandatul a devenit teritoriu al trustului ONU în 1946. Până când Congo
Belgian și-a obținut independența, Ruanda- Urundi a fost administrat ca parte
a coloniei. Belgia a păstrat dominația Tutsi la început, însă în cele din urmă a
încurajat împărțirea puterii între Tutsi și Hutu. Conflictul etnic a degenerat

BUN VENIT ÎN BELGIA

› Valonia, subdivizată în 5 provincii: Brabantul Valon, Namur, Liège,
Hainaut, Luxemburg
› Regiunea Capitalei Bruxelles
Fiecare Comunitate şi Regiune are propria adunare legislativă şi
propriul guvern. Regiunea Capitalei Bruxelles este oficial bilingvă, ambele
Comunităţi majore exersându-şi autoritatea pe teritoriul acesteia, existând
însă şi o Comisie Comunitară Comună.
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într-un război civil în 1994.
La sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, traumatizată de cele
două ocupaţii din ultimele războaie, Belgia este unul dintre promotorii cei mai
fervenţi ai securităţii colective în cadrul parteneriatului atlantic, ce a dus la
formarea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord a cărui membru este din
1949. Din 1966 în urma retragerii Franţei din structurile de comandă comune,
sediul NATO (OTAN) este situat la Bruxelles.
În 1952 Belgia este unul dintre membrii fondatori ai Comunităţii
Europene a Cărbunelui şi Oţelului, iar în 1957, în urma semnării Tratatului de
la Roma, Belgia devine unul dintre membrii fondatori ai Comunităţii
Economice Europene, precursorul Uniunii Europene. Bruxelles este una dintre
cele trei capitale ale acesteia, oraşul găzduind majoritatea instituţiilor
principale. Consiliul European defineşte orientările şi priorităţile politice
generale ale Uniunii Europene. Fostul prim ministru belgian, Herman Van
Rompuy, a devenit preşedintele Consiliul European odată cu intrarea în
vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009. De la 1 iulie la 31
decembrie 2010, Belgia deține președinția Consiliului Uniunii Europene. În
plus oraşul Mons va juca rolul de capitală culturală europeană în 2015 http://www.mons2015.eu. Alte oraşe belgiene care au fost capitale culturale
sunt Antwerpen (1993), Bruxelles (2000) şi Bruges (2002).
Personalități belgiene

w w w. r o m b e l . c o m
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Belgia este cunoscută la nivel internațional pentru specialitățile ei
gastronomice. Numeroase restaurante belgiene pot fi găsite în ghiduri
gastronomice importante, ca de exemplu Ghidul Michelin. Gofrele, cartofii
prăjiți și midiile sunt printre cele mai cunoscute specialități belgiene, dar
există numeroase specialități locale. Ţara este renumită pentru ciocolata
produsă aici dar şi pentru cele peste 500 specialități de bere. Berea Belgiană
conține una dintre cele mai mari varietăți de beri de calitate din lume, de la
bere blondă și brună până la celebrele beri trapiste și lambic. Originile berii
belgiene se găsesc în evul mediu când mănăstirile o produceau pentru
consumul propriu și mai târziu ca un mijloc de a-și rotunji veniturile.
Fotbalul şi ciclismul sunt sporturi populare în rândul belgienilor. Eddy
Merckx este considerat a fi cel mai mare ciclist din toate timpurile. În fotbal,
Jupiler League este competiţia fotbalistică cea mai importantă, iar cluburi ca
R.S.C. Anderlecht au avut deseori succese importante pe plan european. Două
jucătoare de tenis belgiene s-au clasat pe prima poziţie în clasamentul WTA:
Kim Clijsters şi Justine Henin, ambele având recent o revenire spectaculoasă în
circuitul profesional de tenis. Circuitul Spa-Francorchamps găzduieşte Marele
Premiu al Belgiei din calendarul competiţiei Formula 1. Pilotul belgian Jacky
Ickx a câştigat 8 mari premii şi a terminat de două ori pe locul II în Campionatul
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Mondial de Formula 1. Thierry Boutsen este un alt pilot belgian care a câştigat
3 curse în 1989 şi 1990. În 1920 oraşul Antwerpen a găzduit Jocurile Olimpice
de vară, în 2000 Belgia a găzduit împreună cu Olanda, Campionatul European
de Fotbal, iar Beneluxul şi-a depus candidatura pentru a găzdui ediţia din 2018
a Campionatului Mondial de Fotbal.
Personalități belgiene: desenatorii Hergé (Tintin), Peyo (Les
Schtroumpfs), Morris (Lucky Luke), Willy Vandersteen (Bob et Bobette);
scriitorii: Georges Simenon (Maigret), Henri Michaux, Maurice Carême,
Philippe De Riemaecker, François Weyergans, Amélie Nothomb, Maurice
Maeterlinck, Émile Verhaeren et Christian Dotremont; pictorii René Magritte,
Paul Delvaux, Pierre-Paul Rubens și pictorii flamanzi Pieter Bruegel cel Bătrân,
Antoine Van Dyck, Jan Van Eyck. Nu trebuie uitați nici arhitecții Victor Horta,
Henry van de Velde, Alphonse Balat, Gustave Serrurier-Bovy sau cântăreții:
Jacques Brel, Salvatore Adamo, Maurane, Lara Fabian, Axelle Red ori grupurile
muzicale Clouseau și Sttellla. Nu trebuie uitat nici Adolphe Sax, inventatorul
saxofonului.
Memorialul Van Damme (Memorialul Ivo Van Damme la origine) este
o competiție de atletism ce se derulează anual la Bruxelles, pe stadionul Roi
Baudouin, de obicei în ultimul weekend din luna august sau primul weekend
din septembrie. Memorialul este pe ordinea de zi a Ligue de Diamond 2010,
competiție care a înlocuit Golden League. A fost creat în 1977 de un grup de
jurnalişti pentru a onora memoria atletului belgian Ivo Van Damme, dublu
medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de vară din 1976 de la Montreal și care a
fost una dintre cele mai mari speranţe europene la semi-fond.
Cea mai prestigioasă competiţie de ciclism, Turul Franţei, ajunsă la cea de-a
97-a ediţie, a avut în 2010 două etape în Belgia, una pentru sprinteri, iar alta în
genul curselor clasice. Cicliștii au marcat astfel și cea de-a 65-a aniversare a
celui care a câștigat Turul Franței de 5 ori: Eddy Merckx. Scurt istoric: 9 sosiri de
etapă au fost organizate pe teritoriul orașului Bruxelles de la creearea Turului,
iar în 1958 și 1962 orașul a găzduit numai plecări de etapă. Printre cicliștii
originari din Bruxelles, Philippe Thys a marcat istoria Turului. Cursa a
sărbătorit de altfel și a 90-a aniversare a triplei sale performanțe (1913, 1914,
1920).
Pe lista patrimoniului mondial UNESCO sunt înscrise câteva obiective
din Belgia, printre care: Ansamblul „Béguinages flamands” (1998), Piața
Centrală („Grote Markt” / „Grand' Place”) din Bruxelles (1998), Turnurile
înalte cu ceas („Beffrois” / „Belfriede”) (1995, 2005), Cariera neolitică de silex
(cremene) de la Spiennes (Mons) (2000), Catedrala din Tournai (2000) și
Centrul istoric din Bruges / Brügge (2000).
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Regiunea Capitalei Bruxelles (franceză Région Bruxelles-Capitale,
neerlandeză Brussels Hoofdstedelijk Gewest, germană Region BrüsselHauptstadt) este una dintre cele 3 regiuni ale statului federal belgian. Este
formată din 19 comune, cu o suprafaţă totală de 161 km², complet urbanizată
şi cu o populaţie de peste un milion de locuitori. Regiunea este predominant
francofonă - aproximativ 85-90% din populaţie este vorbitoare de franceză
(inclusiv imigranţii), şi circa 10-15% sunt vorbitori de neerlandeză. În ianuarie
2006, 73.1% din populaţie erau cetăţeni belgieni, 4.1% francezi, 12.0%
cetăţeni din alte state ale Uniunii Europene (care se exprimă de obicei în
franceză sau engleză), 4.0% cetăţeni marocani, iar 6.8% alţi cetăţeni din afara
UE.
Societatea de Transport Intercomunal Bruxelles (STIB) operează
metroul din Bruxelles şi o reţea de linii de autobuz şi tramvai, dar se ocupă şi de
administraţia drumurilor în cele 19 comune.
Idx

Denumire
franceză

1 Anderlecht
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Denumire
neerlandeză

Anderlecht

Suprafaţă

Populaţie

Cod poştal

17.74

100.967

1070

2 Bruxelles

Brussel

32.61

153.659

1000,1020,
1120,1130

3 Ixelles

Elsene

6.34

80.754

1050

4 Etterbeek

Etterbeek

3.15

43.311

1040

5 Evere

Evere

5.02

34.987

1140

6 Ganshoren

Ganshoren

2.46

21.864

1083

7 Jette

Jette

5.04

45.027

1090

8 Koekelberg

Koekelberg

1.17

19.326

1081

9 Auderghem

Oudergem

9.03

30.183

1160

10 Schaerbeek

Schaarbeek

8.14

119.573

1030

11 Berchem-Sainte-Agathe Sint-Agatha-Berchem

2.95

21.074

1082

12 Saint-Gilles

2.52

45.873

1060

13 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek

5.89

85.360

1080

14 Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Node

1.14

25.030

1210

15 Woluwe-Saint-Lambert Sint-Lambrechts-Woluwe

7.22

49.336

1200

16 Woluwe-Saint-Pierre Sint-Pieters-Woluwe

8.85

38.712

1150

22.91

76.909

1180

6.25

49.320

1190

12.93

24.178

1170

17 Uccle

Saint-Gillis

Ukkel

Vorst
18 Forest
19 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Societăţile de transport flamandă De Lijn şi valonă TEC, asigură
legături rutiere între Bruxelles și celelalte regiuni ale Belgiei. Societatea
Naţională de Căi ferate Belgiană leagă majoritatea localităţilor importante, iar
o serie de servicii feroviare internaţionale, precum Thalys, Eurostar, TGV, ICE,
fac legatura cu marile capitale europene. Regiunea este de asemenea
deservită de două aeroporturi, Aeroportul Internaţional Bruxelles Zaventem
şi Aeroportul Charleroi Bruxelles Sud.
Începând cu anul 1991, floarea de iris este emblema Regiunii
bruxelloise, iar alegerea simbolului s-a făcut pe baza prezenţei milenare a
plantei în regiune.
Oraşe mai mari
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Antwerpen (franceză Anvers, engleză Antwerp, spaniolă Amberes)
este capitala regiunii Flandra şi unul din cele mai mari porturi europene.
Muzeul Plantin-Moretus a fost înscris în anul 2005 în patrimoniul cultural
mondial UNESCO. Antwerpen ....oraşul lui Rubens, centrul mondial al
diamantelor, oraşul creatorilor de modă de renume, o metropolă primitoare,
animată şi multiculturală.
Liège (neerlandeză Luik, valonă Lidje, germană Lüttich ) este capitala
provinciei cu acelaşi nume din Valonia, este situat pe cursul fluviului Meuse şi
are o populaţie de 189.510 locuitori. Timp de 8 secole, Liège a fost capitala
unui principat ecleziastic. Datorită trecutului său istoric, oraşul este bogat în
vechi monumente laice şi religioase, muzee, locuri de promenadă. Revoluţia
Franceză a provocat dizolvarea Principatului de Liège şi anexarea sa la Franţa
în 1795. Prin Congresul de a Viena (1815) Liège este cedat Țărilor de Jos.
Revoluţia de la 1830 are ca rezultat independenţa noului stat belgian, ce
include provincia şi oraşul Liège.
Anual, de Ziua Eroilor (Înălţarea), Ambasada României la Bruxelles
continuă tradiţia de omagiere a militarilor români care îşi dorm somnul de veci
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în pământul Belgiei la monumentul românesc din cadrul Memorialului
Interaliat de la Cointe - Rue St Maur 93, 4000 Cointe (Liège).
Brügge (franceză Bruges) este capitala provinciei Flandra de Vest din
regiunea Flandra, fiind numit şi "Veneţia Nordului". Basilica din Brügge
păstrează, potrivit legendei, un flacon cu Sfântul Sânge al lui Iisus Hristos. Din
anul 2000, centrul istoric vechi al oraşului este inclus pe lista patrimoniului
cultural mondial UNESCO.
Namur (neerlandeză Namen) este capitala politică a Valoniei, partea
francofonă a Belgiei. Deşi clădirile vechi nu s-au conservat până astăzi,
Citadela merită vizitată, datorită muzeelor excelente. Una dintre cele mai
impresionante clădiri este Catedrala Saint Aubin, construită între 1751 şi 1767
şi care prezintă influenţe italiene. Vechiul turn St. James construit în 1385 este
singura clopotniţă a oraşului. Picioroangele reprezintă sportul specific
oraşului. În Evul Mediu fluviul Meuse inunda lunca şi din această cauză, pentru
a ajunge în Namur, locuitorii din Djambe veneau pe catalige. De asemenea,
locuitorii din Namur foloseau alte catalige pentru a ajunge în lunci. Uneori,
pentru aface o glumă proastă, locuitorii din Namur şi cei din Djambe se
împingeau unii pe alţii în apă. Astfel s-a născut sportul picioroangelor, cele
două oraşe formând două echipe care se înfruntă.
Arc peste timp - relațiile dintre România și Belgia***
Relațiile politico-diplomatice
Anul 2010 a marcat împlinirea a 130 de ani de relații diplomatice
bilaterale între cele două țări.
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În 1838, Belgia înfiinţează la Galaţi primul său consulat, mutat în
1842 la Bucureşti şi transformat, în 1870, în agenţie diplomatică. După 1855
sunt înfiinţate consulate şi viceconsulate la: Brăila, Craiova, Iaşi, Constanţa şi
Sulina. Înfiinţarea legaţiei României la Bruxelles în martie 1880 a fost urmată
de deschiderea, în 1881, de consulate onorifice la Bruxelles şi Liège, în 1921 la
Namur şi în 1932 la Louvain. Totodată, în 1919 s-a înfiinţat la Bruxelles Camera
de Comerţ belgo-română.
În perioada celui de-Al Doilea Război Mondial relaţiile diplomatice
au fost îngheţate, fiind reluate în 1946 şi ridicate la nivel de ambasadă la 3
decembrie 1963.
După 1989, dialogul politic a avut un ritm ascendent, iar domeniile
de cooperare s-au diversificat pe fondul susţinerii constante a Belgiei pentru
obiectivele României de integrare în Uniunea Europeană şi NATO. Ţinând
seama de structura specifică a statului federal belgian, Guvernul României a
încheiat acorduri separate și cu entităţile flamandă și valonă.
Reprezentarea diplomatică a României în Belgia este asigurată de
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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domnul ambasador Ovidiu Dranga, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare
la 9 aprilie 2008. Belgia este reprezentată la Bucureşti de domnul Leo D’AES,
care şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 5 septembrie 2008.
De-a lungul anilor, cu prilejul contactelor la nivel înalt (şef de stat,
prim-ministru, ministru al afacerilor externe), a fost reiterat sprijinul Belgiei
pentru reformele din România, calitatea excelentă a relaţiilor politice, dar şi
dinamica deosebită a relaţiilor economice în ultimii ani. Repere: la 16 iunie
2005 Preşedintele României Traian Băsescu a fost primit în audienţă de M.S.
regele Albert II. În 2006 România a primit o delegaţe a Uniunii
Interparlamentare (UIP) – Grupul de prietenie România - Belgia din cadrul
legislativului federal belgian. În 2007 întrevederea preşedintelui Traian
Băsescu cu membrii casei regale belgiene, s-a organizat în cadrul Festivalului
Europalia de la Palatul Bozar. În perioada 7-9 iulie 2009 a avut loc vizita de stat
în România a regelui Albert II și a reginei Paola.
Cultură, cadrul juridic, economie
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Schimburile în domeniile culturii, învăţământului, cercetării şi presei
au fost la cote deosebit de scăzute până în 1990. Conform cu Acordul de
colaborare culturală între România şi Belgia, s-au încheiat programe de
schimburi culturale, concretizate în: concerte, festivaluri artistice, expoziţii de
artă plastică etc. România ocupă, după Franţa şi Provincia Quebec, locul al 3lea în rândul partenerilor culturali ai Comunităţii valone din Belgia (ca volum al
schimburilor şi buget alocat). Repere: Protocolul de cooperare între Academia
Română şi Academia Regală de Ştiinţe, Litere şi Arte Frumoase (flamandă) din
Belgia; la data de 26 mai 2000 la Antwerpen a avut loc inaugurarea oficială a
Centrului de Studii Româneşti (Centrum voor Roemenie Studies - Ceres). La 14
februarie 2008 la Bruxelles s-a semnat Carta de Parteneriat între Guvernul
Comunităţii Franceze din Belgia și Guvernul României, ca parte a Programului
„Limbă şi cultură de origine” (LCO) - vizează extinderea proiectului pilot al
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului de predare a cursului opţional
de limbă, cultură şi civilizaţie românească în şcoli din diferite state europene.
Începând cu anul 2010 în cadrul Universităţii Libere din Bruxelles (ULB) există
un Lectorat de limba română, găzduit de Facultatea de Filozofie şi Litere funcţionează pe baza Protocolului semnat în luna iulie 2010 între Institutul
Limbii Române şi Universitatea Liberă Bruxelles.
Cadrul juridic este comparabil cu cel existent între Belgia şi celelalte
ţări central-europene. Baza juridică a relaţiilor bilaterale s-a consolidat în
perioada 1996-1998, semnându-se acorduri pentru garantarea investiţiilor,
evitarea dublei impuneri, colaborarea cultural-ştiinţifică şi tehnologică,
asistenţă juridică și cooperarea cu regiunile şi comunităţile Flandra și Valonia.
Schimburile comerciale se derulează, în principal, în baza Tratatului privind
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aderarea Bulgariei și României la UE, semnat la 25 aprile 2005, în Luxemburg.
Alte acorduri :

Acordul între Guvernul României şi Uniunea Economică Belgo Luxemburgheză privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,
semnat în martie 1996, în vigoare din 2001, pe o perioadă nedeterminată;

Convenţia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii
fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată în martie 1996, a
intrat în vigoare în 1999.
Printre principalii investitori belgieni în România se numără:
Interbrew (industrie alimentară), Solvay (chimie și petrochimie), Electrabel
(energie), Delhaize (distribuție), Recticel (spume poliuretanice), Coilprofil
(produse siderurgice), Ergon ( materiale de construcții), VPK (ambalaje din
carton ondulat), WDP, Bel-Rom, Liebrecht & wooD NV (imobiliare).
Oportunități de export pentru societățile românești: IT&C, automobile,
mașini și dispozitive mecanice, aparate și materiale electrice, articole
metalice, din polietilenă și cauciuc, confecții textile, mobilă și vinuri.
Inedit: La Maratonul anual de la Bruxelles care a avut loc duminică,
10 octombrie 2010, un român a dedicat cursa pe care a făcut-o aniversării a
130 de ani de relaţii diplomatice româno- belgiene. Domnul Ilie Roşu, ofiţer în
rezervă al Armatei Române, a alergat întreaga cursă purtând trei drapele: al
României, Belgiei şi cel al Uniunii Europene.

w w w. r o m b e l . c o m

1

14

*** sursa: site-ul Ambasadei României în Belgia http://bruxelles.mae.ro/
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Instituţiile Uniunii Europene
s
Organisme ale UE
s
Valorile şi simbolurile UE
s
Cariera în Instituţiile Europene
s
Etapele concursului
s
Sfaturi pentru candidaţi
s
Categorii de personal/ tipuri de posturi

UNIUNEA EUROPEANĂ

Capitolul 2
Uniunea Europeană - Instituții, simboluri
și accesul la o carieră europeană

Uniunea Europeană îşi are originile în Comunitatea Europeană a
Oţelului şi Cărbunelui, înfiinţată în 1951 prin Tratatul de la Paris şi în
Comunitatea Economică Europeană formată în 1957 prin semnarea Tratatului
de la Roma de către 6 state: Franţa, Germania, Italia şi Benelux (Belgia, Olanda
şi Luxemburg). În cei peste 50 de ani de existenţă, Comunitatea Economică
Europeană s-a extins prin aderări succesive ale altor state europene,
transformându-se într-o comunitate economică şi politică - Uniunea
Europeană. În prezent numără 27 de state membre şi are instituţii şi
organisme cu caracteristici supranaţionale şi interguvernamentale. Uniunea
Europeană nu este o federaţie ca SUA şi nici o simplă cooperare
interguvernamentală precum Naţiunile Unite. Ţările membre rămân naţiuni
independente, dar îşi pun în comun suveranitatea lor pentru a obţine mai
multă putere economică şi influenţă pe plan mondial, o putere la care nu ar fi
putut ajunge nici una dintre ele separat. Statele îşi deleagă o parte din puterea
lor de decizie către instituţiile europene pe care le-au creat de comun acord,
astfel încât deciziile luate la nivel european să fie democratice, ţinând cont de
interesele tuturor ţărilor.
În perioada 1 iulie - 31 decembrie 2010 Belgia a deținut preşedinţia
Consiliului Uniunii Europene (UE): http://www.eutrio.be
Tratatul de la Lisabona a fost semnat de cele 27 de state membre la
13 decembrie 2007 și a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. De unde
necesitatea unui nou tratat? Uniunea Europeană s-a schimbat. Numărul de
state membre este acum de patru ori mai mare. Lisabona modifică Tratatul
privind Uniunea Europeană şi Tratatele CE (fără a le înlocui) şi pune la
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Instituţiile Uniunii sunt:

Parlamentul European- http://www.europarl.europa.eu

Consiliul European - http://european-council.europa.eu

Consiliul Uniunii Europene (de Miniștri)-

http://www.consilium.europa.eu/

Comisia Europeană - http://ec.europa.eu

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene - http://curia.europa.eu

Banca Centrală Europeană - http://www.ecb.int/

Curtea de Conturi - http://eca.europa.eu

În afară de acestea, mai sunt și alte organisme:
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dispoziţia Uniunii cadrul legal şi instrumentele juridice necesare pentru a face
faţă provocărilor viitoare şi a răspunde aşteptărilor cetăţenilor. Care sunt cele
mai importante modificări instituţionale?
Fiecare stat membru va avea propriul comisar, Parlamentul
European poate avea cel mult 751 de membri, un stat poate avea maxim 96 şi
minim 6 reprezentanţi. Creează două posturi noi: Preşedintele Consiliului
European, numit pentru o perioadă de doi ani şi jumătate și de asemenea,
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de
securitate, care este în acelaşi timp şi unul dintre vicepreşedinţii Comisiei şi
prezidează lucrările Consiliului Relaţii Externe. Fostul premierul belgian,
Herman Van Rompuy, este primul preşedinte al UE, iar comisarul Catherine
Ashton a preluat postul de şef al diplomaţiei. Mai mult, UE are personalitate
juridică – la fel ca un stat, și nu ca o organizație internațională. Pentru prima
dată, există o dispoziţie care prevede că un stat membru se poate retrage din
UE dacă dorește. Tot în premieră, parlamentele naţionale vor avea o
contribuţie directă la procesul decizional european - toate legile UE propuse
trebuie transmise parlamentelor naţionale. “Codecizia” desemnează puterea
PE de a legifera în comun și în mod egal cu Consiliul de Miniștri, devenind
„procedură legislativă ordinară”. Aceasta înseamnă că procesul decizional al
UE se va baza pe dubla legitimitate a cetăţenilor și a statelor membre.
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Comitetul Regiunilor;

Comitetul Economic și Social European;

Banca Europeană de Investiții.

A. INSTITUŢII ALE UNIUNII EUROPENE
Parlamentul European
Parlamentul European este instituţia UE aleasă în mod direct care
reprezintă cetăţenii statelor membre. Tratatul extinde numărul de domenii în
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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care Parlamentul European va legifera în comun cu Consiliul de Miniștri și
consolidează puterile sale bugetare. Această putere comună a Parlamentului
și a Consiliului de Miniștri poartă numele de codecizie, care de altfel va deveni
„procedura legislativă ordinară”. Rolurile legislativ și bugetar ale instituției se
vor consolida.
Alegerile au loc o dată la cinci ani, fiecare cetăţean UE având dreptul
de a vota şi de a candida, indiferent unde locuieşte în UE. Cele mai recente
alegeri au avut loc în iunie 2009. Astfel, Parlamentul exprimă voinţa
democratică a celor aproximativ 500 de milioane de cetăţeni ai Uniunii şi are
736 de membri (MPE), care nu sunt grupaţi în funcţie de ţările de origine, ci de
afinităţile politice la nivelul UE. Jerzy Buzek a fost ales preşedinte al PE la 14
iulie 2009, cu un mandat de doi ani şi jumătate (până în ianuarie 2012).
Parlamentul European îşi desfăşoară activitatea în trei sedii: Bruxelles
(Belgia), Luxemburg şi Strasbourg (Franţa). La Luxemburg se află sediul
administrativ („Secretariatul General”). Reuniunile întregului Parlament,
cunoscute sub numele de „sesiuni plenare”, au loc la Strasbourg şi uneori la
Bruxelles. Reuniunile comisiilor parlamentare au loc tot la Bruxelles.
Parlamentul îndeplineşte trei funcţii principale:

Adoptă legile europene – în colaborare cu Consiliul, în multe
domenii de politici publice. Faptul că PE este ales prin vot direct de
către cetăţenii UE reprezintă o garanţie a legitimităţii democratice a
legislaţiei europene.

Exercită controlul democratic asupra celorlalte instituţii UE, în
special asupra Comisiei. Deţine puterea de a aproba/ respinge
comisarii nominalizaţi şi are dreptul de a cere întregii Comisii să
demisioneze.

Controlul finanţelor publice. Împreună cu Consiliul, deţine
autoritatea asupra bugetului UE şi poate influenţa cheltuielile.
Adoptă sau respinge întregul proiect de buget.
Consiliul European
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Consiliul European nu exercită funcții legislative, este alcătuit din cei
mai înalţi reprezentanţi politici aleși ai statelor membre – prim-miniștrii și
președinţii cu puteri executive - și asigură direcţia politică a Uniunii. Prin
Tratatul de la Lisabona, Consiliul European devine o instituţie UE cu drepturi
depline, având și un președinte (funcție nou creată) - în prezent este vorba
despre fostul prim - ministru belgian, Herman Van Rompuy. Înaltul
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
participă la lucrările Consiliului European. Reuniunile au loc de două ori pe
semestru, de obicei la Bruxelles, în clădirea Justus Lipsius. Este asistat de
Secretariatul General al Consiliului.
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Consiliul este principalul organ de decizie al UE, reprezintă statele
membre. Este denumit și Consiliu de Miniștri și are puteri legislative și
bugetare comune cu Parlamentul European. Un sistem numit „dublă
majoritate” va fi introdus începând din 2014: deciziile Consiliului vor avea
nevoie de sprijinul a 55 % din statele membre, reprezentând cel puţin 65 % din
populaţia europeană. Prin Tratatul de la Lisabona, Înaltul Reprezentant al
Uniunii pentru politica externă și de securitate/ vicepreședintele Comisiei va
prezida Consiliul Miniștrilor afacerilor de externe.
Consiliului îi revin şase responsabilităţi esenţiale.

adoptă legi europene – în colaborare cu Parlamentul, în multe
domenii de politici publice;

coordonează politicile economice şi sociale generale ale statelor
membre

încheie acorduri internaţionale între UE şi alte ţări sau organizaţii
internaţionale;

aprobă bugetul UE, în colaborare cu Parlamentul;

definește/pune în aplicare politica externă şi de securitate comună a
UE (PESC) pe baza orientărilor prevăzute de Consiliul European;

coordonează cooperarea între instanţele naţionale şi autorităţile
poliţieneşti în materie penală.
În total există nouă configuraţii („formaţiuni”) diferite ale Consiliului.
Preşedinţia îi revine prin rotaţie fiecărui stat membru, pentru o
perioadă de 6 luni.
Comisia Europeană
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Consiliul Uniunii Europene
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Comisia este independentă de guvernele naţionale, scopul este de a
reprezenta în mod independent interesele Uniunii în ansamblu. Elaborează
propuneri de legi europene noi, pe care le prezintă PE şi Consiliului. Este
organul executiv al UE. La fel ca PE şi Consiliul, Comisia Europeană a fost
înfiinţată în anii ′50 în temeiul Tratatelor fundamentale ale UE. Comisia
răspunde în faţa Parlamentului European. Se asigură că tratatele şi legislaţia
europeană sunt respectate de toate statele membre. Este singura instituţie cu
autoritatea generală de a iniţia propuneri de texte legislative. La un interval de
cinci ani este numită o nouă Comisie, în termen de şase luni de la alegerile
pentru PE. Între membrii Comisiei 2010-2014 se numără și Dacian Cioloş Comisar european pentru Agricultură și dezvoltare rurală.
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Curtea de Justiţie, cu sediul la Luxemburg, a fost înfiinţată în anul
1952, pentru ca legea europeană să fie interpretată şi aplicată în acelaşi fel pe
întreg teritoriul Uniunii. Judecă litigiile dintre statele membre, dintre
instituţiile europene, dintre companii şi dintre indivizi. Este formată din 27 de
judecători şi 8 avocaţi generali numiţi pe 6 ani, cu posibilitate de reînnoire.
România este reprezentată de Camelia Toader. În 1989 a luat fiinţă Tribunalul
de Primă Instanţă, care se ocupă în special de conflicte aduse în instanţă de
către persoane fizice, companii sau unele organizaţii, precum şi de cazuri
legate de concurenţă. Are în componenţă cel puţin un judecător din fiecare
stat membru, România fiind reprezentată de Valeriu Ciuca. Pentru
soluţionarea litigiilor dintre Comunitatea Europeană şi funcţionarii săi a fost
înfiinţat Tribunalul Funcţiei Publice.
De la crearea sa, în 1952, misiunea Curții de Justiție este de a garanta
„respectarea legii în interpretarea și aplicarea" tratatelor.
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Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

Banca Centrală Europeană
BCE a fost înfiinţată în 1998, are sediul în Germania, la Frankfurt am
Main şi este complet independentă de instituţiile europene; este
responsabilă cu asigurarea stabilităţii preţurilor şi colaborează strâns cu
băncile centrale naţionale ale statelor din zona euro, formând grupul numit
Eurosistem. În plus, BCE împreună cu băncile centrale naţionale din statele
membre formează Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Cele 16
state care au adoptat moneda euro sunt: Belgia, Germania, Irlanda, Spania,
Franţa, Italia, Luxemburg, Ţarile de Jos, Austria, Portugalia, Finlanda, Grecia,
Slovenia, Cipru, Malta şi Slovacia (2009). Danemarca și Regatul Unit sunt
„state membre cu statut special”.
Curtea Europeană de Conturi
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Înfiinţată în 1975 cu sediul la Luxemburg, este responsabilă de
colectarea și utilizarea corectă și legală a fondurilor europene, provenite de la
contribuabilii europeni, fiind în același timp auditor extern al UE. Are 27 de
membri, numiţi pentru un mandat de 6 ani, ce poate fi reînnoit. România este
reprezentată de Ovidiu Ispir. Curtea de Conturi ca instituţie, nu deţine nici un
fel de putere legală. Dacă descoperă neregularităţi sau fraude, sesizează
Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF. Înfiinţat în 1999 în cadrul
Comisiei, OLAF are un statut independent special şi are misiunea de a conduce
investigaţiile administrative antifraudă.
Bugetul Uniunii se ridică la aproximativ 120 de miliarde de euro, în jur de 1%
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B. ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE
Banca Europeană de Investiţii
BEI a fost creată în 1958, pe baza Tratatului de la Roma, cu sediul la
Luxemburg. Este deţinută de statele membre, care contribuie cu capital în
funcţie de puterea economică proprie. Rolul iniţial era de a finanţa investiţiile
majore de infrastructură, însă, în ultimele decenii, a finanţat şi alte proiecte,
dacă investiţiile au fost compatibile cu politicile europene. Principalele
domenii de acordare de credite sunt creşterea competitivităţii, promovarea
procesului de integrare economică, protecţia mediului, modernizarea
reţelelor europene de transport. BEI finanţează şi investiţii în ţările care au
încheiat acorduri de cooperare economică cu UE (ţările din zona Mării
Mediterane, Africa, zona Caraibelor, Pacific). Împreună cu Fondul European
de Investiţii (FEI) formează Grupul BEI. FEI există din 1994 pentru a sprijini
apariţia şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Web:
http://www.eib.org/
Fondul European de Investiții
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din venitul naţional brut (VNB) al celor 27 de state membre. În raport cu
bugetele naţionale, acesta este un procent redus. Bugetul este stabilit în
fiecare an – în contextul unor cadre financiare pe şapte ani – de către Consiliu
şi Parlament. Comisia Europeană propune bugetul, ea fiind, de asemenea,
responsabilă de execuţia lui.
Membrii Curţii de Conturi sunt numiţi pentru un mandat de şase ani,
reînnoibil și aleg dintre ei un președinte, pe o perioadă de 3 ani.
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FEI a fost creat în 1994 pentru a susţine întreprinderile mici.
Acţionarul său majoritar este Banca Europeană de Investiţii, alături de care
formează ,,Grupul BEI’’. Oferă capital de risc pentru întreprinderile mici şi
mijlocii (IMM-uri), în special pentru societăţile recent înfiinţate şi pentru cele
cu orientare tehnologică. În plus, furnizează garanţii instituţiilor financiare (de
exemplu băncilor) pentru a acoperi împrumuturile acordate IMM-urilor. FEI
nu este o instituţie creditoare: nu acordă credite sau subvenţii şi nici nu
investeşte direct în vreo societate. În schimb, acţionează prin bănci şi alţi
intermediari financiari, folosind fie propriile fonduri, fie pe cele încredinţate
de BEI sau de UE. Este activ în statele membre ale UE şi în Croația, Turcia şi în
trei state AELS (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia). Web: http://www.eif.org/
Ombudsman-ul European (Mediatorul European)
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Mediatorul European, instituţie cu sediul la Strasbourg, primeşte şi
investighează plângerile cetăţenilor europeni asupra eventualelor încălcări
ale legii de către instituţiile europene; anchetează, elaborează rapoarte
pentru Parlament, dar nu poate impune sancţiuni. Este complet independent
şi imparţial; de obicei, face anchete în baza unei plângeri, însă poate investiga
şi din proprie iniţiativă. La 20 ianuarie 2010, P. Nikiforos Diamandouros a fost
reales în funcţia de Ombudsman European de către PE.
Ombudsmanul nu poate investiga:

plângeri împotriva autorităţilor naţionale, regionale sau locale din
statele membre, nici chiar în cazul în care plângerile se referă la
chestiuni privind UE;

activităţile tribunalelor naţionale sau ale ombudsmanilor naţionali;

plângerile împotriva societăţilor comerciale sau a persoanelor fizice.
Condiții de îndeplinit pentru a depune o plângere: trebuie să fii
rezident al UE, să fi încercat să soluţionezi incidentul mai întâi cu instituţia în
cauză, cazul să nu fi fost adus în instanţă şi să nu fi trecut mai mult de 2 ani de la
incident.
Contact: 1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
FR - 67001 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 17 23 13, Fax +33 (0)3 88 17 90 62;
Web: http://www.ombudsman.europa.eu
Pentru a obţine răspunsuri la orice întrebare privind UE, puteţi suna
la numărul gratuit EUROPE DIRECT: 00 800 6 7 8 9 10 11
Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor
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Este un organism independent de supraveghere al cărui obiectiv este
protecția vieții private și a datelor cu caracter personal. Autoritatea a fost
înfiinţată în 2001și este funcţională din 2004, având sediul la Bruxelles. Orice
persoană care consideră că datele sale cu caracter personal colectate,
prelucrate sau utilizate de o instituţie europeană sunt eronate sau au fost
dobândite ilegal, poate înainta o plângere, iar dacă aceasta este întemeiată,
Responsabilul European poate facilita trimiterea cazului la Curtea de Justiţie.
Începând cu luna ianuarie 2009, Peter Hustinx a fost redesemnat Controlor
european pentru protecţia datelor, iar Giovanni Buttarelli a fost numit
Controlor adjunct. Ambii dețin un mandat de 5 ani. Web:
http://www.edps.europa.eu
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Comitetul Economic şi Social European - http://eesc.europa.eu
Este o platformă instituțională, consultativă, datorită căreia
reprezentanții mediilor socio - economice europene pot și chiar trebuie să-și
exprime punctele lor de vedere asupra politicilor comunitare. Comitetul a fost
instituit prin Tratatul de la Roma din 1957. Compoziție: 344 membri, având
titlul de consilieri; sunt propuși de guvernele naționale și numiți de Consiliul
Uniunii Europene pentru o perioadă de 4 ani. În octombrie 2010 a avut loc
reînoirea. Consilierii sunt organizați în 3 grupe. angajatori, salariați și activitați
diverse.
Comitetul Regiunilor - http://cor.europa.eu/
Înfiinţat în 1994, CoR este un organ consultativ alcătuit din
reprezentanţi ai autorităţilor regionale şi locale europene. Se impune
consultarea CoR înainte de adoptarea unor decizii la nivelul UE în domenii
precum politica regională, mediul, cultura, educaţia şi transportul – care sunt,
fără excepţie, domenii de interes local şi regional. CoR are 344 de membri din
cele 27 de țări, activitatea sa fiind organizată în șase comisii diferite. Acestea
examinează propuneri, dezbat și discută în scopul elaborării avizelor oficiale
privind chestiunile esențiale.
Organisme interinstituționale
Serviciul European de Acțiune Externă
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Organisme consultative
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A fost lansat la 26 iulie 2010 la Bruxelles de șefii diplomațiilor
europene, după stabilirea unui acord prealabil cu Parlamentul European.
Serviciul, condus de Înaltul reprezentant al Uniunii Europene, Catherine
Ashton, va fi compus în proportie de 65% din diplomați comunitari. Șase
directori generali vor coordona activitatea birourilor regionale centralizate la
Bruxelles, reprezentând cele șase zone ale lumii cu care UE întreține relații. În
toamnă, Catherine Ashton a numit șefii de delegație ai UE în exterior, în țările
unde actualele mandate expiră în 2011. Aceștia primesc gradul de
ambasadori ai UE, o noțiune inexistentă până acum. Activitatea va fi dictată
de C. Ashton, în cooperare cu statele membre. Bugetul va fi alocat și gestionat
de Comisia Europeană al cărei vice-președinte este tot doamna Ashton.
Parlamentul European nu va putea audia ambasadorii UE și nici nu-și
va putea exprima un punct de vedere ferm pe politica externă.
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Este un organism interinstituţional cu rolul de a asigura editarea
publicaţiilor elaborate de instituţiile UE. Răspunde de apariţia zilnică a
Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în 22 de limbi (sau chiar în 23, când se
impune şi publicarea în limba irlandeză) - fenomen unic în lumea editorială.
Pune la dispoziţie diverse servicii on-line care oferă acces liber la informaţii
privind legislaţia UE (EUR-Lex), publicaţiile UE (EU Bookshop), contractele de
achiziţii publice ale UE (TED) şi cercetarea şi dezvoltarea în UE (CORDIS).

UNIUNEA EUROPEANĂ

Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene http://publications.europa.eu

Oficiul European pentru Selecția de Personal http://europa.eu/epso
Misiunea centrală a EPSO este de a furniza servicii profesionale de
selecţie a personalului pentru instituţiile Uniunii. Asigură, de asemenea, o
serie de servicii în domeniul resurselor umane, cu scopul de a acorda un sprijin
suplimentar instituţiilor în activitatea lor.
Valorile şi simbolurile Uniunii Europene
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Uniunea este fondată pe respectul pentru demnitatea umană,
libertate, democraţie, egalitate, stat de drept şi respectarea drepturilor
omului, inclusiv a minorităţilor. Simbolurile UE sunt: steagul, imnul, moneda
unică şi ziua de 9 Mai. Steagul cu cele 12 stele aşezate în cerc, pe fond albastru,
înseamnă unitatea şi identitatea popoarelor Europei. Cercul reprezintă
solidaritatea şi armonia, iar stelele reprezintă perfecţiunea (şi nu numărul
statelor membre UE, cum s-ar putea crede). Consiliul Europei a decis, în 1972,
ca "Oda bucuriei” (ultima parte a Simfoniei a IX-a de L.van Beethoven) să
devină imnul său, iar în 1985, Statele Membre UE l-au adoptat şi ele ca imn
oficial. Nu înlocuieşte imnurile naţionale ci subliniază aspiraţia spre valorile
comune, unitatea în diversitate şi idealurile de libertate, pace şi solidaritate
care stau la baza Uniunii. Tratatul Uniunii Europene (1992 - Maastricht)
introduce Uniunea Economică şi Monetară şi pune bazele monedei unice, iar
în decembrie 1995, Consiliul European de la Madrid decide ca moneda unică
să poarte numele de "euro”. De la 1 ianuarie 2002, moneda unică a intrat
propriu-zis în circulaţie şi în buzunarele cetăţenilor. Reprezentarea grafică a
fost inspirată de litera grecească "epsilon", făcând legătura cu leagănul
civilizaţiei şi al democraţiei europene şi cu prima literă din cuvântul "Europa”.
Cele două linii paralele sunt un indicator al stabilităţii euro. Ziua de 9 mai 1950
a reprezentat primul pas către crearea Uniunii de astăzi. În acea zi, la Paris,
Ministrul de Externe al Franţei, Robert Schuman, a expus presei
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Cariera în Instituţiile Europene***
Aderarea României la UE a deschis porţile către posturi în cadrul
Instituţiilor Europene. Românii pot candida atât pentru posturile deschise
membrilor din toate ţările Uniunii, cât şi pentru posturile destinate exclusiv
ţărilor nou venite, România şi Bulgaria. Procesul de selecţie se face exclusiv
prin intermediul portalului European Personnel Selection Office www.europa.eu/epso și a fost modificat radical în 2010. Un instrument
ajutător: www.euroconcurs.ro - aici găsiţi informaţii în limba română,
exemple de teste, un ghid online; mai mult, sunt organizate periodic seminarii
şi training-uri în marile oraşe din România.

PROCEDURI EPSO VALABILE DIN 2010
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internaţionale o declaraţie prin care chema Franţa, Germania şi celelalte
popoare ale Europei să îşi unească producţiile de oţel şi cărbune, ca "prima
fundaţie concretă a unei federaţii europene”. Scopul era crearea unei
comunităţi în care membri să îşi pună sub control comun producţia de oţel şi
cărbune - ca bază a puterii lor militare - în scopul evitării izbucnirii unui nou
război. Ţările cărora li se adresa prioritar provocarea - Franţa şi Germania fuseseră în război timp de aproape 100 de ani, iar cel de-al doilea război
mondial aproape că le distrusese. În 1985 s-a hotărât ca ziua de 9 mai să
devină "Ziua Europei".
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La 16 martie 2010 EPSO a lansat noua procedură de selecţie a
funcţionarilor UE. Scopul este eficientizarea sistemului, scurtarea timpilor de
aşteptare şi reducerea numărului de etape; accentul nu se mai pune pe
cunoştinţe, ci pe evaluarea competenţelor. EPSO a introdus un program de
trei ani, în cadrul căruia instituţiile îşi evaluează în mod regulat necesarul de
personal. Vor exista concursuri anuale, în trei cicluri, pentru administratori,
asistenţi şi lingvişti, completate de concursuri individuale pentru specialişti.
Potrivit CE, noua procedură de selecţie a EPSO îmbunătăţeşte
calitatea şi fiabilitatea procesului. În prezent, procedura are doar două etape:
un test de preselecţie pe calculator desfășurat în fiecare ţară şi o etapă de
evaluare la Bruxelles. Noul ciclul va dura între 5 şi 9 luni, şi nu până la doi ani,
cum era cazul în sistemul precedent. Începând cu 2010, centrul de evaluare
din Bruxelles va include 2 spaţii de testare dotate pentru persoane cu diverse
handicapuri şi nevoi speciale. Cei care vor fi selecţionați („laureați”), vor fi
incluşi pe liste de rezervă, de unde vor putea fi selectaţi de către diversele
instituții europene. De regulă, listele de rezervă rămân valabile 1 an pentru
generalişti, 3 ani pentru specialişti, până la următorul concurs la aceeaşi limbă
2013 - Ghidul Românului în Belgia

3 pași pentru înscrierea în competițiile EPSO:

crearea unui cont personal pe site-ul oficial EPSO www.eu-

careers.eu. Contul rămâne valabil pentru toate candidaturile
ulterioare, fiind interzisă deținerea a mai multe conturi;

verificați dacă sunteți eligibil pentru competiția la care doriți să
aplicați, citind ”Anunțul de concurs”;

aplicați online când se lansează competiția și respectați toate
termenele stabilite de EPSO.
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pentru lingvişti. EPSO va încerca să facă procesul de recrutare mai transparent
- candidaţii pot avea acces în timp real la informaţii legate de gestiunea listelor
de rezervă, vor primi un pachet informativ despre instituţii, e-mail-uri regulate
despre oportunităţile de carieră. EPSO studiază posibilitatea realizării unui
„competency passport” care să conţină rezultatele în cadrul testelor, pentru a
permite recrutarea mai rapidă.

ETAPELE concursului:
I. PRESELECȚIA / TESTAREA
Candidaţii completează un formular de înscriere on-line, având grijă
la respectarea termenului limită - www.europa.eu/epso. Candidatura on-line
este destul de bogată în date, de acea nu vă
grăbiți.
Rezervarea unei date pentru testul de admitere
După validarea înscrierii, candidații vor fi contactați exclusiv prin
intermediul contului EPSO, pentru a face rezervarea on-line a datei de
concurs. Nu există garanții că data pe care o doriți va fi și disponibilă în centrul
ales, tocmai de aceea este recomandat să rezervați din timp.
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Reprogramarea
Este posibilă dacă faceţi acest lucru cu cel puţin 48 de ore înainte de
data rezervată iniţial.
Atenţie!

rezervaţi o dată de examen până la expirarea termenului-limită
indicat. Ulterior nu veţi mai putea rezerva;

verificaţi-vă contul EPSO cel puţin de două ori pe săptămână, pentru
a vă asigura că nu rataţi informaţii noi sau schimbări importante;

NU puteţi aduce modificări înscrierii, odată ce aceasta a fost validată;

Sistemul de testare eşalonată înseamnă că puteţi susţine teste în
timp ce alte persoane încă se înscriu. Nu contaţi pe faptul că
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Testul de admitere
Se va axa mai mult pe testarea competenţelor şi mai puţin a
cunoştinţelor; cuprinde testarea pe calculator (CBT) a abilităţilor cognitive
(raţionament verbal, numeric şi abstract) şi a comportamentului în anumite
situaţii, precum şi evaluarea competenţei profesionale, în funcţie de profilul
căutat. Testul de evaluare a cunoștințelor despre UE a fost eliminat din prima
etapă. Se evaluează în prezent posibilitatea extinderii testelor de pre-selecție
la 23 de limbi și nu doar franceză, engleză și germană, ca până acum.
II. EVALUAREA
Permite testarea corectă a tuturor competențelor-cheie, cu accent
pe competențele corespunzătoare postului. Durează o jumătate de zi sau
chiar o zi întreagă. Evaluarea se face în a doua limbă a candidatului (engleză,
franceză sau germană), cu excepția profilurilor care necesită demonstrarea
unor competențe lingvistice specifice. În plus, se evaluează mai multe
competențe de bază, printre care analizarea și rezolvarea problemelor,
comunicarea, obținerea de rezultate, învățarea și dezvoltarea, stabilirea
priorităților și organizarea, perseverența și lucrul în echipă. Pe siteul EPSO
există publicate exemple de teste.
În funcţie de tipul de post avut în vedere, etapa de evaluare va
include, în general, următoarea combinaţie de elemente:
Administratori

studiu de caz în domeniul ales;

exerciţiu de grup;

prezentare orală;

interviu structurat.
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intervalul de timp în care veţi susţine testele va fi acelaşi ca şi pentru
alţi candidaţi.
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Lingvişti
Lingviştii vor fi evaluaţi printr-o procedură mai strict delimitată:

teste lingvistice practice;

exerciţiu de grup;

prezentare orală;

interviu structurat.
Asistenţi

teste practice de evaluare a abilităţilor profesionale;

exerciţiu „e-tray” (simularea situaţiei în care candidatul primeşte o
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Specialişti
Procedura de selecţie va viza evaluarea cunoştinţelor cheie în
domeniul de concurs. De aceea, pentru majoritatea profilurilor etapa
prealabilă a testelor de admitere nu va avea loc, decât dacă numărul
candidaturilor declarate valabile depăşeşte un anumit prag.
În schimb, vor fi evaluate formularele de candidatură şi CV-urile candidaţilor,
iar cei admişi la concurs vor fi invitaţi să participe direct la un program de
evaluare care va cuprinde una sau toate probele de mai jos:

studiu de caz detaliat în domeniul de concurs;

interviu structurat;

teste de raţionament verbal, numeric şi abstract;

exerciţiu de grup.

2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Grila de competenţe
Procedura de selecţie a personalului UE se va axa pe competenţe şi
nu doar pe cunoştinţe. În plus faţă de gradul de competenţă în domeniul de
concurs, vor fi urmărite şapte competenţe generale (care vor fi evaluate prin
cel puţin două exerciţii):

capacitatea de a analiza şi soluţiona probleme – candidatul poate
identifica elementele critice în probleme complexe şi găsi soluţii
creative şi practice;

abilităţi de comunicare – candidatul poate comunica cu claritate şi
precizie, oral şi în scris;

capacitatea de a obţine calitate şi rezultate – candidatul îşi asumă
responsabilitatea de a-şi îndeplini sarcinile la un înalt nivel calitativ,
demonstrând spirit de iniţiativă şi respectând procedurile stabilite;

capacitatea candidatului de a învăţa şi de a-şi dezvolta
competenţele;

capacitatea de a prioritiza şi organiza – candidatul demonstrează că
îşi poate îndeplini sarcinile în ordinea priorităţilor, că este flexibil şi că
îşi poate organiza eficient volumul de lucru;

flexibilitate – candidatul dovedeşte că poate rămâne eficient în
condiţiile unui volum mare de muncă, că este capabil să abordeze în
mod pozitiv frustrările existente la nivel de organizaţie şi că se poate
adapta la un mediu de lucru în schimbare;

capacitatea de a colabora – candidatul demonstrează că poate
coopera eficient cu alte persoane atât în cadrul echipelor, cât şi în
afara organizaţiei şi că respectă diferenţele dintre oameni.
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serie de e-mailuri la care trebuie să reacţioneze);

interviu structurat.
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În cazul administratorilor, va fi evaluată încă o competenţă:

spiritul de lider – candidatul dovedeşte că îi poate gestiona, pregăti şi

motiva pe cei cu care lucrează, pentru a obţine împreună rezultate.
Sfaturi practice pentru candidați
Nu vă lăsaţi descurajaţi de cele 8 sau 10 persoane pe care le veţi avea
în faţă atunci când intraţi în sală. Ele reprezintă personalul sau administraţia
fiecăreia dintre cele trei instituţii. Rolul comisiei de selecţie este să se asigure
că munca vă este evaluată integral şi corect si să reducă stresul situatiei.
Atitudinea prietenoasă nu diminuează însă caracterul oficial al procesului de
selecţie.
Nu veţi fi penalizat dacă aveţi emoţii. În schimb, nu sunteti avantajați
dacă afişaţi o atitudine atât de relaxată încât să daţi impresia că singurul motiv
pentru care v-aţi prezentat a fost că nu aveaţi altceva mai bun de făcut în ziua
respectivă. Încercați să realizați în minte un scenariu al întâlnirii, mai ales că
unele întrebări sunt standard. E posibil să fie nevoie să argumentați înscrierea
la respectivul concurs.
Nu uitaţi că şi interviul este o probă eliminatorie. Chiar dacă aţi
obţinut note foarte bune la toate testele de interpretare, nota pentru interviu
reprezintă un procent semnificativ din total. Dacă nu treceţi de această probă,
PICAŢI examenul.
Scopul interviului pentru comisie este să afle

dacă aveţi cunoştinţele necesare postului;

dacă aveţi atitudinea şi viziunea pentru a deveni angajatul unei
organizaţii ierarhice multiculturale.
Prima parte a interviului constă în întrebări cu privire la UE, la
politicile şi instituţiile europene, la diverse chestiuni de actualitate şi de
cunoştinţe generale. Întrebările ar putea să abordeze situaţia din ţara
dumneavoastră sau alte state. CITIŢI ZIARELE.
Încercaţi să vă demonstraţi cunoştinţele în mod spontan. În a doua
parte a interviului, veţi fi întrebați ce anume vă motivează. De ce participaţi la
concurs? Ce aveţi de oferit? Înţelegeţi ce înseamnă să faceţi parte dintr-o
structură ierarhică? Ce reprezintă pentru dumneavoastră termenul de
„cultura serviciilor”? Încercaţi să vedeţi lucrurile din perspectiva comisiei de
selecţie. Ce pretenţii aţi avea DVS. de la un potenţial angajat ?
Rezultatele vor fi făcute publice, după finalizarea probelor orale (cu
excepţia cazului în care aţi fost eliminați după unul din testele de
interpretare). Nu încercaţi să contactaţi vreunul din membrii comisiei pentru
a afla dacă aţi trecut examenul. O asemenea acţiune este foarte riscantă,
întrucât contactarea unui membru al comisiei pe tema concursului reprezintă
unul din motivele de excludere din concurs. Dacă lucraţi împreună cu unul din
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Categorii de personal/ tipuri de posturi
Funcţionari titulari
Funcţionarii titulari compun funcţia publică europeană şi se împart
în două categorii – administratori (AD) şi asistenţi (AST).
Administratorii se ocupă de elaborarea politicilor şi de punerea în
aplicare a legislaţiei europene, efectuează analize şi oferă consiliere. Un
administrator poate juca un rol esenţial în procesul legislativ sau bugetar,
poate coordona politici economice, participa la negocieri cu ţări terţe sau
poate reprezenta instituţiile în forumurile internaţionale. Se oferă o gamă
largă de oportunităţi de carieră pentru absolvenţii de studii universitare în
domenii precum administraţie, drept, finanţe, economie, comunicare şi
ştiinţe exacte, etc.
În general, asistenţii au atribuţii de suport (pe probleme de
secretariat, administrative, financiare, de comunicare, de elaborare şi
implementare a politicilor etc). Au un rol important în gestionarea internă a
instituţiilor, în domeniul bugetar şi financiar, resurse umane, în sectorul
informatic şi în cel al gestiunii documentelor.
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membrii comisiei sau dacă vă întâlniţi din întâmplare, este bine să discutaţi
despre vreme, despre restaurante, etc...de fapt, despre orice altceva decât
despre concurs. Fiţi corect faţă de respectivul membru al comisiei de selecţie
şi evitaţi acest subiect.
MULT SUCCES TUTUROR!!!

Agenţi contractuali
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Agenţii contractuali au atribuţii administrative şi de asistenţă sau
oferă sprijin suplimentar în domenii specializate în care nu există suficienţi
funcţionari cu competenţele necesare. Sunt angajaţi pe o perioadă fixă
maximă.
Posturile de agenţi contractuali necesită diferite niveluri de calificare
și se împart în patru grupe:

atribuţii administrative şi de asistenţă;

atribuţii de secretariat, de administrare a biroului şi alte atribuţii
similare;

atribuţii de execuţie, de redactare a unor documente, de
contabilitate;

atribuţii administrative, de consiliere, lingvistice.
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Au o multitudine de atribuţii, fie foarte specializate, fie temporare,
pe o perioadă maximă de şase ani. Vă puteţi depune candidatura pentru un
post de agent temporar introducând datele dvs. în baza de date "EU CV
online", administrată de către DG Resurse Umane şi Securitate. Concursurile
de selecţie sunt organizate, în general, de instituţii şi agenţii şi mai puţin de
EPSO.
Personal interimar
Unele instituţii angajează personal la nivel local, pe termen foarte
scurt (până la 6 luni), prin intermediul agenţiilor de muncă temporară.
Persoanele interesate de contracte pe termen scurt sunt invitate să
contacteze direct agenţiile de muncă temporară. La Bruxelles există două
agenții, prioritară fiind Start People.
Start People - Rue Montoyer, 40, B-1000 Bruxelles
Tel : 02/234.64.20, Fax : 02/234.64.29, E-mail : eu@startpeople.be
Unique - Avenue des Arts, 57 A, B-1000 Bruxelles
Tel. + 32 2 551.00.98, + 32 2 551.00.98; Fax : +32 2 551.00.90; E-mail :
ec@unique.be
Stagiari
În fiecare an, peste 1200 de tineri au posibilitatea de dobândi noi
competenţe profesionale, de a-şi dezvolta calităţile personale şi de a-şi lărgi
cunoştinţele despre UE prin intermediul stagiilor în instituţiile europene
(durată de 3-5 luni, pentru tineri absolvenţi de universitate). De multe ori,
primul pas în „lumea” instituțiilor este un stagiu de practică. Stagiarii primesc
sarcini similare cu cele ale funcţionarilor cu cel mai mic grad AD. Programele
pentru stagiari sunt gestionate de instituţii, așadar consultați direct site-urile.
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Agenţi temporari (personal cu contract pe durată determinată)
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Experţi naţionali detaşaţi (END)
Sunt funcţionari naţionali, internaţionali sau angajaţi în sectorul
public care lucrează, temporar, pentru o instituţie europeană. Sunt
selecţionaţi printr-o procedură specifică, fără implicarea EPSO. Informaţii
privind oportunităţile actuale pot fi obţinute, în general, de la birourile
Reprezentanţelor Permanente ale statelor membre pe lângă UE. Fiecare
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Sunt angajati în cabinetele europarlamentarilor si au un statut
specific, recrutarea, salarizarea, responsabilitățile și condițiile de muncă fiind
negociate direct între deputatul european și asistentul său (în baza unui cadru
și a unei grile de salarizare fixate de Statutul Asistenților Parlamentari).
Posturi în Bruxelles-ul european, în afara instituțiilor
Pentru cei care doresc să lucreze în domeniul afacerilor europene, nu
doar instituțiile sunt o soluție. Există peste 20.000 de persoane care lucrează
în legatură cu instituțiile europene, fiind implicate într-o multitudine de
asociații patronale sau sindicale, federații industriale, organizații
neguvernamentale, reprezentanțe regionale, firme de consultanță și
comunicare, etc.

UNIUNEA EUROPEANĂ

expert lucrează sub îndrumarea unui funcţionar european.
Asistenți parlamentari

Link -uri utile
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Portalul Europa: http://europa.eu
Școala Europeană de Administraţie - http://europa.eu/eas/
A g e n ţ i i
c o m u n i t a r e
http://europa.eu/agencies/community_agencies
Agenţii executive - http://europa.eu/agencies/executive_agencies/
EUR-LEX - portalul de acces la legislaţia UE - http://eurlex.europa.eu/
Jurnalul Oficial al UE - http://publications.europa.eu/
Centrul de presă UE - http://europa.eu/press_room/
Colţul de lectură - http://ec.europa.eu/publications/
Biblioteca Centrală - http://ec.europa.eu/libraries/doc/
Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
Sondaje de opinie - http://ec.europa.eu/public_opinion
Te l e v i z i u n e : E u r o p a p r i n S a t e l i t http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
Centrul European al Consumatorilor România http://www.eccromania.ro/
PRESSEUROP - http://www.presseurop.eu/ro
Guvernul României - http://www.guv.ro/
Institutul European din România - http://www.ier.ro/
Friends of Europe - http://www.friendsofeurope.org/
Centre for European Policy Studies - http://www.ceps.eu/
Centrul Român de Politici Europene - http://www.crpe.ro
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Asociația Națională a Funcționarilor Publici - http://www.ina.gov.ro/
Euractiv România - http://www.euractiv.ro/
European agenda: http://www.european-agenda.com/
UE pentru jurnalişti - http://www.eu4journalists.eu/
EUObserver - http://euobserver.com/
European Voice - http://www.europeanvoice.com/
Serviciul de presă al Consiliului Uniunii Europene http://video.consilium.europa.eu/
Po st u l d e te l e v i z i u n e a l Pa r l a m e n t u l u i E u ro p e a n http://www.europarltv.europa.eu/
Calendarul evenimentelor Uniunii Europene http://europa.eu/eucalendar/

*** sursa: www: http://europa.eu/epso
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s
Respectarea legii în strãinãtate
s
Participarea la alegerile organizate în România
s
Cine poate/nu poate vota în strãinãtate
s
Care sunt actele în baza cãrora se poate vota în
strãinãtate?
s
Unde puteþi vota?

Nu existã un document exhaustiv depre obliga?iile ?i drepturile
cetã?enilor români din strãinãtate în rela?ie cu statul român. Obliga?iile sunt
exprimate generic în toate documentele de specialitate prin sintagma
"respectarea legisla?iei ?i reglementãrilor în vigoare atât cea din România, cât
?i din statul în care se aflã cetã?eanul român". Detalii cu privire la drepturile
sociale se pot gãsi inclusiv pe site-ul Ambasadei României în Belgia, la rubrica
”Pensii ?i legisla?ia muncii”. Website:
http://bruxelles.mae.ro
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Respectarea legii în strãinãtate (detalii pe site-ul Ministerului
Afacerilor Externe www.mae.ro)
"În orice þarã din lume decideþi sã cãlãtoriþi, amintiþi-vã cã
respectarea tuturor legilor þi regulilor locale este o obligaþie de care nu sunteþi
scutit ca cetãþean strãin. Cetãþenii români aflaþi pe teritoriul altor state se
supun jurisdicþiei acelor state þi sunt þinuþi responsabili pentru orice încãlcare
a legilor sau regulilor locale. Oricât de diferite sunt legile sau regulile strãine
faþã de cele existente în România, respectarea lor este obligatorie þi vã asigurã
liniþtea, confortul þi demnitatea faþã de autoritãþile locale.
Respectarea legilor locale în strãinãtate are un impact extrem de
serios asupra siguranþei personale a fiecãrui cãlãtor. Instituþiile þi legile
române nu pot produce acþiuni sau efecte pe teritoriul altor state. Singurul
sprijin pe care îl puteþi obþine de la statul român în situaþia încãlcãrii legislaþiei
locale este cel al ambasadelor þi consulatelor României. Intervenþia consularã
în astfel de cazuri este însã limitatã de normele dreptului internaþional.
Personalul consular nu poate acorda asistenþã juridicã, nu îþi poate
asuma reprezentarea dumneavoastrã în faþa autoritãþilor locale, nu poate

D R E P T U R I L E ª I O B L I G A Þ I I L E R O M Â N I L O R A F L A Þ I Î N S T R Ã I N Ã TAT E

Capitolul 3
Drepturile ?i obliga?iile românilor afla?i în
strãinãtate
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desfãþura anchete sau investigaþii, nu poate interveni în procedurile judiciare
þi nu poate influenþa deciziile autoritãþilor sau ale instanþelor de judecatã.
Responsabilitatea respectãrii legilor în strãinãtate þi cea a asigurãrii
reprezentãrii în justiþie în cazul instituirii unor proceduri judiciare revine în
mod individual fiecãrui cetãþean român. Personalul consular al României
poate interveni prin semnalarea cazului la autoritãþile locale, prin solicitarea
de acordare a unui tratament corect, demn þi în conformitate cu legislaþia
localã þi cu principiile dreptului internaþional, sau prin mãsuri de asistenþã
consularã agreate de statul respectiv.
Pentru a vã asigura liniþtea þi confortul unei cãlãtorii fãrã evenimente
nedorite, vã adresãm urmãtoarele recomandãri:
Informaþi-vã asupra sistemului juridic þi de aplicare a legii din þara pe
care doriþi sã o vizitaþi, înainte de a efectua deplasarea.
Încercaþi sã aflaþi cât mai multe detalii despre particularitãþile þi obiceiurile
locale.
Încercaþi sã aflaþi cât mai multe detalii despre anumite restricþii de
deplasare sau de comportament în þara, localitatea sau regiunea pe care doriþi
sã o vizitaþi (în anumite locuri, de exemplu, îmbrãcãmintea trebuie purtatã
într-un anume mod; în multe þãri, fotografierea unor instituþii, clãdiri militare
sau alte obiective este interzisã; regulile de circulaþie auto diferã de la þarã la
þarã; regulile de transport public sunt de asemenea diferite).
Evitaþi implicarea în demonstraþii sau manifestãri de stradã.
Evitaþi consumul de droguri sau de alte substanþe interzise (în foarte multe
state, infracþiunile în legãturã cu consumul, deþinerea, transportul sau
utilizarea în orice mod a drogurilor sunt foarte aspru pedepsite, inclusiv cu
pedeapsa capitalã).
Evitaþi implicarea în activitãþi de contrabandã, trafic, mituire, þantaj.
Evitaþi adresarea de injurii altor persoane.
Evitaþi asocierea cu persoane suspecte (existã riscul angrenãrii în
activitãþi ilegale, care se desfãþoarã fãrã cunoþtinþa dumneavoastrã, dar care
pot produce consecinþe din cele mai grave, inclusiv arestarea, condamnarea
þi, în unele cazuri, aplicarea unor pedepse foarte severe).
Pãstraþi o conduitã corectã þi demnã pe întreaga duratã a þederii în
strãinãtate.
Respectaþi regimul de þedere, limitele de valabilitate ale vizelor sau
ale permiselor de þedere.
Asiguraþi-vã cã documentele de identitate þi de cãlãtorie sunt valabile, nu sunt
deteriorate þi nu prezintã suspiciuni.
În cazul în care vã aflaþi în dificultate, contactaþi sau solicitaþi sã fie contactatã
ambasada sau consulatul României. Personalul consular va face tot ceea ce
este posibil pentru a vã veni în ajutor".
Tot MAE a tipãrit de asemenea ?i un ”Ghid al serviciilor consulare”.
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Cine poate vota în strãinãtate?
Orice cetãþean român aflat în strãinãtate (cu domiciliul sau reþedinþa
în strãinãtate ori aflat ocazional în strãinãtate), care a împlinit, pânã în ziua
alegerilor (inclusiv), vârsta de 18 ani.
Fiecare alegãtor are dreptul la un singur vot þi îþi exprimã votul
personal (direct). Exercitarea votului în numele altui alegãtor este interzisã.
Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. Orice control asupra modului în
care voteazã un alegãtor este interzis.
Participarea cetãþenilor la alegeri se face pe baza liberului
consimþãmânt al acestora. Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra
unui alegãtor pentru a-l determina pe acesta sã participe sau sã nu participe la
alegeri.
Cine nu poate vota în strãinãtate?
Nu au dreptul de vot debilii sau alienaþii mintal, cei puþi sub
interdicþie þi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale,
prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã.
Care sunt actele în baza cãrora se poate vota în strãinãtate?
Cetãþenii români pot vota în strãinãtate pe baza unuia din
urmãtoarele documente: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie,
buletinul de identitate ori paþaportul diplomatic, paþaportul diplomatic
electronic, paþaportul de serviciu, paþaportul de serviciu electronic,
paþaportul simplu, paþaportul simplu electronic, paþaportul simplu temporar,
titlul de cãlãtorie, valabile în ziua votãrii.

Dacã în ziua votului sunt în strãinãtate, ca turist, pot vota?
Da. Cetãþenii români care în ziua alegerilor se aflã în strãinãtate, în
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Cum puteþi vota dacã actele dvs. de identitate au expirat þi nu le-aþi
preschimbat sau au fost pierdute ori furate?
Ca sã votaþi, trebuie sã aveþi acte de identitate valabile. Cei cãrora li sau furat documentele de identitate sau care þi le-au pierdut, ori ale cãror
documente de identitate au expirat, pot vota pe baza unui titlu de cãlãtorie
eliberat la cerere þi potrivit procedurii legale, de o misiune diplomaticã sau un
oficiu consular a României.
Atenþie! MAE recomandã tuturor cetãþenilor români care nu mai deþin
documente româneþti de identitate sau ale cãror documente de identitate au
expirat sã se prezinte, din timp, la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor
consulare, pentru a obþine acte de identitate valabile.
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Participarea la alegerile organizate în România***
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scop turistic, pot vota.
Unde puteþi vota?
Cetãþenii români cu drept de vot, care în ziua alegerilor se aflã în
strãinãtate pot vota la orice secþie de votare organizatã în strãinãtate.
Lista secþiilor de votare se regãseþte atât pe site-ul MAE, cât þi pe site-urile
misiunilor diplomatice þi oficiilor consulare ale României.
MAE va organiza secþii de votare atât pe lângã misiunile diplomatice þi oficiile
consulare ale României (ambasade, consulate generale, consulate, birouri
consulare þi consulate onorifice), cât þi în localitãþi unde existã comunitãþi
româneþti numeroase.
Care este rolul MAE/ambasadelor în organizarea alegerilor?
MAE are responsabilitatea organizãrii secþiilor de votare doar din
punct de vedere logistic.
MAE distribuie birourilor electorale ale secþiilor de votare din
strãinãtate: buletinele de vot, þtampilele de control, þtampilele cu menþiunea
«VOTAT», precum þi celelalte materiale necesare procesului electoral.
La propunerea MAE, Autoritatea Electoralã Permanentã acrediteazã
observatori externi þi reprezentanþii externi ai mass-mediei.
MAE asigurã sediul Biroului Electoral pentru Secþiile de Votare din
Strãinãtate.
MAE, împreunã cu Autoritatea Electoralã Permanentã, asigurã
personalul auxiliar la Biroul Electoral pentru Secþiile de Votare din Strãinãtate.
Ajutaþi-ne sã vã ajutãm!
Aveþi grijã ca actele de identitate româneþti sã fie valabile þi pãstrate
în bunã stare.
Adresaþi-vã ambasadei/consulatului cel mai apropiat în cazul în care
vã confruntaþi cu probleme consulare.
Comunicaþi toate datele dumneavoastrã de contact.
Furnizaþi toate actele care sunt necesare pentru fiecare tip de situaþie în care
solicitaþi sprijinul ambasadei/oficiului consular.

*** Informa?ii oferite pentru “Ghidul Românului în Belgia” de cãtre Ambasada
României la Bruxelles
2013 - Ghidul Românului în Belgia

s
Instituþii româneþti þi belgiene
s
Centrele de informare EUROPE DIRECT
s
Numere de telefon de urgenþã
s
Ghiduri pentru þi despre românii din Belgia þi Europa

NOTÃ: Datele de mai jos sunt cu titlu informativ, adresele þi linkurile
pot suferi modificãri, deci trebuie folosite sub rezerva verificãrii lor iniþiale de
cãtre persoanele interesate.
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Capitolul 4
Adrese ?i telefoane utile

4

În sprijinul cetãþenilor români care doresc sã cãlãtoreascã sau se aflã
în strainãtate, Ministerul Afacerilor Externe a publicat în luna martie 2009
„Ghidul Serviciilor Consulare”, ce poate fi accesat pe site-ul www.mae.ro – la
rubrica „Vize þi Servicii Consulare”. Informaþiile se referã la actele necesare
pentru cãlãtoria în strãinãtate, modalitãþile de acordare a asistenþei
consulare, recomandãri privind pregãtirea cãlãtoriilor în alte þãri, etc. Puteþi
afla ce poate face pentru dumneavoastrã personalul consular în situaþia în
care aþi rãmas fãra acte sau bani, aþi suferit un accident de maþinã, v-aþi
îmbolnãvit în timpul cãlãtoriei sau aþi fost arestat, precum þi limitele asistenþei
consulare.
La începutul anului 2009, în Belgia a fost publicat ghidul
"Belgopocket 2009" - pentru varianta online în limbile francezã, neerlandezã
þi germanã, accesaþi www.belgopocket.be (ghidul este realizat în cea mai
mare parte de reprezentanþi ai instituþiilor federale în colaborare cu diverse
administraþii comunitare þi regionale, iar informaþiile sunt aduse la zi pânã în
data de 15 septembrie 2008).

Ambasada þi Consulatul României la Bruxelles
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Ambasada Belgiei la Bucureþti
Adresa: Bulevardul Dacia, 58, 020061 Bucureþti, Sector II
Tel: +40 (21)210.29.69; +40 (21)210.29.70; +40 (21) 212.36.80
(VISA); Fax: +40 (21) 210.28.03
E-mail: ambabuc@clicknet.ro; Bucharest@diplobel.org; Web:
www.diplomatie.be/bucharest
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Adresa: 105 Rue Gabrielle, 1180 Bruxelles;
Tel: +32 (0)2 343 6935, Fax: +32 (0)2 346 9814
E-mail: consulat@roumanieamb.be; Web: http://bruxelles.mae.ro/
Centrul Român de Informare de la Bruxelles
Adresa: 107 Rue Gabrielle, 1180 Bruxelles;
Tel: +32 (0)2 3444 145; Fax: +32 (0)2 3442 479, E-mail:
office@roumanieamb.be; web: http://crib.mae.ro/

Relaþii diplomatice - web: www.diplomatie.be
Reprezentanþa Permanentã a României pe lângã Uniunea
Europeanã - web: http://ue.mae.ro/
Oficiul pentru strãini - l'Office des étrangers -Dienst
Vreemdelingenzaken
World Trade Center, tour II, Chaussée d'Anvers 59B, 1000 Bruxelles
Tel: 02/206.15.99; 02/793.95.00; Web: www.dofi.fgov.be
Asociaþia pentru drepturile strãinilor
Web: www.adde.be; Tel: 02/ 227 42 41; 02 /227 97 51
Date generale despre Belgia - web: www.belgium.be
Utile: http://www.liensutiles.org/

w w w. r o m b e l . c o m

Link-uri utile: UE online - www.europa.eu; Oficiul European pentru
Selec?ia de Personal - http://europa.eu/epso/index_ro.htm; Portalul "Your
Europe" - http://ec.europa.eu/youreurope/; Reprezentan?a Comisiei
Europene în România - http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm;
Institutul European din România - www.ier.ro; EurActiv - www.euractiv.com;
Guvernul României - Departamentul pentru Afaceri Europene http://www.dae.gov.ro/, SOLVIT - www.ec.europa.eu/solvit
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Securitate socialã
Serviciul public federal - www.socialsecurity.fgov.be;
Institut National d' assurance maladie -invalidité - www.riziv.fgov.be
Asociaþia de coordonare ?i iniþiativã pentru refugiaþi þi strãini http://www.cire.irisnet.be/
Serviciul de integrare ATLAS - Carnotstraat 110, B-2060 Antwerpen,
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Asiguratori: www.partena.be; www.securex.be; Ethias www.ethias.be; Actel - www.actel.be; Axa - www.axa.be;
Case de asigurare medicalã: Mutualitatea socialistã www.mutsoc.be; Mutualitatea creþtinã - www.mc.be; Mutualitatea neutrã http://www.mut206.be; Mutualitatea liberalã - www.mut400.be; Euromut www.euromut.be.
"Partena" þi "Securex" nu sunt companii de asigurãri în sensul
propriu al cuvântului. Cel mai des se ocupã de gestiunea "socialã" pentru
întreprinderi þi independenþi, adicã salarii, fiþele de impozite ale angajaþilor,
etc. În Belgia este obligatorie înscrierea la o casã de asigurare, necesarã
obþinerii card-ului SIS. Acesta trebuie prezentat sistematic pentru eliberarea
medicamentelor în farmacii, internarea sau realizarea de analize medicale, þi
în alte ocazii. Înscrierea în plus faþã de “mutualitate” la o companie de
asigurãri (de ex. DKV) permite o þi mai largã acoperire (rambursare) a
cheltuielilor legate de serviciile de sãnãtate.

ADRESE ªI TELEFOANE UTILE

Tel: 03 338 71 60, www.docatlas.be;

4

Studii
C o m u n i t a t e a f r a n c e z ã d i n B e l g i a : w w w. c f w b . b e ;
www.enseignement.be;
Echivalari diplome: www.equivalences.cfwb.be;
A studia în Belgia: www.studyinbelgium.be
Site-uri pt Joburi
EURES - portalul mobilitãþii europene pentru ocuparea forþei de
muncã - http://ec.europa.eu/eures/
Pe n t r u I n s t i t u þ i i l e E u r o p e n e - w w w. e u ro p a . e u . i n t ;
www.eurobrussels.com; www.eurodesk.org;

Crearea unei societãþi în Belgia - www.creation-pme.wallonie.be;
www.mineco.fgov.be/SME
Crearea propriului CV-on line: www.europass.cedefop.eu.int
Portalul

European

pentru

Tineret

-

2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Plasarea forþei de muncã - pentru regiunea flamandã - VDAB
www.vdab.be; regiunea Bruxelles - Actiris - www.actiris.be; regiunea valona Forem - www.leforem.be
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www.europa.eu.int/youth/working/
Portalul orientãrii profesionale în Comunitatea Francezã www.orientation.be
Alte siteuri, inclusiv Interimuri - www.monster.be; www.xpats.com;
w w w. a d e c c o . b e ; w w w. e u r o p e a n a . r o / j o b u r i / b e l g i a . h t m ;
www.references.be; www.studentenjobs.be; www.stepstone.be;
www.expatica.com; www.eastchance.com; www.strainatate.quickjobs.ro;
www.interjobs.ro/belgia; www.manpower.com; www.randstad.be;
Despre Bruxelles: www.blbe.be; www.bruxelles.irisnet.be; a cãuta o
cazare - www.vlan.be; www.brusselsinternational.be; www.brusselsrentals.com.
Legislaþia referitoare la accesul, sejurul, stabilirea þi expulzarea de pe
teritoriul belgian a strãinilor, dar þi alte informaþii utile (cãrþi de identitate,
cãrþi de sejur, permise de lucru, echivalãri diplome, proceduri de reîntregire a
familiei, concubinaj) - www.dofi.fgov.be

w w w. r o m b e l . c o m

Alte linkuri utile
Pagini aurii - www.pagesdor.be; hãrþi/itinerare - www.stib.be;
www.viamichelin.fr, www.mappy.com; permis de conducere/control tehnic www.feuvert.be; www.goca.be; instituþii federale þi regionale din Bruxelles www.cocof.irisnet.be.
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Centrele de informare EUROPE DIRECT
Reþeaua Europe Direct reprezintã unul dintre principalele
instrumente folosite de Comisia Europeanã pentru informarea cetãþenilor þi
comunicarea cu aceþtia la nivel local. Reþeaua cuprinde, la nivelul Uniunii
Europene, 480 Centre de Informare Europe Direct, 400 de Centre de
Documentare Europeanã þi 700 de membri Team Europe.
Românii au la dispoziþie o reþea de centre de informare specializate,
finanþate de Comisia Europeanã, unde pot afla detalii despre oricare dintre
domeniile de activitate ale instituþiilor Uniunii. Reþeaua Europe Direct oferã
informaþii practice despre demersurile pentru recunoaþterea studiilor în þãrile
Uniunii, cãlãtoria în statele membre sau posibilitãþile de obþinere a permisului
de muncã. În România, reþeaua Europe Direct cuprinde 31 de centre de
informare, 14 centre de documentare, precum þi echipa Team Europe
compusã din experþi naþionali în politici europene. Reþeaua este coordonatã
de cãtre Reprezentanþa Comisiei Europene în România. Apelaþi gratuit
numãrul de telefon 00.800.67891011 sau accesaþi site-ul internet:
http://ec.europa.eu/romania/information/europe_direct/index_ro.htm.
2013 - Ghidul Românului în Belgia

NUMERE DE TELEFON DE URGEN?Ã ***
Nu telefona?i la serviciile de salvare decât în caz de urgen?ã! Vã
sfãtuim sã oferi?i toate informa?iile utile: natura faptelor pe care dori?i sã le
anun?a?i, adresa exactã, locul unde vã afla?i, etc.
Apelurile la serviciile de salvare/ ajutor sunt gratuite : 100 - 101 - 103
- 106 - 110 - 112

Police – Secours

101

N° d’urgence européen

112

Pompiers et ambulances

100

Commissariats de police

http://www.info-zone.be

Point de contact FCCU – Criminalité Internet

http://www.ecops.be

Centre anti-poisons

070/245 245

Child Focus

116 000

Ecoute-Enfants de la Communauté française

103

2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Centre de prévention des violences conjugales
et familiales

ADRESE ªI TELEFOANE UTILE

Scopul centrelor EUROPE DIRECT este informarea despre politicile þi
programele UE în regiunile în care îþi desfãþoarã activitatea. Sub
responsabilitatea structurii gazdã, centrele oferã un serviciu local care:
?
permite cetãþenilor sã obþinã informaþii, consultanþã þi rãspunsuri la
întrebãri privind legislaþia, politicile, programele þi oportunitãþile de
finanþare ale Uniunii (în toate limbile oficiale);
?
oferã cetãþenilor oportunitatea de a comunica instituþiilor UE
reacþiile lor sub forma unor întrebari, opinii þi sugestii;
?
permite Comisiei sã îmbunãtãþeascã transmiterea de informaþii
exacte þi adaptate necesitãþilor locale;
?
oferã consultanþã pentru a ajuta cetã?enii sã depãþeascã probleme
practice în exercitarea drepturilor lor în Europa.
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Info-Drogues

02/227 52 52

Croix-Rouge

105

Télé-Accueil

106

Centre des brûlés

Bruxelles - 02/ 268 62 00
Charleroi - 017/44 80 00
Liège - 04/366 72 94
Anvers - 03/217 75 95
Gand - 09/332 34 90

w w w. r o m b e l . c o m

Louvain - 016/34 87 50
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Odeur de gaz

0800/87 0 87

Centre de prévention du suicide

0800/32 123; 02/ 649 95 55

SOS Jeunes

02/512 90 20

SOS Médecins

02/513 02 02

SOS Viol

02/534 36 36

Cancerphone

0800/15 800; 0800/15 801

Aide Info Sida

0800/20 120

Pharmaciens de garde

0900/10 500 (0,45 EUR/min)

Alcooliques Anonymes

02/511 40 30

2013 - Ghidul Românului în Belgia

Doc Stop (bloquez vos documents
d'identité belges perdus ou volés)

00800/2123 2123

*** sursa: http://www.police.be/
GHIDURI PENTRU ÞI DESPRE ROMANII DIN BELGIA ?I EUROPA
Ghidul lucrãtorului Român în Belgia, aprilie 2010
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii
/Mobilitatea%20fortei%20de%20munca/130510Ghid_Belgia.pdf
Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale
Agenþia Na?ionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
Strãin, dar nu neinformat - ABC -ul siguran?ei în muncã
http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/files/Strain,%20dar%20
nu%20neinformat.%20ABC-ul%20sigurantei%20in%20munca.pdf

ADRESE ªI TELEFOANE UTILE

Stop Card (carte bancaire perdue ou volée) 070/344 344 (24h/24)

4

Drepturile lucrãtorului în spa?iul comunitar
http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/drepturile-lucr-toruluin-spa-iul-comunitar
Protecþia angajaþilor în situaþii de încetare a contractelor de muncã
http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/protec-ia-angaja-ilor-nsitua-ii-de-ncetare-contractelor-de-munc-1
Ministerul Afacerilor Externe
Ghidul Serviciilor Consulare
http://bruxelles.mae.ro/upload/docs/83757_2009.03.25_ghid_co
nsular.pdf
http://www.mae.ro/taxonomy/term/450/2
Ghidul cãlãtorului român în strãinãtate
http://www.mae.ro/node/1533

Ministerul Administraþiei þi Internelor - Ghidul cetãþeanului român
în Uniunea Europeanã
http://madrid.mae.ro/upload/docs/16345_Ghidul_romanului_in_
UE.pdf
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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O.R.C.A. - Angajaþii fãrã documente: Ghid de drepturi
http://www.rombel.com/files/ghid/index.htm
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ROMBEL – Români în Belgia
s
s
Instituţii ale statului român
s
Asociaţii
s
Biserici, religie
s
Medici români
s
Transport/ Turism
s
Magazine / Restaurante
s
Afaceri/ Societăţi
s
Traducători autorizaţi
s
Avocaţi/ Firme juridice
s
Contabilitate/ Finanţe
s
Arte
s
Prestări servicii/ adrese utile
s
Şcolile din Belgia cuprinse în proiectul ”Limbă, cultură şi
civilizaţie românească”
s
Cursuri de limba română pentru străini

w w w. r o m b e l . c o m
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Capitolul 5
Prezențe românești în Belgia

Cum să te simţi acasă printre străini (cel puţin la început de drum, toţi
cei din jur sunt străini)? Răspunsul este simplu: rămânând în contact cu
vorbitorii de limbă română, fie că este vorba despre conaţionali, fie instituţii
româneşti.
ROMBEL – Români în Belgia - www.rombel.com reprezintă cea mai
largă comunitate virtuală a românilor din Belgia, având drept scop informarea
şi liberul schimb de opinii dintre aceştia. Creat în anul 2002 şi numărând în
prezent circa 7 000 de membri* (cifră valabilă în Ianuarie 2011), ROMBEL
foloseşte ca suport internetul - cel mai rapid şi practic mod de comunicare
între românii din diaspora, având o arie de acoperire şi o audienţă practic
nelimitate. În decursul celor 9 ani de existenţă, ROMBEL a evoluat de la un
simplu grup de discuţii către un portal de informare, devenind reprezentant
"de facto" al Comunităţii Românilor din Belgia. Prin membrii săi, ROMBEL s-a
implicat în numeroase acţiuni caritabile, oferind şansa unică mai multor copii
bolnavi din România de a beneficia de operaţii complexe în Belgia, care le-au
salvat sănătatea sau chiar redat viaţa. Membri, administratori, moderatori, sau implicat în cazuri umanitare prin strângere de fonduri pentru operaţii sau
tratamente, programări şi însoţirea familiei în labirintul administrativ al
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spitalului, traduceri şi intermediere lingvistică, găzduirea familiilor venite în
Belgia.
De asemenea, a ajutat la strângerea de ajutoare umanitare pentru
victimele inundaţiilor din România (2006) şi a fondat primul Turneu de Fotbal
al Românilor din Diaspora (2006). Evoluţia şi dinamica forumului s-au mutat
rapid din spaţiul virtual în cel real, întâlnirile lunare organizate de Rombel
adunând împreună sute de români în diverse oraşe ale Belgiei. Începând din
ianuarie 2008, site-ul Rombel transmite ÎN DIRECT în fiecare sâmbătă şi
duminică slujba religioasă şi alte evenimente creştine de la Biserica ortodoxă
“Sfântul Nicolae” din Bruxelles, o premieră absolută în diaspora românească.
Dorind să-şi păstreze şi pe viitor caracterul independent şi liber, ROMBEL va
continua să susţină comunicarea, activităţile culturale, sportive şi caritabile,
organizate atât în nume propriu cât şi în parteneriat cu alte organizaţii sau
instituţii. Mai mult, dezideratul rămâne promovarea imaginii României şi a
românilor în Belgia precum şi în întreaga lume. ROMBEL poate fi accesat la
adresele: WWW.ROMBEL.COM sau WWW.ROMBEL.ORG, iar pe e-mail la
adresa: contact@rombel.com. Un grup activ de discuţii găsiţi la adresa:
http://groups.yahoo.com/group/rombel/, grup care primeşte săptămânal
"Rombel Newsletter".
* cifră valabilă în iunie 2012
Foarte importantă pentru păstrarea limbii române este şi
preocuparea Guvernului României de a sprijini proiectele educative. În
contextul procesului de promovare a limbii şi civilizaţiei româneşti în spaţiul
Uniunii Europene, Ministerul Educaţiei a iniţiat în anul şcolar 2007-2008 un
proiect pilot în special în zonele unde sunt semnificative comunităţi de
români. Dacă la început au fost vizate doar Spania şi Italia, începând cu anul
şcolar 2008-2009 proiectul s-a extins şi în Belgia, prin semnarea unei Carte de
Parteneriat cu Ministerul Comunității Franceze din Belgia - Programul ”Limbă
și Cultură de Origine”. Proiectul constă în introducerea în oferta educaţională
a unităţilor de învăţământ belgiene a unui Curs de limbă, cultură şi civilizaţie
românească, în format de două ore pe săptămână și a unui Curs de
deschidere interculturală. Aşadar părinţii sunt încurajaţi să îşi înscrie copiii la
acest curs, care le poate fi foarte benefic. Proiectul reprezintă o premieră, deşi
există cursuri de limba română predate în cadrul şcolilor europene. Programul
LCCR se aplică la toate nivelurile de învaţământ preuniversitar, iar la sfârşitul
fiecărui an elevii primesc o adeverinţă din partea MECTS, care îi scuteşte de a
da anumite examene de diferenţă, în eventuaitatea reintegrării în
învaţământul românesc. Informații complete asupra cursului LCCR la
adresele: www.edu.ro/LCCR, www.ilr.ro (Institutul Limbii Române) și
www.enseignement.be/LCO, precum și la Ambasada României de la
Bruxelles.
Începând din 2010 în cadrul Universităţii Libere din Bruxelles (ULB)
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există un Lectorat de limba română, găzduit de Facultatea de Filozofie şi Litere
a ULB.
BOBESCU Lola Violeta Ana-Maria - Violonistă belgiană de origine
română
Născută la Craiova, judeţul Dolj la 9 august 1919, a decedat la vârsta
de 84 de ani, la Spa în Valonia, la 4 septembrie 2003.
Alte informații de pe siteul Ambasadei:
În oraşul La Louvière - Muzeul Ianchelevici, consacrat în întregime
sculptorului de origine română Idel Ianchelevici. Lucrări ale artistului sunt
amplasate la Liège si La Louvière şi La Louviere. Universitatea din Liège are o
colecţie de 60 desene ale artistului. http://www.ianchelevici.be
În oraşul Lessines, de unde este originar Magritte, este amplasat
bustul lui Brâncuşi, sculptat de Doru Dragusin. Sculptura a fost executată cu
ajutorul Casei de cultură belgo-romană ARTHIS în cadrul programului
Brâncuşi-Magritte, fiind inaugurată în 1996.
La Muzeul de Artă Spontană din Bruxelles se află lucrări ale artiştilor
români Jana Cernatescu şi Nicolae Groza.
La maison du peuple d'Antaing adăposteşte o frescă din ceramică a
lui Nicolae Groza.
Pictorii Marcel Iancu şi Victor Brauner sunt prezenţi în numeroase
muzee belgiene şi colecţii private.
Palatul comunal de la Malines/Mechelen consemnează trecerea lui
Nicolaus Olahus ca secretar pentru Marie d'Hongrie.
La Bruxelles, imobilul din strada Montoyer nr. 8, cunoscut ca fiind
„casa zahărului”, a aparţinut familiei Mavrei Abra. Faţada are o decoraţie art
nouveau cu o frescă mioritică, precum şi baso-reliefuri pe pereţii exteriori
(cioban cu oi, ţăran arând).
La Brain le Comte, prin grija Operation villages roumains, este
amplasată o troiţă românească.
La Saint Gislain se găseşte monumentul lui Jean Ockegem, realizat de
sculptorul român Vladimir Kazan.
Muzeul instrumentelor muzicale de la Bruxelles expune numeroase
instrumente muzicale din România.
Academia Regală de Ştiinţe, Litere şi Arte Frumoase a numărat, ca
membri, doi români: Emil Racoviță şi Virgil N Constantinescu.
La Cointe, lângă Liège, se găseşte Memorialul interaliat al eroilor din
Primul război mondial. În cadrul Memorialului există un monument închinat
eroilor români.
1. INSTITUȚII
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Secția Consulară: Adresa: 107 Rue Gabrielle, 1180 Bruxelles
Telefon: +32 (0)2 343 6935; Fax: +32 (0)2 346 9814; E-mail:
consulat@roumanieamb.be
Notă: pentru orice problemă ( fără programare ) este indicat să vă
adresaţi personal Secţiei consulare în cadrul orelor de lucru cu publicul.
TELEFON URGENȚE: +32 (0)2 347 5338 - ATENŢIE! La acest număr nu se
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Ambasada României în Regatul Belgiei - în prezent Ambasador
extraordinar şi plenipotenţiar este domnul Ștefan Tinca.
Adresa: 105 Rue Gabrielle, 1180 Bruxelles
Secretariat: Telefon: + 32 (0)2 345 2680; + 32(0)2 347.5839; Fax: + 32
(0)2 346 2345; E-mail: secretariat@roumanieamb.be; web:
http://bruxelles.mae.ro
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Devenind parte integrantă a UE, România se înscrie de fapt într-un
spaţiu care reuneşte 27 de state membre, cu o populaţie de 492,8 milioane de
locuitori şi 23 de limbi oficiale. Printre drepturile de care se bucură şi românii
ca cetăţeni europeni se numără: libera circulaţie pe întreg teritoriul Uniunii,
călătoria făcându-se pe baza cărţii de identitate; dacă se află pe teritoriul
statelor terţe (non-UE) beneficiază de protecţie consulară din partea
ambasadelor şi consulatelor tuturor statelor membre UE, în cazul în care în
ţara terţă, România nu are deschisă reprezentanţă diplomatică sau consulară;
au dreptul de a vota şi candida pentru alegerile locale în statul în care îşi au
reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acelui stat precum şi pentru
alegerile europene; au dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European în
mod individual sau în asociaţie cu alte persoane, pe probleme care intra sub
incidenţa domeniilor de responsabilitate ale UE şi care îi afectează în mod
direct; pot adresa plângeri Mediatorului European împotriva actelor de
gestiune defectuoasă ale instituţiilor sau organelor comunitare.
Ca membru UE, România are reprezentanţi în structurile
instituţionale ale Uniunii, astfel:
Dacian Cioloş, Comisar European pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală (din februarie 2010). În legislatura 2009-2014, România este
reprezentată în Parlamentul European de 33 de deputați europeni, aleși prin
vot direct în urma alegerilor desfășurate la 7 iunie 2009. România are 14 voturi
în Consiliul Uniunii şi va deţine preşedinţia în al doilea semestru al anului
2019. De asemenea, Banca Naţională a României face parte din Sistemul
European al Băncilor Centrale, iar guvernatorul acesteia participă ca membru
cu drepturi depline la Consiliul General al Băncii Centrale Europene şi la
comitetele acesteia. Începând cu iunie 2007 Asociaţia Municipiilor din
România şi-a deschis oficial biroul de reprezentare în cadrul Casei Europene a
Municipalităţilor şi Regiunilor din Bruxelles.
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Consulate onorifice
Antwerpen (Anvers) - Consul onorific: Jean-Marie Bavo DENIS
Adresa: Nooderlaand 127 A, 2030, Antwerp, Tel: +32 543 22 00; Fax:
+32 354 32 571; Email : jmdenis@mscbelgium.com
Liège (Luik) - Consul onorific: Isy – Noel LESMAN
Adresa: 10, Rue de Chaudfontaine, 4020 Liege; Tel:+32 3 281 1562; Fax:+32 3
230 0272;
Email: lesman@drapantex.be
Mechelen (Malines) - Consul onorific: Karel VERSCHUEREN
Adresa: Herenthoutseweg 71, 2222 Heist-Op-Den-Berg, Malines;Tel. +32 1
426 2010; Fax:+32 1 426 0858; Email: kv@verco-consulting.com
Brugge (Bruges) - Consul onorific: Gustav Joeri BEUREN
Adresa: Damse Vaart Zuid 20-21, 8310 Sint Kruis - Brugge; Tel: +32 50 352 918
Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea
Europeană
Adresa: Rue Montoyer 12 B -1000 Bruxelles
Tel:+32 (0)2 7000 640; Fax:+32 (0)2 7000 641; E-mail:bru@rpro.eu;
web: http://ue.mae.ro/
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furnizează informaţii consulare. Numărul este destinat strict pentru
anunţarea unor situaţii deosebite - decese, arestări şi accidente (de muncă
sau circulaţie) – în care sunt implicaţi cetăţeni români.
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Toate cele 27 de state membre au câte o Reprezentanţă Permanentă
la Bruxelles, care le reprezintă interesele politice şi economice, aşa cum şi
Comisia Europeană are câte o Reprezentanţă în fiecare dintre ţările UE.
Reprezentanţele sunt o extindere a guvernelor naţionale, un fel de birouri
guvernamentale care interacţionează zilnic cu instituţiile europene şi cu
celelalte Reprezentanţe. Începând cu 1 ianuarie 2007, Misiunea României pe
lânga UE s-a transformat în Reprezentanţa Permanentă. Personalul este
condus de un Ambasador, Reprezentant Permanent, funcţie ocupată din
aprilie 2008 de domnul Mihnea Ioan Motoc.
Delegaţia Permanentă a României la NATO
Adresa: N.G. Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, 1110
Bruxelles; Tel:+32 2 707 9600; Fax:+32 2 707 9602; E-mail:
romania.sec@hq.nato.int; web: http://nato.mae.ro/
România participă activ la obiectivul de securitate european şi trans2013 - Ghidul Românului în Belgia

Institutul Cultural Roman
Adresa: Rue Gabrielle 107, 1180 Bruxelles; Tel:+32 (0)2 3444 145;
Fax:+32 (0)2 3442 479; Email: bruxelles@icr.ro; Site web:
www.icr.ro/bruxelles/
Institutul funcţionează din anul 2004, sub titulatura de Centru
Român de Informare, iar din 2007 s-a alăturat de facto reţelei ICR în
străinătate. In octombrie 2011 s-a transofrmat oficial în ICR Bruxelles. Din
2007 este unul dintre membrii cei mai activi ai reţelei din Bruxelles a European
Union Network of Institutes of Culture (EUNIC).
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atlantic prin Reprezentanţa Militară a României la NATO şi UE, structură aflată
în subordinea Statului General Major. Reprezentanţa Militară este condusă de
domnul Sorin Dumitru Ducaru iar obiectivul principal este de a promova
interesele militare ale României la Cartierul General NATO precum şi pe lângă
structurile militare europene. De la 1 ianurie 2007, Reprezentantul Militar al
României participă cu drepturi depline la reuniunile Comitetului Militar al UE
şi este parte a procesului decizional în cadrul Politicii Europene de Securitate şi
Apărare (PESA).

Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă UE (ORST)
Adresa: Rue Montoyer 23, et.4, 1 000 Bruxelles
Telefon:+32(0)2 505 3000; Fax: +32(0)2 513 3200; Site web:
www.rosteu.net
Camera de Comerţ si Industrie a României - Biroul de Reprezentare
Bruxelles
Adresa: Rue D'Arlon 51, 1040 Bruxelles
Telefon/ Fax: +32 2280 6441; web: http://www.cciromania.eu

Uniunea Naţională a Patronatului Român (UNPR)
Nelu NEACȘU - Representative
SME Union House, Rue Pascale, 22, 1040 Brussels, Tel:
0478.278.253;
Email: nelu_neacsu@yahoo.com; web: www.unpr.ro
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România - Biroul de
Reprezentare Bruxelles
Adresa: Rue Montoyer 24, 1000 Bruxelles; Liliana MANGEAC coordonator al Biroului
Tel: + 32 2 231 7141; Fax: +32 2 231 7003; E-mail:
bruxelles@uncjr.org; Web: www.uncjr.org
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non-profit

Asociaţie socio-culturală belgiano-română
Mioriţa...
• consolidează contactele sociale şi culturale dintre Belgia şi România;
• promovează şi organizează începând cu anul 2002 activităţi şi proiecte sociale şi culturale între ambele ţări;
• favorizează integrarea românilor în Belgia.

Mioriţa organizează…
• cursuri de limbă română;
• expoziţii despre România tradiţională şi contemporană (pictură, ceramică, obiecte din lemn, îmbrăcăminte,
sticlărie,…);
• ateliere creative de încondeiat ouă, ceramică, confecţionat naiuri, bucătărie românească,…;
• activităţi muzicale cu solişti şi grupuri româneşti şi din Europa de est;
• seri de film şi poezie românească cu regizori şi autori contemporani;
• prilejuri de întâlnire între români şi flamanzi;
• degustări de vinuri româneşti;
• partea socială şi culturală a colocviilo,rdiverselor evenimente, petrecerilor de firmă…;
• sesiuni informative şi seminarii despre România în general.

Mioriţa acordă…
• sprijin şi consultanţă pe probleme de limbă română şi traduceri (medicale, juridice, administrative,...);
• sprijin şi consultanţă la începerea unei activităţi de liber întreprinzător în Flandra/Belgia în colaborare cu Unizo
(Uniunea Liber Întreprinzătorilor).
MIORIŢA vzw - 0477.481.015 - Antwerpen
secretariat: +32 (0)474 30 76 49 - presedinţa: +32 (0)472 73 35 63
miorita@scarlet.be - www.miorita.be
KBC: 418-2070021-90 IBAN: BE34 4182 0700 2190
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BIC: KREDBEBB

ROMBEL - Români în Belgia - Comunitatea virtuală a Românilor din
Belgia
e-mail: contact@rombel.com; Web: www.rombel.com si
www.rombel.org
CONCERTE.BE - Un grup de tineri români, de toate vârstele, din
Belgia, neafiliaţi niciunei organizaţii culturale sau politice. Prin Concerte.be ne
propunem un proiect ambiţios: sa creăm, să provocăm momente deosebite,
momente în care redescoperim cine suntem, în care regăsim lucruri ce ne-au
marcat existenţa. Ne dorim să realizăm acest lucru la calitatea si anvergura pe
care o merita artiştii si publicul nostru. De aceea, acest proiect nu se poate
realiza decât ca rezultat al unui efort comun între românii din Belgia.
www.concerte.be
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2. ASOCIAȚII

RoArt ASBL - (www.roart.be) - RoArt își propune să devină un
furnizor principal de evenimente, spectacole și concerte românești de
anvergură.
Diaspora România din BENELUX - Web: www.dirobenelu.com
"Gazeta de Belgia" - Belgianul, Ediție românească online www.belgianul.com
"Arthis" - La Maison Culturelle Belgo-Roumaine a.s.b.l.
publicaţia lunară «Quoi de Neuf ?» conţine articole în 3 limbi:
română, franceză şi neerlandeză organizează cursuri de limbă și de pregătire
profesională;
Adresa: 33 Rue de Flandre, 1000 Bruxelles, director d-na Carmen
Hopârtean
Tel/fax: 02/511.34.20; E-mail:info@arthis.be; arthis@skynet.be;
Web: www.arthis.org

2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Fondation socio-culturelle belgo-roumaine "Mioriţa”
Adresa: Eugeen Joorsstrat 89 - 2140 Antwerpen, preşedinte d-na
Florinela Petcu; colaborează cu Serviciul de Integrare din Antwerpen şi
organizează cursuri de limbă română și neerlandeză, educaţie interculturală,
traduceri, evenimente;
Din iunie 2009 există și Clubul Femina RO
Tel:+32 (0)3 636 49 49; e-mail: miorita@scarlet.be; site:
www.miorita.be
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L’Alliance belgo-roumaine a.s.b.l.
Adresa: 221, Avenue Brugmann, 1050 Bruxelles; Tel: 02/ 347.36.87;
Fax 02/400 71 33; E-mail: info@abero.org; web: www.abero.org
Asociaţia culturală Hermes.ro
Adresa: Woluwedal 12/29, 1932 Zaventem; Tel:+32 488 770 038, Email: hermes.ro@hotmail.com, web: www.uniro.be
Asociația editează și un ziar lunar -” Univers românesc” și a reușit
constituirea unei trupe de teatru;
Centrul Spiritual Cultural Românesc - Fundația Valențe Umane Capela Sainte Julienne - Rue de la Charité 41, 1210 Bruxelles ;
http://cscrb.wordpress.com; www.valenteumane.ro
EUROPULS - lansat în aprilie 2010 - email: contact@europuls.ro;
web: www.europuls.ro
CLUBUL ACADEMIC ROMÂN DIN BELGIA - lansat în iunie 2010 asociație a studenților, profesorilor și cercetătorilor români din Belgia http://www.caro-belgium.com/
3. BISERICI, RELIGIE

w w w. r o m b e l . c o m
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Clubul « ROMÂNIA – UE » Bruxelles “O iniţiativă românească pentru
o Europă unită”
Adresa: Avenue Broqueville 116, 1200 Bruxelles; Email:office@euro-club.org; Web:www.euro-club.org
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Reprezentanța B.O.R. pe lângă Instituțiile UE
Rue Vanderlinden 15A, 1030 Bruxelles; site : www.orthodoxero.eu
Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae Bruxelles
Adresa: Rue des Palais 181 - 183, 1030 Bruxelles; Web:
www.biserica.be, www.catedrala.be
Parohul bisericii este Părintele Patriciu Vlaicu - GSM: 0473326422;
email: preot@biserica.be
Din viaţa parohiei: Vecernia de sâmbătă seara urmată de cursurile
Şcolii Biblice şi Sfânta Liturghie în fiecare duminică de la ora 10:00 - transmise
în direct de www.Rombel.com. Şcoala Parohială care organizează cursuri
gratuite de pictură pe sticlă pentru adulţi şi copii, limba română, istorie şi
geografie, franceză, engleză, dansuri populare; revista lunară "Darul
Cuvântului" (posibil reluată în viitor).
În sânul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Centrul Român de Spiritualitate Ortodoxă "Dumitru Stăniloaie" școala parohială pentru copii cu vârste cuprinse între 5-14 ani
Biserica Ortodoxă ”Buna Vestire” Bruxelles
Adresa: Place Sainte Catherine, 1000 Bruxelles (lângă staţia de
metrou cu acelaşi nume)
Protoiereu Vasile Palade; slujba în limba română duminica de la ora
11:00,
Tel/fax:+32 2 219 0780; e-mail: george_palade@yahoo.com; web:
www.eglisebruxelles.com
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Meridionale activează şi două asociaţii de tineri, reprezentate şi la Bruxelles:
ASOCIAŢIA NEPSIS - s-a constituit la 13 noiembrie 1999 la iniţiativa Î.P.S.
Mitropolitul Iosif, cu scopul de a păstra aprinsă flacăra credinţei sau de a trezi
c r e d i n ţ a p r i n t r e t i n e r i - w w w. n e p s i s . o r g ( c o n t a c t e m a i l :
nepsis_belgique@yahoo.fr) şi ASOCIAŢIA AXIOS - are ca scop ajutorarea
copiilor din două orfelinate din România.

Parohia ortodoxă română "Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul
Materne” - Aalst
Adresa: Begijnhofstraat, 1, 9300 Aalst; Tel. +32 4 86977590
Preot Constantin Pogor; slujbele se oficiaza duminica de la ora 10:00
E-mail: constantinos10@gmail.com; Web: www.parohiaaalst.be
Misiunea Română Greco-Catolică din Belgia
Biserica Sainte-Marie, Place de la Reine, 1030 Schaerbeek ( metrou
Botanique, tram 92, 94 staţia Sainte Marie)
Sfânta Liturghie în fiecare duminică la ora 11.00 la cripta regală (în
spatele intrării principale) iar în sărbători la ora 19.30 şi sunt celebrate de către
părintele Filip Cheresi şi Pr. Mgr. Petru Gherman. Adresa par. Filip Cheresi :
253, Chaussée d'Haecht, 1030 Bruxelles, mobil 0472/43 85 09. Puteți intra pe
site-ul bisericii : www.bisericagrecocatolica.be.

2013 - Ghidul Românului în Belgia

w w w. r o m b e l . c o m

Parohia "Naşterea Maicii Domnului" – Antwerpen (Anvers)
PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN AL OLANDEI ŞI BELGIEI FLAMANDE
(FLANDRA)
Adresa: Sint Jacobsmarkt 15, Antwerpen 2000 - Preot Prof. Dr. Ioan
Dura
Tel/ fax: +3223752603; e-mail: iondura@msn.com, web:
www.biserica.nl
Parohie înființată în martie 1993 și recunoscută de statul belgian în
mai 1996, cu program pentru slujbe în limba română de la orele 10.30
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Biserica Sfânta Parascheva Bruxelles
Prima liturghie a fost săvârşită de preotul Bogdan Popescu în data de

8 septembrie 2010; programul liturgic: - miercuri şi vineri ora 18.00 acatist, urmat de Taina sfântă a spovedaniei

sâmbătă, ora 09.00 - slujba parastasului (pomenirea celor adormiţi)

duminică, ora 10.00 Sfânta Liturghie; ora 12.30 invitaţie la ceai
Proiectul “Şcoala Parohială Sfânta Parascheva” propune începând cu
1 octombrie 2010, lecţii pentru copii - religie, muzică, pictură şi desen, limba şi
literatura română - şi pentru adulţi - cursuri de spiritualitate şi credinţă, studii
biblice, pictură şi desen.
Adresa: Rue de la Charité 41, 1210 Bruxelles (Metro Madou)
Biserica Creștină Română "Elim" Bruxelles (biserica evanghelică
interconfesională)
Rue Stéphanie 107, 1020 Bruxelles; http://www.elim-bruxelles.be
(serviciile duminicale sunt transmise live pe site)
Biserica Creștină Română "Betel" - credincioși penticostali, baptiști
și creștini după Evanghelie
Adresa: Fonteinestraat 21, 8700 Tielt
Programul bisericii: Sâmbata : orele 18.00 - 20.00 Seară de rugăciune
(eventual repetiție cor)
Duminica: orele 17.00 - 19.00 Rugăciune, laudă și închinare, vestirea
Cuvântului
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Parohia Ortodoxă Română "Pogorârea Sfântului Duh" Liège
Funcționează în incinta capelei Romano- Catolice St. Vincent - 241,
Rue des Français, 4430 Liège, Ans
Preot paroh Mircea Cosofret (Marele Ducat de Luxemburg) - Tel:+
352 21 511393, GSM: +352 21 324248
Preot Ștefan Barbu (Leuven) - Tel.: +32479808067;
http://bisericaliege.wordpress.com/
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4. MEDICI
Stomatologi / Dentişti
Dr. Alexandru George, consultaţii numai cu RDV: Avenue Josse
Goffin 92, 1082 Bruxelles (Berchem Sainte Agathe); Tel: 02.463.32.37;
Dr. Iolanda Hociung - cabinet dentar specializat pentru copii -143
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Kraainem

Dr. Potra Beatrice - Rue Gustave Leclercq 3, 1160, Auderghem,
Bruxelles; Tel: 02 6726353
Dr. Ruşinoiu Mariana -99 Rue Gergel/Gergelstraat 1970
Wezembeek-Oppem; Tel: 02/7843850
Mircea Golcea, Av. Hippocrate 4 bte 18, 1932 Woluwe-St. Etienne,
Tel: 02 770 30 61
Mihai Buzincu - dentiste LSD Avenue Jean Monnet 24, 1200
Woluwe-Saint-Lambert, tel: 02/779.31.34, GSM 0473/47.26.22,
www.dentiste-buzincu.be
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Avenue Reine Astrid, 1959 Kraainem -metro Linia 1, staţia
(Crainhem) - tel/fax: 02 7210645, Email: dentikos@pandora.be

Medic Ortodont: Nuşfelean Monica, Edith Cavell 21, Bruxelles Tel: 02
3442147
Buzincu Theodor - Rue de Ribaucourt 120A Bruxelles, Tel: 02 425 68
44
Poncin Daniel - 1083 Bruxelles, Tel: 02 465 51 85
Ștefănescu G. - Rue de Hal 122 1190 Bruxelles, Tel: 02 376 50 48
Ortega Paul - Rue Camille Van Exter 31, 1180 Bruxelles, Tel: 0486 20
55 96
Dr. Narcis Vlaicov - Place dr.Schweitzer 12, 1082 Berchem Sainte
Agathe, GSM: 0498.185.947
Centre Dentaire Dentaconfort - Rue Vanderschrick 76, 1060
Bruxelles, e - mail: clinique@skynet.be, Tel. : 0032 (0) 538 51 00, Gsm: 0472
101 808 - Dr. Chiriac
http://www.dentaconfort.be/

Ștefănescu Isabelle - Rue Jean-Baptiste Mosselmans 44, 1140
Bruxelles, Tel:: 02 241 38 38, Route Gouvernementale 1, 1150 Bruxelles, Tel:
02 763 32 18
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Sima- Mihuț Gheorghiță - Avenue Van Volxem 140, 1190 Bruxelles;
Tel: 02 343 13 38
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Dr.Florentin Titus VASILESCU - dentist LSD, implantolog.
Route de l'Etat 181 - 1380 LASNE. Consultatii numai cu rdv - gsm : 0479 129
146
Dr. Bogdan Vladila - dentist, Avenue J.F.Debecker 116, 1200
Bruxelles; www.dentalmobility.com
Medic stomatolog Zeana Rodica S., Adresse : Rue Valduc 344, 1160
Auderghem; Téléphone:
026753156
Nusfelean Monica (dentist ULB, ortodontie pentru copii si adulti) Avenue Winston Churchill 220, 1180 Bruxelles; Telefon: 02/344.21.47
Medicină generală
Dr. Smaranda Gane - Ch. de Gand 152, 1080 Molenbeek, Tel: 02410
6380, GSM: 0475 622 131
Diaconescu Constantin - Avenue de Volontaires 75, Bruxelles, GSM:
0475 70 93 93
Pană Aurel - Domaine de la Magnanerie, Avenue Minerve, 21A
Mircea Stern - Av. Winston Churchill 194, 1180 Uccle, Tel:
02/3441659; GSM:0475 662 889
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Salajan Mircea - Avenue Saint-Augustin 22, 1190 Bruxelles, Tel: 02
345 13 22
Ionela Baraboi - medic dentist, specialist Chirurgie Orala si
I m p l a nto l o g i e - Ave n u e M o r i s 1 1 , 1 0 6 0 S a i nt - G i l l e s , rd v :
h t t p : / / w w w. s u p e rs a a s . c o m /s c h e d u l e / i o n e l a / d e n t i s t , e m a i l :
IonelaBaraboi@aol.com, tel: 0479 074010
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Jalma -Vaideanu Carmen - Rue de Cible 36, 1210 Saint-Josse,
Bruxelles; Tel cabinet 02 732 84 11; GSM: 0473 36 64 36
Constantin Adriana - Rue de la Caserne 15, 1000 Bruxelles, Tel:
02/5128762, GSM 0478/247409
Dr. Stein Ernest - Haringrodestraat 66, 2018 Antwerpen, Tel: 03/218
95 95
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Dr Radu Tarta - cabinet medical situat Rue de Serbie nr 26, 4000
Liège, Tel: 0422.498.896
Alte specializări
Psihoterapeut Tatiana Benchea, Avenue Guillaume Macau 7, 1050
Bruxelles, GSM: 0473.512337
ORL - Mârza Livia, Rue J. Van Hove 143, Kraainem 1950, Tel.
0477/383.283
ORL - Avram Mircea, Hôpital Sainte Thérèse, Charleroi, Tel:
0485/150.987
Chirugie plastică și micro-chirurgie reparatorie - Dr.Ardeshir Vahidi
- WELLNESS KLINIEK, Grotestraat 42, 3600 Genk, Tel: 089 329 500, email:
info@wellnesskliniek.com, web: www.wellnesskliniek.com
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Dorina Becheanu - Spitalul Saint Luc- Bruxelles, Tel: 02.764.1765,
Avenue Emile Vandervelde 31, 1200 Bruxelles, Tel. 02 762 76 57 (medicină
generală, electrocardiogramă)

Chirurgie digestivă: Cristian Rădeanu, localitatea Lobbes. Email:
radeanu.cristian@yahoo.com
Ortopedie - Dr Dunca Ioan, Clinique Parc Léopold Bruxelles, Av
Froissart 34, 1040 Bruxelles
Pentru stabilire consultații: Tel: 02/2875560, GSM: 0470/547215
RV internet - www.docteurdunca.be
Dr. Oana Bodea, cardiolog
'Onze Lieve Vrouw' Ziekenhuis, Moorselbaan 164, 9300, Aalst
Tel: 053/724433 (secretariat); 053/721407 (tel. direct); GSM:
0494669859

Pediatrie, competenţă în Pneumologie - Alergologie - Elena
Bradaţan, GSM:0474 916 962, Namur
Ginecologie - centrul medical MEDIHELP, Dr. Cișmas Otilia și Dr.
Alexandrescu Mihail (+ Clinique St-Jean à Bruxelles), Tel. 02/ 397.01.10.
Adresa: Rue du Muguet, 14,B - 7850 Enghien
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Cardiologie - Monica Brad, Avenue Saint Augustin 22, 1190
Bruxelles, GSM: 0473 431863
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Mihail Alexandrescu, medic specialist obstetrică-ginecologie. CHR
Haute Senne, Soignies și program de consultații la Tubize și la Braine Le Comte.
Pentru programări : 067/348793 sau 067/348450
Dr. Andreea Rădulescu - ginecologie
Cabinet Square Marie Jose 1, Woluwe Saint Lambert, tel. 027326100
Policlinique du LOTHIER ULB ERASME, rue Quai aux Pierres de Taille
16, et. 2, tel. 022218711{84};
CHU Brugmann - Place Arthur Van Gehuchten 4 - 1020 Bruxelles

dr. Oana Dobrescu - sector ginecologie - obstetrică (site Horta)

RDV. 32 (0)2 477.20.10 (de specificat numele d-nei doctor); E-mail :
oana.dobrescu@chu-brugmann.be

dr. Mihai Străchinaru - sector cardiologie

RDV. 32 (0)2 477.30.35 (Horta) și 32 (0)2 477.92.63 (Brien); E-mail :
mihai.strachinaru@chu-brugmann.be
Dr. Saviuc Maria - Medic specialist obstetrică ginecologie; spitalul
din Nivelles; email: saviucmaria@yahoo.com; sorinov10@yahoo.com , Tel:
0499459850
Dr. Diana-Mihaela Dram-Flutur -medic specialist in obstetricaginecologie la spitalul St Michel Bruxelles. (02 / 614 37 30 secretariat)
w w w. r o m b e l . c o m
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Dr. Cismas Otilia, ginecolog- obstetrician
Cabinet privat: 71 Rue de l'Hopital 7548 Warchin - îin fiecare joi,
dimineața și după masă.
La Planning Familial: Le Safran, 85 rue Pont-a -la Faulx 7600 Peruwelz
Practică ginecologia medicală: contracepție, afecțiuni ginecologice,
menopauză, imagerie de cabinet:colposcopie, ecografie, histeroscopie,
sterilitate, sexologie, mici interventii chirurgicale în cabinet, homeopatie
ginecologică și consultații de sarcină până la luna a 6-a inclusiv;

58

Psihopedagog învățământ special - Iulia Șchiopu- consiliere și
intervenție psihopedagogică familiilor cu copii cu cerințe educative speciale
(Sindrom Down, ADHD, dificultăți de învățare, logopedie, tulburări
comportamentale): GSM: 0476062059
Dr. Doniga Daniel Sebastian - Chirurgie generală (chirurgia peretelui
abdominal, chirurgie digestivă, chirurgia obezității) : sebad@mail.com
Clinique André Renard - Rue A. Renard 1 - B4040 Herstal
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Pompilia Bianca Gordon - psiholog & psihoterapeut
http://www.psychosomatics.be, email : info@psychosomatics.be
Cabinet la Zoersel: 25 Meerheide, 2980, Zoersel
Cabinet la Bruxelles: 7 Square Docteur Jean Joly 1040 Bruxelles (Etterbeek)
Dr. Dan Putineanu - Orthopedie - Traumatologie, Cliniques
Universitaires Saint-Luc, Avenue Hippocrate 10 - 1200 Bruxelles, GSM: + 32
479 25 61 41, E-mail: dan.putineanu@telenet.be
Biserica Romaneasca “Pogorarea Sf. Duh” din Liège ofera
posibilitatea celor ce nu au asigurare medicala belgiana sa fie consultati
gratuit de catre Dna Ciubotariu Mirela Paraschiva, medic cardiolog la Spitalul
CHU din Liège. Consultatiile au loc duminica, intr-o camera a bisericii, o data
pe luna, intre orele 12:30-14:30. Pentru consultatii va rugam sa va inscrieti
telefonand la numarul 0470505465, sau trimitand un e-mail la adresa
mirela.ciutea@yahoo.com (Medic Ciubotariu Mirela Paraschiva)
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Dr Anca Paunica - psihiatru specializat în psihiatrie infanto- juvenilă;
locații CHS și cabinet privat: 74 Avenue Lepoutre, 1050 Ixelles, Bruxelles;
Telefon 0488233613

Nan Cristina Nela -cabinet medicina generala; Adresa : Soignies
7060, rue de steenkerque 2a02, tel 067339246

5. TRANSPORT/ TURISM
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Dr Radbata Daniel - ginecologie, obstetrica, infertilitate - Consultatii
in privat Rue Dagnelies 5, Charleroi 071329742; Consultatii la CHU Charleroi
Bd Z. Drion No 1, Charleroi - programari 071925600
Policlinica Fontaine L'Eveque Rue des Combattants, 67 à 6140 Fontaine
l'Evêque Tél. : 071/52.50.85
Pentru urgente si RDV in limba romana 0485927177
HOROI Mihaela medic ORL specialist in otologie, rinologie, alergie,
pediatrie-ORL.
Cabinet: rue Tomberg 125, 1200, Woluwe St Lambert, 02 772 09 93,
0484 140, 427
Spital: CHU St Pierre, Bd Watherloo 129, 1000 Bruxelles, 02 535 42 63
SR-MedicalPro - firma de recrutare şi selecţie de personal medical
specializat din România, pentru spitale şi case de odihnă din Belgia. Sima
Ileana / Email :infi.medicalpro@gmail.com
Téléphone : 0483/00.45.45; www.sr-medicalpro.be
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Olga Cadar - Arsene - Operations Manager NH Stephanie – Hotel,
Adresa: 32, rue Jean Stas, 1060 Bruxelles; Tél: 003225374250;
Mobile: +32473304097; Email: o.cadar@nh-hotels.com
Romtrans Benelux nv
Adresa: Klein Zuidland Str, nr.4 ; B-2030 Antwerpen; tel: +32.3.544 12
84; fax: +32.3.54412 87; e-mail: ML@TCL.BE; www.romtrans.ro
Compania aeriană Blue Air
Este prima companie aeriană din România care operează zboruri în
sistem de low-cost având capital 100% privat românesc www.blueairweb.com și www.blueair.ro, sau Call Center: 02 217 72 73(BE);
020 208 00 82(NL); 020 203 380 (LUX) sau 021-208 86 86 sau +40 21 2088686
(RO)
Agenţia Tarom
Aeroport Bruxelles - OP 44 1930 Zaventem, Tel: +32.22186382;
Fax+32.22.198046; www.tarom.ro
Agenţia Atlassib
Transport persoane şi colete spre/dinspre România
Adresa: Rue de la Tribune 18, 1000 Bruxelles / metro: Parc sau
Madou
Te l . + 3 2 . 2 . 5 1 2 . 6 3 . 3 3 ; G S M : 0 4 7 3 . 4 7 2 . 1 6 8 ; e m a i l :
belgia.bruxelles@atlassib.ro
Agenţia Eurolines - www.eurolines.ro
BEN NIK Bacău - transport intern și internațional de persoane și
coletarie;
GSM: 0032/479430991 BE; GSM: 0040/726558881 RO; www. bennik.ro
Transport România - Belgia
GSM: +40727107904 d-l Orel, vantrans_ro@yahoo.com
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Avem plăcerea să vă aducem la cunoştinţă prin prezenta că “ROMTRANS
BENELUX nv”, creată pe 09.07.1997 ca filială şi aparţinând de Grupul
ROMTRANS Bucureşti / România (vezi: www.romtrans.ro) are ca scop să
pună posibilităţile sale de transport şi expediţie la dispoziţia clienţilor
prezenţi şi potenţiali.
Noi efectuăm transporturi în special din zona Benelux şi Anglia, dar şi
Franţa sau Germania, către ţările din Europa de Est mai cu seamă către
România dar şi către celelalte ţări din Est. Ne bazăm pe mai mult de 1.200
de angajaţi şi 100 filiale, pe experienţa de 50 ani a grupului dar şi pe
cunoştinţele de peste 25 ani de activitate neîntreruptă în acest domeniu a
colectivului de conducere.
Avem posibilitatea de a efectua transporturi pe cale ferată sau auto atât
complet cât şi grupaj. Transporturile aeriene sau curier expres, inclusiv
formalităţile de vămuire, fac de asemenea parte din activitatea noastră.
Expedițiile grupaj săptămânale către câteva destinaţii printre care şi
România fac parte din posibilităţile noastre. Suntem specializaţi şi în
transporturi agabaritice / PROIECT;
Dacă am reuşit să vă trezim interesul pentru o eventuală colaborare vă
rugăm să nu ezitaţi şi să ne contactaţi, vă stăm la dispoziţie cu informaţii
suplimentare.
Aşteptăm cu interes reacţia Dvs.
Cu stimă,
Marian LIGA

Phone: 0032.3.544 12 84, Fax: 0032.3.544 12 87, E-mail: ML@TCL.BE, www.romtrans.ro
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RESTAURATION ROUMAINE - www.restaurationroumaine.be
Restauration Roumaine vă invită să savurați mâncăruri tradiționale
gătite de bucătar român: ciorbă de burtă, de fasole, sarmale, mititei,
tochitură, precum și deserturi românești. Colecția de vinuri de Jidvei,
Murfatlar, Cotnari, vă așteaptă și ea să o degustați alături de prieteni.
Restaurantul este deschis de miercuri până luni între orele 11.00 și 23.00, iar
marți de la 16.00 la 23.00. Ne găsiți lângă stația de metrou De Brouckere, pe
strada Rue Gretry, nr 13. Tel: 0474 261 748 / 0474 697 392
Fromagerie Berghmans
Este locul unde găsiți toate ingredientele necesare pentru a prepara
mâncăruri specific românești: de la brânzeturi, la varză murată, zacuscă,
murături, dulcețuri, etc. Tot aici găsiți dulciuri precum pufuleți sau eugenia. Vă
așteaptăm de vineri până duminică între orele 06.00 - 14.30. Veţi fi
întâmpinați de angajați ospitalieri care vorbesc românește, dar magazinul
este coordonat de un patron Belgian.
Adresa: Rue Ropsy Chaudron, 24 (Abatoire Anderlecht) 1070,
Bruxelles. Tel: 086 32 27 45 / GSM: 0475 86 91 08. E-mail:
fromagerie.berghmans@gmail.com
Magazin ”La Bunicuţa” - www.bunicuta.be
La fel ca oricare dintre noi, cei care suntem plecați departe de țară,
dorul de gustul produselor românești a făcut să încolțească în mintea noastră
ideea înființării unui magazín cu produse alimentare. Astfel, în ianuarie 2007
a fost deschis magazinul nostru, un magazín ce se dorește a fi pe gustul
tuturor. Din clipa în care treceți pragul magazinului dorim să vă simțiți ca întrun colțișor al României.
Ne găsiți la adresa: Avenue de la Reine, 184, 1000 Bruxelles
Tel: 02 203 61 33, GSM : 0488 578 898,
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6. MAGAZINE, RESTAURANTE
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Restaurant Cosmopolitan - Specialităţi româneşti şi internaţionale
Adresa: Rue des deux Eglises 98, 1210 Bruxelles
GSM: 0496/403284; email: astecat@yahoo.fr; http://www.restocosmopolitan.blogspot.com/
Restaurant Bucarest
Rue Bergerue n° 6, 4000 Liège, Tel: 04 222 47 74; email:
info@bucarest.be; web: www.bucarest.be
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Georges - Magazin de mezeluri, Piaţa Clemenceau, Anderlecht,
Bruxelles
Cafeneaua cu specific românesc L'At Home
82 Avenue Jean Sobieski, 1020 Bruxelles ( lângă Atomium ); GSM:
0486724038
Magazin ARDEALUL
Rue Richard Neyberg 133, 1080 Laeken - aproape de Place Bockstael,
Bruxelles
Restaurant Transilvania - Preparate culinare tradiţionale, organizare
evenimente
Rue de l'Eglise Sainte-Anne 100,1081 Koekelberg; Tel 0488 249 128 (
doamna Elena ). http://www.transilvania-cafe-taverne.be/
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Magazin BEN NIK
Rue Gheude 68, 1070 Bruxelles; Tel: +32 479 430 991; e-mail:
contact@ben-nik.ro ; www.Magazin.Ben-Nik.ro

Magazin românesc Ștefan la Turnhout -tel. 0032.477.76.04.58
Magazinul „Le Roi du Jambon”
Rue Ropsy Chaudron 24 (magasin no.30 - Abbatoir), Anderlecht,
1070 Bruxelles
Tel: 02.520.85.32; www.roidujambon.be
Magazinul Spicul (fostul “Ardealul”)
Rue de Fiennes 29, 1070 Anderlecht; TEL: 24500422, GSM
0476735353
Patiseria Transilvania
Adresa: Chaussée de Waterloo n°344, 1050 SAINT GILLES, Tel.
0499.200.122

Roemeens café-restaurant Falconplein 38, 2000 Antwerpen - The
Gate of the Kiss.
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Restaurant Dacia
Rue de la Croix de Fer 40,1000 Bruxelles (lângă Agenţia Atlassib)
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FREYA Salon de Coiffure - Rue de Tervaete 46, Etterbeek 1040Bruxelles; GSM: 0485 489 067, E-mail : info@freya-coiffure.be; web:
www.freya-coiffure.be
CHIC STYLE - Coiffure Dame, Homme & Enfant
Avenue Charles Quint 110, 1083 Ganshoren, Bruxelles; tel: 02 420 96 16;
GSM: 0488 606 005; www.chicstyle.be; deschis de marti până sâmbătă
(inclusiv) între orele 9:30 și 19:00
Adyconstruct Bruxelles - Antreprenor construcții, Adrian Văduva general manager -GSM: 0474671471, Chaussée de Louvain 52, 1320 Hamme
Mille, web: www.adyconstruct.be
G&D Services bvba/ sprl
Peinture et rénovation; Transformation & amenagement interieur
Plafonnage -Cloisons - Gyproc; Plancher - Placement de portes;
Placards -Kasten -Deuren; Schilder - en renovatiewerken
Mihai Gabriel - 0477392715; email: gdservice@skynet.be
Espace EUROPA NOVA (NOU - aprilie 2012) - Scoala de limbi,
Librarie, Sala de Conferinte, Adresa: Clos du Parnasse 3E, B-1050 Bruxelles
(Metro Trône) - Tel: 02/324 77 20
GSM: 0479/84 45 55; Email: info@europanova.be; www.europanova.be
Couture Anisia
Chaussée d’ Alsemberg 345, 1190 Forest; GSM: 0472102327
Transylvania SPRL - Importator Vinuri Româneşti în Belgia:
www.transylvania.be; www.transylvania-wines.com; Rue du Pont au Lin 27,
1390 Grez-Doiceau, Tel: 010 842 356, Fax: 010 842 791 (d-nul Târgovişteanu);
E-mail: info @transylvania.be
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7. AFACERI/ SOCIETĂȚI
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Centrul „Downtown Fitness”- Brederodestraat 186, 2018
Antwerpen
Te l . 0 3 2 9 0 4 1 3 5 ( d - n u l C i p r i a n ) ; e m a i l :
downtownfitness@hotmail.com; web: www.Downtownfitness.be
Salonul de coafură Class - Antwerpen, Tel.0484 401 558 (d-na
Felicia)
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Salon de coiffure - Bld Emile Bokstael 65, 1020 Bruxelles; lângă
metrou Pannenhus; TEL. 0486889238
Salon de înfrumusețare Beauty Profile - servicii: ingrijirea tenului,
epilat, masaj, tratamente pentru corp, manichiură, pedichiură, gene și unghii
false.
Adresa: Rue Charles Degroux 7,1040 Etterbeek. Tel:02/7330277
Vasile Construct sprl - entreprise de construction § renovation
percement beton, terrassement, drainage, canalisation; tel/fax 081 64 01 81;
GSM 0494 04 99 17
Victor International Company Ltd
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Coiffure Andreea - Rue de Noyer 72, 1030 Bruxelles, tel.023045944 ,
GSM: 0475 742 904


Victor electronics : Reparații - vânzări televizoare Plasma și LCD

Victor media : creare situri internet .

Chaussée D'Alsemberg 343, 1190 Forest
Tel 02.791 30 24 , Gsm 0472.788 212, www.victorelectronics.be ,
www.victormedia.be
Societatea de construcții MARDEN - 0484620748; 0487530812,
032925579
EuroVoice - telefonie către și din România
S.C. Euroweb Romania S.A
Nouveau Center, Str. Lipscani 102 ,Et.3, Sector 3,Bucuresti, Romania; Fix RO
+40317100071 sau +40317100000; e-mail: sales@euroweb.ro sau
noc@ew.ro
Consiliere acte independenți, înregistrare mutualitate, ghișeul de
întreprindere, bancă, consultant in resurse umane, Mirona MITACHE, Tel:
0489.622.887 , Email: mitache_m@yahoo.com, Bruxelles

Magazin de Mobila Bruxelles - Lara Meubles, Rue Blaes 105, 1000
B r u xe l l e s , Te l : 0 2 / 8 0 8 6 3 1 9 , E m a i l : i n f o @ l a r a m e u b l e s . b e ,
http://www.larameubles.be
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Snack cu produse romanesti, situat la Madou, Bruxelles, in Rue des
Deux Eglises 101, d-na
Cecilia Axinte
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8. TRADUCĂTORI AUTORIZAŢI
Cornelia Van Bouwel - română - olandeză, Karel Oomsstraat 1 - 2018
Antwerpen,
www.vertalingen-traduceri.net, GSM: +32484975833; Tel./Fax:
+3232370833; Email: corneliavanbouwel@skynet.be
Nadia Codreanu Elleboudt - română-franceză,
www.traducator.be.cx puncte de lucru la Bruxelles şi 7060 Soignies.
GSM:0473.662.649, Fax:02-3461900 Email:traduction@live.be
Florinela Petcu - olandeză-franceză-română
Traducător- interpret jurat pe lângă Tribunalul de Prima Instanţă de
la Anvers, Bruxelles, Turnhout; florinela.petcu@gmail.com;
miorita@scarlet.be ; GSM: 0472 73 35 63, www.miorita.be
Maria Păuna - română, franceză, engleză, Tel./Fax : + 32
(0)4/341.39.65, GSM:0496/74.79.67, email: pauna_trad@yahoo.com, web:
www.translators.be
Carmen Bouriței - traducător oficial la Bruxelles - română- franceză,
email: carmenbouritei@yahoo.fr, GSM: 0497/31.48.97
Mihaela Romanică - română, neerlandeză, franceză; Karel
Govaertsstraat 61, 2100 Deurne – Antwerpen; tel. +32 (0)496 55 38 22; fax
+32 (0)3 2888 916;
email: nedrom@telenet.be & miromanica@yahoo.com
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Espace Forme & Bien-Etre Tomis -http://www.espacetomis.be; Rue
Juste-Lipse3-Ath-7800.
Costel Naziru -telefon 0476515654
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Maria- Florica Rusan - traducător şi interpret pentru română franceză, Tel. 0486.180.419, email: maria.rusan@andenne.be
Dana Neagu - Traducător- Interpret Jurat la Tribunalul de Primă
Instanță din Brussel, Leuven, Dendermonde, GSM: 0498.35.34.35. Fax
016.95.99.90; Wynantsstraat 33 1000 Brussel (în spatele Palatului de Justiţie,
Metro Louise), email: dana@carpediem-dn.be;
Traduceri și legalizări, nederlandeză-franceză-română; Asistență
profesională pentru diverse ocazii.
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Burlacu Andreea Luminița - juriste- traducteur et interprète jurée
roumain - français
Avenue Van Overbeke 212/78, 1083 Bruxelles. Tel : 0475/29 02 44, Fax :
02/427 73 12, Email : traduct@luandra.be
Anişoara BIRU - traducător jurat pe lângă Tribunalul de Primă
Instanţă din Liège, română - franceză, Tel: 0479781162, email:
anybiru@yahoo.com, Liège
Ramona Delcea - Interpretă de conferință și traducător autorizat,
Liège - franceză/engleză
Tel: +32 4 93 18 79 29; e-mail: ramona.delcea@gmail.com;
http://www.ramonadelcea.com
Lucica Jalea - română- olandeză - Tel: 050/81 68 29, Fax: 050/78 16
67, GSM: 0476/92 27 64; Email: lucica.jalea@romtranslations.be, web:
www.romtranslations.be
Chirilă Mihaela - Traducător - Interpret autorizat pe lângă Tribunalul
de Primă Instanţă Liège - română - franceză; Tel: +32 4 89 63 05 53,E-mail:
michaelastoian@yahoo.com
Angela Bucur, traducător jurat pentru limbile română, franceză și
engleză, Tel.: 02 736 90 7, GSM: 0478 49 17 63, e-mail :
angelabucur1@gmail.com;
Carmen Posa - Traducător autorizat română -franceză / francezăromână - Namur și Bruxelles. Legalizare orice documente, specialist termeni
medicali. e-mail : carmenposa@yahoo.fr; Tel.081/879601; GSM 0488 278 374
http://traducteuroumain.skynetblogs.be/
Camelia Fodorean - Traducător autorizat română-franceză /
franceză-română; e-mail: cameliafodorean@yahoo.com; GSM
0494/07.28.12
Aurelia Gherman - Traducător autorizat română - franceză Bruxelles, Nivelles și Namur. GSM: 0484/176.936, Tel fix: 02/771 14 66, Email:
aurgherman@gmail.com
Alin Gherman - Traducător autorizat română - franceză - engleză Bruxelles și Namur. GSM: 0494/24.97.27, Tel fix: 02/771 14 66, Email:
alin_gherman@yahoo.com
Mario Janmart - Traducător & interpret jurat pe lângă Tribunalul de
Primă Instanţă de la Bruxelles, Leuven şi Lokeren: română - olandeză;
Broekstraat 62, 9200 Dendermonde, Tel 0477-61.53.22, e-mail:
mario_janmart@yahoo.com, website www.translating-romanian.eu
Diana Sătac - olandeză, franceză, română - email:
dianasatac@yahoo.com
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Avocat Gelu BUZINCU
Avenue de la Toison d’Or 77, 1060 Bruxelles
Tel : 00 32 2 290 04 00
Fax : 00 32 2 290 04 10
Gsm : 00 32 484 249 002
Email : gelu_buzincu@skynet.be sau
gb@vdelegal.be
Sites : www.avocatbuzincu.be si www.vdelegal.be

Licenţiat în drept cu gradul de distincţie al
Universităţii Libera din Bruxelles (U.L.B), Gelu BUZINCU
şi-a completat parcursul academic cu o specializare
obţinută cu distincţie în legislaţia europeană la
Institutul de Studii Europene de la Bruxelles în 2005.
Înainte de a se alătura Baroului de la Bruxelles, el
şi-a îmbogăţit experienţa profesională prin
completarea unui stagiu judiciar la Procuratura de la
Bruxelles şi un stagiu la Comitetul Economic şi Social
European.
Înscris la Baroul din Bruxelles din 2006, practica
lui se concentrează pe drept european, drept
comercial, drept civil, drept penal, precum şi dreptul
fiscal al societăţilor româneşti.
Ca avocat român stabilit în Belgia, el este pregătit să
ajute românii din Belgia în problemele lor juridice.
Lucrează în limba franceză, română, engleză şi
pentru limba flamandă, pe care deşi o înţelege,
lucrează cu colaboratori pentru reprezentarea în
Instanţă.
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Cabinet de avocat LILI BRETIN
Avenue de Broqueville 136/13
1200 Bruxelles
Tel: 02.761.90.14
GSM: 0478.720.236
Email: bretin.avocat@skynet.be
Website: www.lilibretin.com

Specialitate: drept internațional, drept belgian, drept
român şi drept european.
Principalul centru de activitate este la Bruxelles;
Asigură o strânsă colaborare cu cabinete situate în
toate ţările membre ale Uniunii Europene;
Activ şi în România;
Experienţă profesională de mai mult de 12 ani
Cabinetul este situat la 5 min de Instituțiile Europene ;
Metro n°1: stația Josephine Charlotte
(direcția Stockel)
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Av. Gelu Buzincu - Avocat Vanden Eynde Legal, Avenue de la Toison
d'Or, 77, 1060 Bruxelles, Tel: +32 2 290.04.00, Gsm: +32 484 249 002; Email:
gb@vdelegal.be;
We b s i t e : w w w.v d e l e ga l . b e ; i n fo @ av o c a t b u z i n c u . b e ;
http://www.avocatbuzincu.be/
Av. Lili Bretin - Avenue de Broqueville 136/13, 1200 Bruxelles; Tel:
02.770.22.21 sau direct 02.761.90.14, GSM: 0478 720 236, Email:
bretin.avocat@skynet.be
Peter Mihok (jurist drept civil, drept familie, drept imobiliar și i drept
comercial) - Email : peter.mihok@skynet.be; GSM :0485/831474
Av. Cristian Moroianu - rezident Bruxelles, reprezentant al Societăţii
de avocaţi "Moroianu, Albu& Iordanescu" din Bucureşti oferă consultanţă şi
reprezentare pentru problemele juridice în România; tel.+32473285826;
+40722462664; e-mail: ccmoro@yahoo.com

PREZENŢE ROMÂNEŞTI ÎN BELGIA

9. AVOCAŢI, FIRME JURIDICE

A-Law -76 Vlaamse Kaai, 2000 Antwerpen, Tel: +32(0)3 232 68 88,
www.a-law.eu, Email: info@a-law.eu (persoană de contact Vladimir Lincautan
- rusă, neerlandeză, română, engleză)
Av. Popa-Tudoran Elena, Specialista in domeniile de drept:
persoane, bunuri, constructii, comercial, ..
1. Cabinetul din Bruxelles:
rue Emile Claus, 49 bte 9, 1050 BRUXELLES , Tél. 0475/70.31.38 , Fax
02/304.69.39
E-mail ept@popatudoran.be , web site:
http://www.popatudoran.be
2. Cabinetul din Overijse: Tel: 02.648.70.08

2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Cabinete avocat asociate "Cristian Cezar Moroianu" si "Virginica
Mitrea" din Baroul Bucuresti, reprezentate in Belgia prin avocat Cristian Cezar
Moroianu, rezident in Bruxelles, asigura asistenta, reprezentare si consultanta
, pentru rezolvarea problemelor juridice din Romania, in domeniul dreptului
civil si comercial.
Contact: Bruxelles tel. +32 28 500 840; mob. +32 473 288 526;
Bucuresti tel/fax +40 21 327 33 58; mob. +40 722 462 664; E-mail:
ccmoro@yahoo.com
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Aici poate fi
reclama ta!
Pentru a solicita mai multe informații,
vă rugăm trimiteți un email la:
contact@rombel.com
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MAY COMPTA SPRL - contabilitate, fiscalitate - rue des Tombes 164 A,
5060 Sambreville
Contact: Cristina Machiş - Janssens (ro şi fr)
Tel: 071 744817, Fax:071 744742, Email: maycompta@yahoo.fr;
http://users.swing.be/sw241969/index.htm
Benț Mădălina - Sa Fiduciaire Renson et Associés - Rue Hamente 14,
4537 Verlaine; GSM: 0478 87 19 97, Tel: 04 259 50 94, Fax: 04 259 66 77, E mail:
madalina.bent@renson-fiduciaire.be
Viorel Petru Marchiş - Avenue Charles Quint 369, 1083 Bruxelles, Tel:
02 230 96 47
Mariana Bara - Rue du Fort 18, 6000 Charleroi, Tel/Fax : 071 33 49 84

PREZENŢE ROMÂNEŞTI ÎN BELGIA

10. CONTABILI/FINANŢE

Iulian Şuhanea - Square Marguerite 35, 1000 Bruxelles, Tel : 02 736
93 55
Gabriela Mihaela Stoian - Avenue du Capricorne 67, 1200 Bruxelles,
Tel : 02 779 99 50
Marian Cojocaru - Rue Beyaert 56, 7500 Tournai
11. ARTE
RADIO PRODIASPORA - radio si tv online - un radio de VIS (VIAŢĂ,
IUBIRE, SPERANŢA) www.prodiaspora.de
Larisa Caudron - artist plastic - http://racinescreations.jimdo.com/

INA'S WORLD - Pe site-ul www.inasworld.com găsiţi bijuterii făcute
manual, modele unicat sau în serii limitate, mărtişoare. Modelele expuse pot
fi modificate la comandă în culori sau dimensiuni diferite, fie se pot realiza
modele noi personalizate la cerere. Va invit să ne vizitaţi!
Contact: Cristina Marinescu, 0032/474534079;
office@inasworld.com; 1200 Bruxelles
2013 - Ghidul Românului în Belgia

w w w. r o m b e l . c o m

Doina Cubleşan - artist portretist, email:
doina.cublesan@yahoo.com
blog: “Ma Peinture” http://jepeins.wordpress.com/
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Fotografie: Gabriel Saplontai: http://gabrielsaplontai.ro/
Horia Tudor: http://www.horiatudor.com/
Lucian Hotoiu: http://www.hotoiu.freesky.ro/
Mihaela Mihai - fotograf profesionist vă oferă suveniruri eterne ale
celor mai frumoase evenimente din viaţa dvs.; GSM: 0493893797; email:
floaremiky@yahoo.com; Bruxelles
Instructor dans: Cristian Ghiță www.crismoves.be
12. PRESTĂRI SERVICII/ ADRESE UTILE
Ștefan Chiru - croitorie: confecționare și reparații de îmbrăcăminte
damă și bărbați; Bruxelles, GSM: 0472850868
Maria Arăboaei - Reprezentant Western Union pentru comunitatea
românilor din Belgia.
Vă oferă informații despre cum să trimiteți bani în România prin
intermediul Western Union.
Tel: 0470 186 583, E-mail: maria.araboaei@gmail.com
Site de anunțuri partajare transport: http://www.cumasina.net/
Cristea Vasile - mecanică industială, Chatelineau; email:
vasi_cris2000@yaho.com

w w w. r o m b e l . c o m
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Ştefan Radu Poleac - artist plastician - pictură, fotografie, sculptură;
realizare de picturi tematice pe măsură, reportaj foto la ceremonii, vizita
atelierului de pictură la cerere
Rue des Beguines, 1080 Bruxelles; Email- prs76@hotmail.com ; Bloghttp://prs76.vip-blog.com
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Burlacu Georgeta - Profesor de matematică cu o experiență de 40 de
ani în învățământul superior și gimnazial.
Avenue Van Overbeke 212/78, 1083 Bruxelles. TEL : 0488817397
Iuria Ismana, consilier pentru integrare – tel. 03/338.70.86; email:
iuria.ismana@stad.antwerpen.be
Onthaalbureau Inburgering Antwerpen - ATLAS, Carnotstraat 110
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Esteticiană,10 ani experienţă, Bruxelles, pentru detalii
http://www.esteticiana.sitew.com
Cosmetică: Ancuţa Teodorovici ancuta.teodorovici@yahoo.fr

GSM: 0470549951,

13. LISTA ŞCOLILOR DIN BELGIA CUPRINSE ÎN CADRUL PROIECTULUI
MAE - CURS DE LIMBĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ

Shape - Ecole Internationale du Shape (OTAN) - Bâtiment 705 Avenue de Paris - 7010 SHAPE
Monceau -sur- Sambre - Ecole de L' Alliance - Rue de Mons, 108, B6031 Charleroi - Monceau/s/Sambre
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Notă: Acestea sunt şcolile belgiene propuse pentru organizarea de
cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească, prin programul “Limbă şi
Cultură de Origine”, gestionat de Comunitatea Franceză din Belgia şi Institutul
Limbii Române București/Ambasada României din Belgia, anul şcolar 20112012. Lista se actualizează anual, în funcţie de cerere.
Bruxelles
1. Athénée Royal Victor Horta
2. Ecole Communale La Source - Rue du Doolegt 6, 1140 Evere
3. Ecole Communale 7 Arc–en-ciel - Rue de Ribaucourt 21, 1080
Molenbeek Saint - Jean
4. Institut Marie Immaculée Montjoie -Rue des Resedas 51, 1070
Anderlecht
5. Athénée Royal Serge Creuz - Section Fondamentale - Rue de la
Prosperité 14, 1080 Molenbeek Saint - Jean
6. Institut de la Providence - Rue Haberman 27, 1070 Anderlecht
7. La Sagesse Philomene, Bruxelles
8. AR Bruxelles 2-Section Fondamentale
9. Institut Technique Cardinal Mercier Notre- Dame du Sacre Coeur
10. Institut Communal Marius Renard
11. EFC Les Jardins d’Elise

PREZENŢE ROMÂNEŞTI ÎN BELGIA

Independenţi antreprenori executăm renovări interioare
apartamente (parchet, zugrăveli, instalaţii sanitare, încălzire, gresie, faianţă,
electric) + executăm acoperişuri, cornişe, termo şi hidroizolaţie, sudură
electrică + oxiacetilenică (autogen), cositorire, cornişe şi tubulatură.
Berbece Marian tel : 0492.169.498, e-mail : berbece.marian@yahoo.com;
Popa Nicolae Alin (aidant) - 0471.651.181
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14. CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ SE POT URMA LA ADRESELE
În octombrie 2010 a fost inaugurat pimul lectorat în limba română
din Belgia în cadrul Universităţii Libere din Bruxelles (ULB) - Facultatea de
Filosofie şi Litere. Lector doctor Cristina Alice Toma de la Universitatea
Bucureşti.
Email: Cristina-Alice.Toma@ulb.ac.be;
http://www.unibuc.ro/ro/cd_alitoma_ro
Institutul liber Marie Haps - Rue d'Arlon, 11, 1040 Bruxelles;
http://www.ilmh.be/coursdusoir/
Anul 2012-2013 - 60 de ore - 2 ore pe saptamana, cursuri de seara de la 19 la
21 sau 18.30 la 20.30; Profesoare: Ioana Belu - ioana.belu@yahoo.fr şi Mirela
Niță - mirelanita2@yahoo.fr
Pentru cursuri private de română limbă străină sau de franceză limbă
străină, puteți contacta profesoarele de la Institutul liber Marie Haps.
Asociatia EuropaNova - cursuri de romana 2012-2013 - 60 de ore pe
an/ semestru 2 ore/4 ore pe saptamana, seara de la 19 la 21 sau la prânz de la
12.30 la 14.30
Profesoare Ioana Belu si Mirela Nita
e-mail: info@europanova.be; www.europanova.be
Centrul de Studii Româneşti de la Antwerpen - Miorița
Belgisch-Roemeense socioculturele vereniging Eugeen Joorsstrat 89 - 2140
Antwerpen, Tel: 0472 73 35 63 , 0474 30 76 49, Web: www.miorita.be
Arthis – Casa de Cultură Belgo - Română, 33 rue de Flandre, 1000
Bruxelles, Tel./Fax 02/511.34.20, E-mail : info@arthis.org; web :
www.arthis.org
Institutul Cultural Roman
Pentru orice informaţie de ordin administativ (preţuri, înscrieri,
certificate de limbă validate de ALTE - Association of Language Testers of
Europe, etc.), contactaţi secretariatul:
Tel: +32 (0) 2.344.41.45; Site web: www.icr.ro/bruxelles/
Pentru întebările legate de conţinutul cursului:
coursderoumain@gmail.com
Adresa: 107 Rue Gabrielle, B-1180 Brussels
NOTĂ. Firmele, organizaţiile şi persoanele fizice menţionate în ghid
au fost preluate din diverse surse: Forumul Rombel, Yahoo Rombel, siteuri ale
instituţiilor de stat româneşti, contact direct, etc.... Acurateţea datelor a fost
verificată la data editării, dar vă rugăm pe toţi cei care doresc să aducă
anumite corecţii sau doresc să fie menţionaţi în ghid, să ne scrie pe adresa
contact@rombel.com şi modificările vor fi integrate în ediţia online precum şin viitoarea ediţie tipărită a ghidului.
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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FORMALITÃÞI / ACTE

Capitolul 6
Formalitã?i/ Acte

6

Dreptul de rezidenþã pânã la trei luni / mai mult de trei luni

Obþinerea actelor de þedere
În Belgia, indiferent dacã doriþi sã vã stabiliþi temporar sau
permanent, pentru a avea un statut legal trebuie sã vã înscrieþi la primãrie.
Odatã depuse actele la primãrie, veþi primi vizita Poliþiei, care verificã dacã
într-adevãr locuiþi la adresa declaratã - este recomandat ca numele
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Cetãþenii Uniunii au dreptul de a rãmâne pe teritoriul unui stat
membru pentru o perioadã de pânã la 3 luni, fãrã nici o condiþionare sau
formalitate, alta decât aceea de a deþine o carte de identitate sau un paþaport
valabile. Membrii de familie ai unui cetãþean al UE care nu au cetãþenia unui
stat membru, au dreptul de a rezida (locui) pe teritoriul unui alt stat membru
pentru o perioadã de pânã la trei luni numai dacã îl însoþesc pe cetãþeanul UE
ai cãrui membri de familie sunt.
Un cetãþean român poate rãmâne pentru o perioadã mai mare de 3
luni pe teritoriul unui alt stat membru, dacã îndeplineþte una dintre
urmãtoarele condiþii: 1. este angajat sau desfãþoarã o activitate
independentã; 2. este înscris într-o instituþie de învãþãmânt sau de instruire
vocaþionalã sau este student þi are o asigurare medicalã; de asemenea,
asigurã autoritãþile naþionale ale statului în care vrea sã rezideze, printr-o
declaraþie sau prin mijloace echivalente, cã nu va deveni o povarã pentru
serviciile sociale; 3. este membru al familiei unui cetãþean UE (soþ, soþie,
mamã, tatã, fiu, fiicã), chiar dacã nu are cetãþenia unui stat membru
(procedura de reîntregirea familiei).
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FORMALITÃÞI / ACTE

6

dumneavoastrã sã figureze pe sonerie þi cutia poþtalã. În cazul în care nu
sunteþi gãsiþi la domiciliu veþi primi, de regulã, în cutia de scrisori o invitaþie de
a contacta telefonic Comisariatul de Poliþie. De îndatã ce aveþi documentul
care atestã þederea, este bine sã vã prezentaþi la primãrie pentru a definitiva
înscrierea. Formalitãþile s-au schimbat din luna iunie 2008: la început veþi
primi o dovadã de înscriere, Anexa 19
www.dofi.fgov.be/ReglementationBelgeAnnexe/n/bijlage_19.pdf þi ulterior
o carte de identitate electronicã, precum cea a cetãþenilor belgieni. Mai multe
informaþii: www.dofi.fgov.be. Fiecare schimbare a domiciliului presupune o
vizitã din partea Poliþiei þi apoi înscrierea noii adrese în acte, la primãrie.
Kids-ID este nouã carte de identitate þi cãlãtorie emisã pentru copiii belgieni
pânã în 12 ani. Kids- ID permite identificarea electronicã a copiilor începând cu
vârsta de 6 ani þi are avantajul cã este valabilã în caz de schimbare a
domiciliului. Deþinãtorii documentului pot circula în þãrile UE., mai puþin în
Bulgaria, Lituania, România þi Slovacia. Detalii pe www.iby.rm.fgov.be.
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Valabilitatea permisului de rezidenþã
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Valabilitatea permisului de rezidenþã este de maximum cinci ani de la
data eliberãrii, în funcþie de perioada solicitatã de rezidenþã. Valabilitatea nu
va fi afectatã dacã absenþa de pe teritoriul statului belgian se încadreazã în
urmãtoarele limite: nu depãþeþte 6 luni într-un an de zile; mai mult de 6 luni
într-un an, dar pe motiv de satisfacere a stagiului militar; mai mult de 12 luni
consecutive, pentru motive importante precum sarcina þi naþterea unui copil,
boalã gravã, studiu sau instruire vocaþionalã, sau mutarea în interes de
serviciu în alt stat membru sau într-o þarã terþã. Decesul unui cetãþean al
Uniunii, plecarea sa din þarã gazdã, divorþul, anularea cãsãtoriei sau
terminarea parteneriatului înregistrat NU afecteazã dreptul unui membru al
familiei, indiferent dacã este sau nu cetãþean al unui stat membru al UE, sã
continue sã rezideze pe teritoriul statului în cauzã, cu îndeplinirea aceloraþi
condiþii solicitate unui cetãþean al Uniunii. Copiii cetãþeanului aflat într-o
astfel de situaþie pot continua sã rezideze pe teritoriul statului în cauzã dacã
sunt înregistraþi la o instituþie de învãþãmânt, pânã la completarea studiilor.
Important: Începând cu luna iunie 2008, Regatul Belgiei nu mai
elibereazã cetãþenilor europeni cãrþi de identitate ci cãrþi de sejur Attestation d'enregistrement - acestea nu permit legitimarea în cazul unei
cãlãtorii când sunteþi obligaþi sã fiþi în posesia unei cãrþi de identitate sau a
unui paþaport.
Despre acte în general - traducere, apostilare, legalizare
Fiecare ?arã apostileazã propriile acte, a?adar actele emise în
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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România trebuie apostilate înainte de a vã servi de ele în fa?a autoritã?ilor
belgiene. Începând cu luna mai 2010 apostila nu se mai aplicã direct pe
documentul original, ci se elibereazã un document nou tip A4 care conþine
toate datele documentului original plus înscrisurile apostilei. Apostilarea
documentelor se face direct la Prefectura reþedinþei de judeþ de cãtre titulari
sau rude de gradul I - FÃRÃ PROCURÃ- sau de cãtre o altã persoanã
împuternicitã. Nu este însã cazul diplomelor universitare care mai întâi
trebuie sã treacã pe la Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ?i Sportului
þi apoi la Institu?ia Prefectului. Mai multe informaþii despre apostila puteþi citi
aici: www.apostile.ro si www.eapostille.biz.
Acte care pot fi apostilate: Certificat de stare civilã, Certificat de
na?tere, Certificat de cazier judiciar, Adeverin?a prin care se atestã
domiciliul ?i cetã?enia persoanei sau statutul juridic fa?ã de statul român,
Adeverin?a prin care se atestã vechimea în muncã, Acte de studii (vizate în
prealabil la Ministerul Educa?iei), Acte cu caracter medical (adeverin?e
medicale, autoriza?ii de liberã practicã medicalã, numai dupã ce au fost vizate
în prealabil de cãtre Ministerul Sãnãtã?ii), Adeverin?a de calificare în diferite
meserii, Certificat de botez/ cununie (vizat în prealabil de Direc?ia jude?eanã
pentru culturã, culte ?i patrimoniu cultural national), Documente cu caracter
comercial.
Apostila nu se aplicã: documentelor întocmite de agenþi diplomatici
sau consulari ?i nici documentelor administrative care au legãturã directã cu o
operaþiune comercialã sau vamalã".
Copii legalizate dupã actele româneþti se pot face la primãria
localitãþii unde locuiþi în Belgia. Un document românesc tradus de un
traducãtor jurat va trebui obligatoriu legalizat la Tribunalul de Primã Instanþã.
Doar semnãtura þi parafa nu sunt suficiente pentru a avea o traducere
legalizatã, acest gen fiind o traducere liberã. De obicei autoritãþile cer
documente traduse þi legalizate. O informaþie preluatã de pe site-ul
Ambasadei României: toate actele eliberate de autoritãþile belgiene folosite
pentru reglementarea situaþiei cetãþenilor români trebuie sã poarte Apostila
Convenþiei de la Haga.
SPF Affaires étrangeres, Service Légalisation,
Rue des Petits Carmes 27, 1000 Bruxelles
IMPORTANT! Un document prin care se împuterniceþte o persoanã
din România, întocmit în douã limbi (românã þi francezã/neerlandezã) poate
înlocui procura obþinutã de la Ambasadã. În cazul în care sunteþi înscris în
Registrul de evidenþã al populaþiei puteþi cere legalizarea semnãturii la
primãrie, preþul este 3,75 euro. Dacã nu sunteþi înscris în Belgia puteþi cere
legalizarea semnãturii la notar pentru 10-15 euro. În ambele cazuri se cere o
supralegalizare-apostilã; adresa în Bruxelles - Service Légalisation, Rue des
Petits Carmes 27, 1000 Bruxelles.
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Cãsãtoria în Belgia
În cazul în care sunteþi deja în Belgia, actele pregãtitoare se pot
obþine de la Ambasadã; dacã nu, atunci mai uþor þi mai repede le obþineþi din
România de la Oficiul de Stare Civilã din oraþul în care locuiþi. Despre
Ambasada României la Bruxelles gãsiþi informaþii aici: www.bruxelles.mae.ro.
Birourile de traduceri în general se ocupã de întreg procesul, adicã tradus,
legalizat þi apostilat. Costã puþin mai mult decât dacã v-aþi deplasa personal,
dar aþa nu pierdeþi timp þi obþineþi þi actele în 2-3 zile. Declaraþia de cãsãtorie
trebuie depusã cel târziu cu 15 zile înaintea datei cãsãtoriei. Data ceremoniei
trebuie stabilitã de dumneavoastrã, ca þi cuplu, dar împreunã cu funcþionarii
de la primãrie, în funcþie de diponibilitãþile existente în programul primãriei.
Pe lângã actul de identitate, actele necesare pentru oficializarea
cãsãtoriei sunt:
1. Copie dupã Certificatul de naþtere pentru viitorii soþi (Certificatul
de naþtere trebuie sã fie de tip nou, internaþional þi se elibereazã la Oficiul
stãrii civile al localitãþii de domiciliu; în cazul în care aveþi certificat de tip vechi
veþi putea sã-l preschimbaþi pe baza unei cereri þi dupã plata unei taxe). E
recomandat sã depuneþi o copie legalizatã þi apostilatã.
2. Copie dupã actul de deces al soþului, soþiei (în cazul în care sunteþi
vaduv/ã)
3. Copie dupã transcripþia dupã toate divorþurile precedente (dacã
aþi fost cãsãtoriþi þi aþi divorþat)
4. Certificat de domiciliu eliberat pentru cãsãtorie
5. Certificat de celibat - ATENÞIE! trebuie sã scrie foarte clar cã NU
sunteþi cãsãtorit! (þi nu o formulare de genul "nu apare ca fiind cãsãtorit") - se
poate obþine din þarã dar þi de la Ambasadã, pe baza unui act de identitate
6. Certificat de naþionalitate - se elibereazã pe baza paþaportului
7. Certificat de tradiþie (certificat de cutumã) - prezintã condiþiile de
fond pentru încheierea cãsãtoriei prevãzute de legislaþia statului de cetãþenie
þi este emis de autoritaþile statului de cetãþenie
8. Trebuie sã aveþi doi martori - sã aibã asupra lor acte de identitate
9. Atestat de la notar în cazul în care aþi decis sã faceþi un contract
prenupþial (depus cu cel târziu o sãptãmânã înainte de cãsãtorie)
Atenþie! Declaraþia de cãsãtorie nu poate fi depusã dacã nu aveþi
toate actele aþa cum vi se cer þi trebuie sa fie prezenþi ambii parteneri la
depunerea actelor (având þi cãrþile de identitate).
Documentele eliberate de autoritãþile strãine care nu sunt apostilate
conform convenþiei de la Haga trebuie sã fie legalizate de o ambasadã sau
consulat belgian în þara în care sunt eliberate. Documentele care nu sunt în
francezã sau neerlandezã trebuie traduse de un traducãtor autorizat în Belgia.
Apostila - convenþia de la Haga - este dovada de legalizare din România. Toate
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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actele trebuie apostilate în România, altfel nu sunt valabile. Data apostilãrii nu
are nici o importanþã, nici data eliberãrii certificatului de naþtere, a sentinþei
de divorþ, etc. În schimb data certificatului de celibat trebuie sa fie recentã.
Dacã sunteþi deja înregistrat în Belgia, dovada de domiciliu se solicitã la
primãria localitãþii de domiciliu, þi nu în România.
Eliberarea Certificatelor de cutumã: Se ob?in de la primãrie ?i sunt
necesare urmãtoarele acte: cerere scrisã, actul de identitate în original ?i
copie xerox, copie de pe certificatul de na?tere ?i timbru fiscal. În lipsa
persoanei în cauzã trebuie adaugatã ?i o procurã specialã.
În cazul în care cãsãtoria a fost încheiatã în faþa autoritãþilor strãine
(Oficii de stare civilã dintr-o þarã strãinã, Ambasada sau Consulatul unui stat
strãin din România) puteþi opta pentru înscrierea Certificatului de cãsãtorie în
registrele de stare civilã române de la misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale României din strãinãtate; dacã nu, atunci este obligatorie
transcrierea în termen de 6 luni de la data când cetãþeanul român s-a întors în
România sau de la primirea din strãinãtate a Certificatului de cãsãtorie. Dacã
doriþi transcrierea certificatului de cãsãtorie fãrã a reveni totuþi în România,
puteþi apela la un avocat. Pentru transcrierea cãsãtoriei din Belgia în România
este nevoie de Certificatul de cãsãtorie apostilat în Belgia þi care trebuie sã
poarte deja semnãtura unui ofiþer public, primarul în principiu, þi nu a unui
funcþionar comunal delegat. Acelaþi lucru este valabil þi pentru certificatele de
naþtere.
Þi o informaþie foarte utilã: pentru toþi cei nãscuþi în România þi
cãsãtoriþi în Belgia certificatul de naþtere tradus þi legalizat cerut pentru
cãsãtorie, se va depune þi pãstra dupã încheierea cãsãtoriei la tribunalul
oraþului, arondismentului judiciar de care aparþine localitatea de domiciliu.
Un extras al certificatului de naþtere se poate obþine oricând printr-o
simpla vizitã la grefa tribunalului þi dupã plata a 2,75 euro pentru un exemplar.
Acelaþi lucru este valabil þi pentru cei care au obþinut cetãþenia belgianã þi
sunt nãscuþi în România.
Numele so?iei dupã cãsãtoria cu un cetã?ean belgian
În dreptul belgian cãsãtoria ?i schimbarea numelui nu au nicio
influen?ã asupra numelui de familie. Se pãstreazã numele de familie purtat
înaintea cãsãtoriei. Se evitã astfel problemele legate de neconcordan?a de
nume pe actele de studiu, de exemplu. Pentru informa?ii vã pute?i adresa la
primãria de domiciliu in Belgia sau direct la sursa:
Service public fédéral Justice, Service des changements de nom et prénoms
115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles.
Tel. : 02 542 65 11; email: info@just.fgov.be
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Obþinerea cetãþeniei belgiene
Contrar procedurii de atribuire a cetã?eniei care prive?te minorii ?i
este în cea mai mare parte automatã, ob?inerea (dobândirea) cetã?eniei
belgiene prive?te persoanele majore ?i este un act de voin?ã. Naþionalitatea
belgianã poate fi dobânditã în cinci moduri diferite: printr-o declaraþie de
naþionalitate (pentru persoanele majore), alegerea de naþionalitate (pentru
persoanele având între 18 ?i 22 ani), prin cãsãtoria cu un belgian, pe motivul
posesiei statutului de belgian ?i prin naturalizare. Fiecare procedurã este
supusã unor condiþii specifice. Dacã aþi depus o cerere, nu înseamnã automat
?i ob?inerea cetãþeniei belgiene.
”Ghidul Românului în Belgia” - Edi?ia 2012 - detaliazã procedura
NATURALIZÃRII, informa?ii complete putând fi accesate pe site-urile
institu?iilor specifice belgiene: La Chambre des Représentants de Belgiquehttp://www.lachambre.be/ (Comment devenir Belge?), Association pour
le Droit des Etrangers - http://www.adde.be, Service Public Fédéral
Affaires étrangeres, Service Nationalité - http://diplomatie.belgium.be ?i
Service Public Fédéral Justice, Service Nationalité http://www.just.fgov.be/.
Naturalizarea
Condiþii:
?
Vârsta de 18 ani;
?
Reþedinþa principalã, acoperitã de o þedere legalã, în Belgia, pentru

cel puþin 3 ani.
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?
Dacã solicitantul a fost recunoscut ca refugiat sau apatrid în Belgia,
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cu domiciliul principal, acoperit de o þedere legalã, în Belgia de cel
puþin 2 ani.
?
Este admis sau autorizat la ?edere de mai mult de trei luni în Belgia
(þedere acoperitã de CIRE, CIE sau CEE) la momentul depunerii
cererii þi pe întreaga duratã a procedurii.
Atentie: reþedinþa în strãinãtate poate fi echivalatã cu reþedinþa în
Belgia, în cazul în care solicitantul dovedeþte cã a avut, pentru perioada
necesarã, un angajament, o legãturã realã cu Belgia.
Documente
Cererea pentru naturalizare, care poate fi obþinutã de la autoritãþile
municipale sau misiunea diplomaticã sau oficiul consular, trebuie înso?itã de
cel puþin urmãtoarele documente:
2013 - Ghidul Românului în Belgia

legãturi reale cu Belgia
Documentele emise în strãinãtate trebuie sã fie legalizate þi traduse
de un traducãtor autorizat, dacã acestea nu sunt scrise într-o limbã naþionalã
sau englezã.
Cui ne adresãm?
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Cererea se adreseazã
1. În cazul reþedinþei principale în Belgia
?
fie la ofiþerul de stare civilã de la locul de reþedinþã, care transmite
cererea la Camera Reprezentanþilor în termen de 15 zile. Camera
Reprezentan?ilor va trimite o confirmare de primire solicitantului,
dacã dosarul este complet
?
fie la Registrul Camerei Reprezentanþilor, Serviciul de Naturalizare,
Boulevard du Regent 35, 1000 Bruxelles;
2. În cazul reþedinþei principale în strãinãtate, la Ambasada sau
Consulatul Belgiei
Comisia de Naturalizare a Camerei Reprezentanþilor consultã
diferitele organisme statale în scopul de a face o anchetã/un studiu privind
statul de reþedinþã, eventuala existenþã a unor fapte grave cu caracter
personal, precum þi orice alte informaþii pe care le considerã utile.
Instan?ele consultate au la dispozi?ie o perioadã de patru luni pentru a furniza
informaþiile solicitate. Dupã expirarea perioadei, în lipsã de rãspuns, Camera
trebuie sã ia în considerare faptul cã avizul institu?iilor este favorabil ?i sã
continue procedura.
Comisia de Naturalizare se reune?te de câteva ori pe an pentru a
analiza dosarele, dar poate în acela?i timp sã amâne decizia pânã mai târziu.
Cererea de naturalizare devine caducã (depã?itã, nu mai are putere
legalã):
?
dacã solicitantul pãrãse?te Belgia
?
dacã solicitantul pierde ”legãturile reale” cu Belgia
?
dacã þederea înceteazã sã mai fie legalã.
Aten?ie! Cererea de naturalizare este amânatã în cazul în care
solicitantul introduce, în paralel, ?i o cerere de achizi?ie/dobândire a
na?ionalitã?ii. Introducerea concomitentã a mai multor proceduri nu este
interzisã dar în acest caz se va acorda prioritate procedurii de declarare sau
alegere/ opþiune, în raport cu cererea de naturalizare.
Rãspuns final
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?
certificat de naþtere
?
certificat de rezidenþã cu istoria adreselor de domiciliu
?
copia permisului de þedere
?
în cazul în care strãinul este rezident în strãinãtate, dovezi de
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FAVORABIL - Actul de naturalizare este publicat în Monitorul Oficial
belgian, iar solicitan?ii devin belgieni de la data publicãrii. Primãria localitã?ii
de domiciliu este însãrcinatã cu eliberarea cãr?ii de identitate.
În caz de REFUZ sau AMÂNARE, Camera Reprezentan?ilor îi anun?ã pe
solicitan?i, care au la dispozi?ie o lunã sã-þi prezinte posibilele
observaþii/remarci.
Dacã REFUZUL ESTE CONFIRMAT, acest lucru nu împiedicã
reintroducerea unei cereri ulterior, sau de a face o declara?ie de na?ionalitate
la momentul îndeplinirii condi?iilor cerute***.
Nu existã nicio cale de atac/un recurs împotriva unui refuz de
naturalizare.
*** Printre condi?iile care trebuie îndeplinite pentru procedura de
DECLARARE A NA?IONALITÃ?II se numãrã ?i dovedirea reziden?ei principale
în Belgia timp de 7 ani, acoperitã de o ?edere legalã (permise de ?edere
temporare ?i succesive). La momentul depunerii declara?iei, solicitantul
trebuie sã fie admis sau autorizat la o ?edere cu duratã nelimitatã.
* Informa?iile sunt preluate de pe site-ul Asocia?iei pentru Drepturile
Strãinilor, Fi?e practice, Na?ionalitatea
Procedura de naturalizare este gratuitã dar unele persoane preferã
sã apeleze la un avocat pentru a-þi spori þansele. Anii necesari pentru
demararea procedurii se socotesc de la data la care aþi fost înscriþi în Registrul
de Evidenþã al Populaþiei, deoarece data de pe permisul de ?edere poate fi
data la care vi s-a eliberat documentul þi nu data înregistrãrii efective. Este
bine sã întrebaþi la primãrie exact când aþi fost luat în evidenþã.
Este posibilã posesia a douã cetãþenii? DA! România nu intrã pe lista
þãrilor incompatibile cu cetãþenia belgianã. Cât timp nu renunþaþi în scris la
cetãþenia românã - cu cerere la Ambasada românã, rãmâneþi þi cetãþean
român.
Permisul de muncã
În condi?iile prelungirii restric?iilor de acces pe pia?a muncii în Belgia
pânã la 1 ianuarie 2014, cetãþenii români trebuie sã obþinã un permis de
muncã de la autoritãþile belgiene competente. Informa?ii utile pe site-urile
Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale- sec?iunea ”Mobilitatea
For?ei de Muncã” - http://www.mmuncii.ro/ ?i a Agen?iei Na?ionale pentru
Ocuparea For?ei de Muncã - http://www.anofm.ro/
Categorii de permis de muncã:
1. Permisul de muncã de tip A - durata nelimitatã, este valabil pentru
toate profesiile salariate;
2. Permisul de muncã de tip B - durata de valabilitate determinatã de
maximum 12 luni þi dã dreptul la ocuparea unui loc de muncã la un
singur angajator, cel care a solicitat permisul;
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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3. Permisul de muncã de tip C - durata determinatã, este valabil
pentru toate profesiile salariate.
Dacã muncitorul este titularul unui permis de muncã de tip A nu se
cere nici o autorizare de ocupare a unui loc de muncã din iniþiativa
angajatorului. Permisul îþi pierde valabilitatea dacã deþinãtorul sãu lipseþte
din þarã pentru o perioadã mai mare de 1 an, numai dacã aceastã absenþã nu a
antrenat pierderea dreptului sau a autorizaþiei sale de þedere. Permisul de
muncã de tip B se acordã din oficiu muncitorului interesat, ca urmare a
acordãrii autorizaþiei de ocupare a forþei de muncã angajatorului. Astfel,
durata de valabilitate a permisului de muncã este aceeaþi cu durata de
valabilitate a autorizaþiei de ocupare a forþei de muncã acordatã
angajatorului. Dacã muncitorul este titular al unui permis de muncã de tip C
nu se cere obþinerea autorizaþiei de ocupare a forþei de muncã. Permisele de
muncã de tip B si C îþi pierd valabilitatea dacã deþinãtorul lor îþi pierde dreptul
sau autorizaþia de þedere. Cetãþeanul care pãrãseþte þara definitiv este obligat
sã restituie permisul de muncã la administraþia comunalã din locul unde îþi are
reþedinþa, înainte de plecare.
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Autorizaþia de ocupare a forþei de muncã nu se acordã decât dacã
angajatorul face dovada cã nu a gãsit pe piaþa belgianã a muncii un lucrãtor
pentru postul pe care se doreþte angajarea cetãþeanului român. Nu se þine
seama de piaþa muncii în cazul urmãtorilor membri de familie ai cetãþenilor
români (cu anumite condiþii), oricare ar fi naþionalitatea lor: soþul/soþia þi
descendenþii sub 21 de ani sau care sunt în grija lor. De asemenea, acordarea
autorizaþiei de ocupare a forþei de muncã este subordonatã semnãrii de cãtre
angajator þi muncitor a unui contract de muncã. Autoritatea competentã
poate deroga prin decizie motivatã pentru cazuri individuale demne de
interes din motive economice sau sociale, atât de la obligaþia verificãrii pieþei
muncii, cât þi de la obligaþia semnãrii contractului.
Cererea pentru autorizaþia de ocupare a forþei de muncã pentru un
muncitor care lucreazã pentru prima datã în Belgia trebuie sã fie însoþitã de un
certificat medical din care sã reiasã faptul cã este apt de muncã. Certificatul
poate fi eliberat þi de un medic autorizat de agenþii diplomatici sau consulari
belgieni cu maximum 3 luni înainte de data depunerii cererii þi, dacã este
cazul, va fi tradus de un traducãtor autorizat în una din limbile Regiunii
competente pentru eliberarea permisului de muncã.
Nu se solicitã certificat medical:
?
persoanelor care locuiesc legal în Belgia de cel puþin 2 ani;
?
dacã autoritatea competentã considerã aceasta prin decizie
motivatã, pentru cazuri individuale demne de interes din motive
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economice sau sociale.
În cazul contingentelor de cel puþin 15 muncitori, acordarea
autorizaþiei de ocupare a forþei este subordonatã depunerii prealabile a unei
cereri scrise pe lângã autoritatea competentã. Regula nu se aplicã persoanelor
pentru care la acordarea autorizaþiei de ocupare a forþei de muncã muncã nu
s-a þinut seama de situaþia pieþei muncii. Autoritatea competentã cere avizul
comisiei paritare competente.
Reînnoirea, refuzul sau retragerea autorizaþiei de ocupare a forþei de
muncã þi a permisului de tip B
Prin reînnoire se înþelege eliberarea unei noi autorizaþii de ocupare a
forþei de muncã þi a unui nou permis de muncã B unui angajat în vederea
continuãrii activitãþii, la acelaþi angajator sau nu, dar în aceeaþi profesie.
Cererea de reînnoire trebuie sã fie depusã de angajator cel mai târziu cu o lunã
înainte de expirarea validitãþii autorizaþiei de ocupare þi a permisului de
muncã în curs. Condiþiile reînnoirii sunt aceleaþi cu cele prevãzute pentru
acordarea autorizaþiei de ocupare dar nu se mai solicitã certificatul medical.
Nu au obligaþia de a exersa aceeaþi profesie pentru care a fost
acordat primul permis de muncã B, muncitorii care beneficiazã/au beneficiat
de o formare/ readaptare acordatã de Oficiul Regional de muncã sau de cãtre
Institutul Naþional de Asigurare Boala-Invaliditate.
Autorizaþia de ocupare a forþei de muncã þi permisul de muncã nu se
elibereazã în urmãtoarele cazuri:
1. cererea conþine date incomplete sau incorecte, condiþiile legii nu
sunt îndeplinite;
2. ocuparea forþei de muncã este contrarã fie ordinii publice sau
siguranþei publice, fie legilor þi reglementarilor, fie convenþiilor þi
acordurilor internaþionale în materie de recrutare þi de ocupare a
unui loc de muncã de cãtre muncitorii strãini;
3. motive de siguranþã publicã bazate pe comportamentul personal
al muncitorului;
4. angajatorul nu respectã obligaþiile legale þi reglementare
referitoare la ocuparea unui loc de muncã;
5. ocuparea forþei de muncã nu se face conform condiþiilor de
remunerare þi a altor condiþii de muncã care guverneazã ocuparea
unui loc de muncã de cãtre muncitorii belgieni;
6. se referã la un loc de muncã ale cãrui resurse nu îi permit
muncitorului sã-þi procure cele necesare nevoilor sale sau ale
familiei;
7. la data depunerii cererii, muncitorul face obiectul unei decizii
negative cu privire la dreptul sau la autorizaþia de þedere þi nu face
obiectul unui recurs suspensiv sau care nu a fost suspendat de cãtre
judecãtor.
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Permisul de muncã este retras dacã:
1. muncitorul a recurs la practici frauduloase, declaraþii inexacte sau
incomplete;
2. ocuparea unui loc de muncã de cãtre muncitor contravine fie
ordinii publice sau siguranþei publice, fie legilor þi reglemetãrilor;
3. intervine o decizie negativã asupra dreptului/autorizaþiei de
þedere a titularului ei, care nu face obiectul unui recurs suspensiv sau
care nu a fost suspendatã de judecãtor;
4. muncitorul nu respectã condiþiile în care i-a fost acordat permisul
de muncã;
5. în caz de retragere a autorizaþiei de ocupare a forþei de muncã
angajatorului la care lucreazã muncitorul.
Reguli speciale de acordare a permisului de muncã se aplicã
stagiarilor, tinerilor au pair þi personalului de cabaret.
CONCLUZIE: Dacã unul dintre soþi are deja permis de muncã,
partenerul va obþine drept de muncã numai cu permis B sau ca independent.
Soþia/soþul unui independent care are drept de þedere se poate
angaja cu permis de muncã B în orice meserie, nu numai în meseriile critice.
Angajatorul va depune o cerere pentru obþinerea unui permis de muncã B,
care de fapt este o formalitate þi dureazã doar câteva zile, pentru cã nu se va
mai cerceta dacã acel angajator a încercat sã-þi gãseascã întâi angajaþi pe piaþa
de muncã belgianã (pentru cã încã existã prioritatea de a angaja întâi belgieni,
iar apoi strãini). Pe scurt: angajatorul va depune dosarul de angajare la cel mai
apropiat VDAB, Actiris, FOREM, care va verifica dacã dosarul este în ordine, ca
mai apoi sã-l trimitã la Serviciul de emigrãri de la Ministerul Muncii. Pentru aupair, stagiari þi tehnicieni specializaþi se trimite dosarul direct la Servicul de
emigrãri de la Ministerul Muncii. Abia dupã liberalizarea pieþei muncii din
2014 (Aten?ie! autoritãþile belgiene au anunþat în decembrie 2011
prelungirea restricþiilor pânã la 31 decembrie 2013) nu va mai fi nevoie de
permisul de muncã.
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Cum sã evitaþi "þepele" la angajarea în strãinãtate:
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1. Verifica?i firma de recrutare la ITM (Inspectoratul Teritorial de
Muncã)
2. Citi?i atent contractul de muncã sau de mediere
3. Nu apela?i la persoane fizice – acestea nu au drept de intermediere
4. Cere?i referinþe despre experienþa firmei de recrutare
5. Firmele de mediere nu au voie sã perceapã onorarii þi de la
angajator þi de la angajat
6. Contractele de muncã trebuie sã fie (?i) în limba românã.
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Capitolul 7
Stabilirea în Belgia

Mai multe informaþii despre drepturile þi obligaþiile dvs. în societatea
belgianã se gãsesc pe site-ul www.droitbelge.be/droit_immobilier_bail.asp.
În primul rând, pânã nu aveþi o locuinþã oficialã (vizitatã de poliþistul de cartier
), nu puteþi avea carte de identitate. În ceea ce priveþte contractele de
închiriere, existã douã tipuri: contracte de scurtã duratã, de la 1 la 3 ani þi
contractul de 9 ani. În general, pe lângã plata primei rate de chirie, se cere þi o
garanþie de 2 luni (banii sunt puþi într-un cont separat, pe numele chiriaþului þi
al proprietarului, aþa încât niciunul nu poate scoate banii fãrã acordul celuilalt;
în caz de degradare a locuinþei proprietarul îi poate folosi pentru reparaþii). A
gãsi o locuinþã de închiriat nu este însã un lucru uþor, mai ales când proprietarii
nu prea au încredere în strãinii nou veniþi þi fãrã acte. Ei vor sã fie siguri cã
sunteþi solvabili þi peste câteva luni, deci e posibil sã vã cearã þi câteva fiþe de
salariu. Dacã închiriaþi prin intermediul unei agenþii, comisionul este plãtit de
cãtre proprietar. Însã, dacã doriþi ca agenþia sã caute o locuinþã expres dupã
dorinþa þi criteriile dvs, sã vã apere interesele, atunci se lucreazã pe baza unei
misiuni de cãutare. În acest caz comisionul este plãtit de cãtre persoana care
cautã locuinþa þi este negociabil.
ATENÞIE! Faceþi inventar nu numai la ceea ce se gãseþte în
apartament, dar þi la starea tuturor bunurilor ex: robineþi ruginiþi sau care nu
mai funcþioneazã, centrala de încãlzire, faianþã, gresie, geamuri, etc. pentru cã
altfel la plecare e posibil sã existe discuþii cu proprietarul þi, în caz cã acesta
constatã cã s-au produs daune, sã nu vã mai restituie garanþia. Dacã totul este
în regulã, în mod normal la expirarea contractului de închiriere vi se restituie
garanþia plus dobânzile aferente. Ar fi de preferat sã faceþi poze când este de
faþã þi proprietarul. De fapt, pentru a se evita neînþelegerile, noua legislaþie
din domeniu impune în mod obligatoriu înainte de ocuparea locuinþei,
stabilirea unui inventar amãnunþit al stãrii lucrurilor. Actul se anexeazã la
contractul de închiriere þi se înregistreazã. Constatatul poate fi facut amiabil
între locatar þi proprietar, cu menþionarea amanunþitã a situaþiei, sau de cãtre
un agent imobiliar agreat IPI sau un expert. Conform legii, atunci când se

92

2013 - Ghidul Românului în Belgia

7

S TA B I L I R E A Î N B E L G I A

apeleazã la un agent sau expert aceasta se face în baza unei misiuni þi tariful
este cunoscut de cãtre pãrþile implicate. Cheltuielile sunt partajate între
locatar þi proprietar, dacã se alege un expert unic, sau fiecare parte plãteþte
pentru misiunea agentului/expertului ales. Proprietarul este obligat sã predea
apartamentul curat, legislaþia belgianã interzice închirierea locuinþelor
insalubre.
Dacã apelaþi la serviciile unei agenþii imobiliare, vã recomandãm sã
nu plãtiþi nimic înainte de a semna contractul þi nici sã nu semnaþi contract de
exclusivitate cu o agenþie. Agenþia reprezintã interesele persoanei care
plãteþte comisionul þi, în rest, respectã legalitatea tranzacþiei. Contractul de
închiriere trebuie înregistrat la serviciul de finanþe al localitãþii de domiciliu,
înregistrarea fiind gratuitã (vã va ajuta þi la înscrierea la primãrie):
www.belgium.be/eportal. Huurdersbond sau sindicatul chiriaþilor
www.huurdersbond.be vã poate ajuta sã gãsiþi rãspunsul la nenumãrate
întrebãri. Este foarte important dacã nu doriþi prelungirea contractului de
închiriere sã anunþaþi din timp: cu cel puþin 3 luni înainte þi prin scrisoare
recomandatã, altfel contractul se prelungeþte de la sine, în cel mai rãu caz
pânã la 9 ani...

7

Câteva drepturi þi obligaþii pe scurt:
CHIRIAÞ
1. Întreþinere þi curãþenie: locuinþa, podele, instalaþii sanitare;
curãþarea coþului de fum; zugrãveala interiorului þi întreþinerea
acesteia; þevile: desfundare, detartrare; înlocuirea pãrþilor
deteriorate.
2. Înlocuirea þi reparaþia a tot ceea ce se stricã: uþi, geamuri,
chiuvetã; cheile pierdute, yala forþatã; înlocuirea becurilor, gãurile
din perete, petele de pe tapet.
3. Supravegherea stãrii generale pe dinãuntru þi pe dinafara
locuinþei.
4. Sesizarea imediatã a proprietarului în caz de defecte.

Existã douã modalitãþi de a închiria: imobile nemobilate (doar
bucãtãria este utilatã) þi cele mobilate; alegerea o faceþi în funcþie de propriile
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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PROPRIETAR
1. Întreþinerea þi reparaþia în afara locuinþei: balcon, acoperiþ,
faþadã; lucrãrile mari: electricitatea, instalaþiile sanitare, þevile de
gaz; încãlzirea centralã; faianþa/gresia.
2. Înlocuirea aparaturii defecte.
3. Reparaþia defectelor sesizate de cãtre chiriaþ.
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interese þi mai ales de perioada pe care vã gândiþi sã o petreceþi în acel
apartament. Dacã vã cumpãraþi singuri mobila þi ulterior nu mai doriþi sã o
mutaþi, o puteþi vinde la magazine din reþeaua Troc International (preiau
mobila de acasã, o vând, contra unui comision, evident) þi astfel vã recuperaþi
o parte din bani.
SFÂRÞITUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE - acest lucru se poate face
fie:
?
La cererea chiriaþului - pentru un contract pe termen scurt: cu 3 luni
înainte, anunþat în scris prin scrisoare recomandatã ( în caz contrar,
veþi pierde garanþia depusã ); soluþia: înþelegere de comun acord
(puteþi gãsi un alt chiriaþ care sã vã preia contractul). Pentru un
contract pe termen lung: se reînnoieþte automat la fiecare 3 ani; cu 3
luni înainte prin scrisoare recomandatã (dacã întrerupeþi contractul
în primii 3 ani trebuie sã plãtiþi o compensaþie)
?
La cererea proprietarului: - pentru un contract de 3 ani sau mai puþin:
proprietarul nu poate stopa contractul! Pentru un contract de 9 ani:
în orice moment dacã el sau familia sa vin sã locuiascã acolo; dupã 3
sau 6 ani pentru renovare; dupã 3 sau 6 ani fãrã motiv (plãteþte o
compensaþie pentru chiriaþ). În toate situaþiile e necesar însã un
preaviz de 6 luni.
Pentru cãutarea unei locuinþe aveþi mai multe variante: începeþi
cãutarile încã din þarã, contactând agenþiile imobiliare prin email - o datã
ajunþi în Belgia aveþi deja câteva întâlniri prestabilite; în Belgia fiind, cãutaþi o
rezidenþã, unde se poate închiria pe termen scurt þi mediu fãrã garanþii
bancare, iar între timp alegeþi ceea ce vã place. Pe siteul www.ximmo.be
existã o opþiune foarte practicã: puteþi afla care sunt "împrejurimile" locuinþei
- þcoli, centre culturale, comerciale, sportive, spitale, medici, farmacii,
restaurante....
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Cu toþii ne dorim o casã. În funcþie de preferinþe, veþi alege un
apartament sau o casã dar nu trebuie uitate bineîn?eles posibilitãþile
financiare ale fiecãruia þi nu în ultimul rand “generozitatea” unei bãnci. Odatã
lamuritã problema creditului þi gasitã casa mult doritã, spunem "DA" þi ne
aþteptãm la « sperietoarea » întabulãrii. Surprinzãtor însã, pentru a deveni
proprietar în Belgia, procesul este foarte clar þi simplu.
1. Cum începem…
2. Rolul notarului
3. Creditul ipotecar
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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În mare, odatã gãsitã locuinþa doritã, veþi semna imediat un
acord/precontract (compromis de vente/verkoopcompromis) cu proprietarul
(nu e nevoie de notar, dar este recomandat sã fie semnat la notar), în care vã
angajaþi sã cumpãraþi dacã proprietarul este de bunã credinþã þi locuinþa este
fãrã "probleme". În Belgia, semnat înseamnã ca þi cumpãrat. Deci din
momentul în care s-a semnat acordul de vânzare sunteþi obligat sã vã
prezentaþi la notar cel mai târziu în termen de 4 luni, pentru a semna actul final
(acte authentique/authentieke), dupã ce toate documentele legale þi ipoteca
au fost puse la punct. Cele 4 luni þi contractul final se desfaþoarã sub
patronatul notarului (notaire/notaris). În Belgia existã un notar pentru
cumpãrãtor þi unul pentru vânzãtor, preþul - onorariul rãmânând acelaþi.
Înainte de a semna precontractul trebuie sã fiþi siguri ca dispuneþi de toate
fondurile necesare tranzacþiei sau sã aveþi acordul scris al unei bãnci. Dacã
fondurile nu sunt suficiente þi banca nu a dat încã acordul, va trebui sã inseraþi
în precontract/compromis "clauza de împrumut ipotecar". Aceastã clauzã vã
scoate din încurcãturã în momentul în care nu s-au putut strânge banii
necesari deoarece banca nu a acordat împrumutul: numai cu acest motiv se
poate anula precontractul þi se poate recupera avansul plãtit.
Preþul proprietãþii stabilit cu vânzãtorul þi suma finalã pe care trebuie
sã o plãtiþi sunt alarmant de diferite! Explicaþia: taxele pe tranzacþii imobiliare
în Belgia sunt printre cele mai mari din lume. În regiunile Bruxelles þi Walonia,
taxa de înregistrare plãtitã statului este de 12,5% din valoarea de vânzare.
Pentru Bruxelles, în anumite cartiere, dacã este prima locuinþã pe
care o achiziþionaþi, sunteþi scutiþi de taxa pentru primii 45.000 Euro. În
regiunea flamandã, taxa a fost redusã la 10%, cu o deducere de 1.250 Euro
dacã este prima locuinþã. În anul 2009 se oferã din partea Guvernului flamand
o scutire de 7.500 de euro din TVA pentru locuinþele nou construite. Un alt
lucru de luat în seamã este impozitul cadastral (revenu cadastral/ R.C.sau
kadastral inkomen K.I.). Se calculeazã în funcþie de suprafaþã þi valoarea
locuinþei, de numãrul de locatari sub acelaþi acoperi? (membri ai familiei,
numãrul de copii) þi de veniturile locatarilor. Pe lângã taxa de înregistrare mai
este taxa de notar stabilitã de cãtre stat, deci nu are rost sã încercaþi sã
‘negociaþi’ preþul cu notarii. Taxa diferã în funcþie de valoarea proprietãþii, dar
în mare se aflã undeva la 1,6% din valoarea ei. Þi nu aþi terminat! Dacã luaþi un
împrumut din bancã, mai aveþi 3 taxe: taxa de înregistrare a ipotecii cãtre stat,
taxa notarialã fixã de înregistrare a ipotecii þi o taxã de credit cãtre bancã.
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4. Renovaþi singur
5. Deja vindeþi?
6. Agenþiile imobiliare
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Acestea sunt sub 2%. În total, puteþi considera undeva la 16- 17% în
Walonia þi Bruxelles þi 14-15% în Flandra taxele pentru « a deveni proprietar ».
Regula pricipalã este cã agenþiile imobiliare percep comision numai de la
persoana care le-a încredinþat misiunea. În general, agenþiile, NU percep
comision de la cumpãrãtor, deoarece au semnat deja cu proprietarul o
misiune de vânzare care le garanteazã comisionul. În acest caz, vânzãtorul
plãteþte un comision de circa 3 % + TVA. Existã cazuri în care agenþia lucreazã
numai la cererea cumpãrãtorului (misiune de cãutare, în care se specificã
valoarea comisionului þi faptul ca acesta se va plãti la notariat). Comisionul
este negociabil dar nu mai mare de 3% þi este plãtit de cãtre cumpãrãtor în
momentul semnãrii actului la notariat. Aceastã practicã nu mãreþte preþul
proprietãþii, deoarece în preþul final nu mai existã comisionul proprietarului
cãtre agenþie.

w w w. r o m b e l . c o m

2. Rolul notarului
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Deoarece toþi notarii sunt obligaþi sã încaseze acelaþi comision, este
bine sã vã alegeþi unul recomandat sau unul apropiat ca locaþie þi care
vorbeþte o limbã comunã cu dvs. Dacã nu aveþi referinþe, puteþi apela la
www.notaire.be. De obicei notarul vânzãtorului trimite o schiþã a
«contractului de vânzare-cumpãrare» cãtre cumpãrator, care este bine sã fie
revizuitã de notarul acestuia pentru a evita eventuale clauze nefavorabile. O
datã textul agreat, actul este semnat de ambele pãrþi þi un avans de 10% este
vãrsat de cumpãrãtor într-un depozit, controlat de notar. Acum veþi avea
timpul necesar sã cãutaþi o bancã mai bunã, sub rezervã sã includeþi în
contract clauzã de împrumut ipotecar. Dacã nu aveþi aceastã clauzã în contract
þi nu gãsiþi nici o bancã ce poate sã vã dea banii, atunci pierdeþi avansul plãtit
deja. Este recomandat sã luaþi ofertã de la o bancã þi sã încercaþi sã ‘forþaþi’ pe
ceilalþi sã vã dea condiþii mai bune, apoi reveniþi la prima bancã þi tot aþa pânã
obþineþi cele mai bune condiþii de împrumut ipotecar. Notarul va face toate
verificãrile legate de proprietate, vânzãtor þi, dacã toate merg bine, vã veþi
întâlni în 4 luni la sediul notarului dvs. pentru semnarea contracului final (actul
autentic) þi înmânarea cecului cu diferenþa de 90% + taxele aferente
menþionate mai sus, în schimbul cheilor locuinþei.
Înaninte de a semna contractul de vânzare-cumpãrare, se semneazã
oferta numita „compromis“. Acesta este un act de tip pre-contract. La
semnarea acestui compromis trebuie introdusã clauza referitoare la
împrumutul ipotecar. Aceastã clauzã stipuleazã ca numai în cazul în care gãsiþi
un împrumut bancar / ipotecar, va fi semnat contractul de cumpãrare. De
regulã, compromisul se semneazã în agenþie, fãrã notar dar pentru mai multa
siguranþã apelaþi la notarul dvs. pentru a redacta sau citi compromisul înanite
de a-l semna. SEMNAT ÎNSEAMNÃ CUMPÃRAT.
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Dacã doriþi un evaluator imobiliar þi banca vã va solicita acest lucru
pentru ipotecã - deoarece este o activitate independentã, este bine sã faceþi
evaluarea înainte de semnarea «precontractului». O datã semnat acel act e
foarte greu sã mai reziliaþi contractul fãrã penalizãri (doar în caz de clauze
încãlcate de cãtre vânzãtor) þi, destul de straniu, tot de atunci deveniþi eligibil
pentru plata asigurãrii locuinþei respective(!). Dacã are loc un incendiu, chiar
dacã proprietarul locuieþte încã în casã, dvs. pierdeþi, deci faceþi asigurarea cât
mai repede þi bine. Pentru asigurãri bãncile creditoare sunt prima opþiune, dar
gãsiþi þi alte bãnci/societãþi.

Sunt multe opþiuni de credit, variate de la o bancã la alta. Creditele
pot fi cu dobândã fixã sau variabilã þi se fac pe maximum 30 de ani. Atenþie la
taxe ascunse! un procent bun nu înseamnã întotdeauna cã veþi plãti puþin.
Discutaþi cu fiecare bancã þi cereþi cât mai multe informaþii inclusiv o simulare,
consultanþa este gratis. Alegeþi ce vã este mai convenabil, discutaþi cu
persoane ce au trecut deja prin aceastã experienþã. Interesant este cã bãncile
pot împrumuta pânã la 120% din sumã, deci se pot acoperi þi taxele. Uneori
însã aceasta se rãsfrânge asupra dobânzii, care creþte. Unele bãnci vor încerca
sã vã ‘oblige’ sã luaþi asigurarea tot de la ei (casã þi asigurarea de viaþã).
Comparaþi ofertele, cãci poate o reducere de nerefuzat pe care v-o
fac la dobândã, e "ascunsã" în spatele unor asigurãri mult mai mari. Nu sunteþi
obligaþi sã luaþi creditul þi asigurãrile de la aceeaþi bancã.
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4. Renovaþi singur!
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Dacã doriþi sã renovaþi noua proprietate, faþã de TVA-ul normal de
21% din Belgia, pentru case mai vechi de 6 ani beneficiaþi de un TVA redus la
6% pentru manoperã þi materiale de construcþie. Unele primãrii oferã þi
premii pentru activitãþi de renovare (izolaþii acoperiþ, montare geamuri
termopan, instalarea unei centrale în condensaþie), sume ce se pot ridica la
câteva mii de euro, deloc de neglijat. Aceste prime sunt oferite numai în cazul
în care renovarea se face prin entreprenor înregistrat. Trebuie însã sã fiþi
atenþi: o datã cu renovarea, valoarea R.C (revenu cadastral/ kdastral inkomen)
creþte þi este bazã de calcul pentru impozitul anual. E posibil sã plãtiþi înapoi,
rând pe rând, toþi banii primiþi drept „prima de renovare“. Pentru renovãri
puteþi apela la firme specializate (foarte scumpe ) sau vã descurcaþi în regie
proprie. Atenþie la taxe însã, lucrul cu „prieteni“ este susceptibil de TVA în
Belgia, doar rudele de gradul I vã pot ajuta legal fãrã a plãti taxe.
Informaþii importante din domeniul renovãrilor, preþuri indicative,
mercuriale, adrese, gãsiþi pe www.livios.be
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5. Deja vindeþi?
Procesul este invers decât cel menþionat mai sus. Dacã vindeþi
locuinþa personalã în mai puþin de 2 ani, puteþi recupera circa 3/5 din taxele
plãtite. La Bruxelles se poate recupera aproximativ 36 %. Dacã vindeþi locuinþa
personalã în mai puþin de 5 ani, plãtiþi taxe pe profitul obþinut. Puteþi însã
deduce din profit investiþiile ce au dus la majorarea preþului casei (renovãri,
extinderi, îmbunãtãþiri) – deci pãstraþi toate facturile! Dacã revindeþi un
imobil care nu este locuinþã personalã atunci se plãteþte impozit pe profitul
obþinut.
6. Agenþiile imobiliare

7

Agence immobiliers/vastgoedmakelaar sunt implicate în vânzãricumpãrãri, închirieri, gestiune imobiliarã, consultanþã, evaluãri. Pentru
informaþii suplimentare despre tarife, servicii, imobile de vânzare, consultaþi
www.immoweb.be sau site-urile agenþiilor: Century 21 - www.century21.be;
Eurorent - www.eurorent.com; Eurohouse -www.eurohouse.be; Housing
Service- www.housing-service.be; Immo2002-www.immo2002.be; Macnash
Associates- www.macnash.com; Toby -www.bureau-toby.com; Trevi -tel: 02
343 2240, www.trevi.be. Site-uri generale cu anunþuri de închirieri/vânzãri de
locuinþe: www.immoweb.be þi www.vlanimmo.be.
Existã ?i varianta discu?iilor directe cu proprietarul, fãrã intermediari:
http://www.entre-particuliers.be/.
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Aceastã taxã þi altele care urmeazã sunt de achitat integral la data
semnãrii actului de cumpãrare la notariat. În Belgia la cumpãrarea unui imobil
intervenþia notarului este indispensabilã. În ceea ce priveþte taxele la
cumpãrare þi regimul lor de aplicare: agentul imobiliar sau notarul vã pot da
toate informaþiile necesare deoarece aceste taxe depind de zona de situare a
imobilului. De regulã, taxele sunt în funcþie de regiune þi se aplicã pe valoarea
totalã a imobilului :
?
12,5. % la Bruxelles þi în Regiunea Valonã
?
10 % în Flandra.
Puteþi beneficia de taxe reduse de 6 % ( Bruxelles, Regiunea Valonã) þi
respectiv 5 % (Flandra) dacã imobilul cumpãrat are un RC de maximum 745 € (
sau 845€ în cazul în care aveþi mai mult de 3 su 4 copii în întreþinere, etc). În
realitate, imobile care au un asemenea RC redus aproape cã nu se mai gãsesc
(era aplicat în cazul locuin?elor modeste, fãrã confort ?i situate prin zone
periferice). Cererea pentru a beneficia de aplicarea dreptului redus la 6 sau 5
2013 - Ghidul Românului în Belgia

7

w w w. r o m b e l . c o m

2013 - Ghidul Românului în Belgia

S TA B I L I R E A Î N B E L G I A

% trebuie acompaniatã de un extras cadastral recent. Dacã acesta nu existã,
administra?ia comunalã va trimite un delegat care va constata situa?ia ?i va
verifica dacã sunt îndeplinite condi?iile pentru reducere.
Atunci când este cazul, reducerea se acordã cu îndeplinirea
urmãtoarelor condi?ii:
?
bunul imobiliar este unicul de?inut pe teritoriul Belgiei
?
obliga?ia de a ocupa efectiv bunul imobiliar, adicã de a se înscrie în
Registrul Popula?iei/la comuna/primãria de care apar?ine imobilul
?
înscrierea trebuie fãcutã pânã cel mai târziu 3 ani de la data actului de
cumpãrare la notariat (se ?ine cont de eventualele lucrãri de
amenajare/renovare a imobilului)
?
locuin?a trebuie sã fie ocupatã fãrã întrerupere pe timp de 3 ani de la
data înscrierii la comunã
Dacã data de înscriere ?i regimul de ocupare proprie nu sunt
respectate, cumpãrãtorul va trebui sã plãteascã diferen?a dintre dreptul redus
?i dreptul normal + o amendã care poate ajunge la 6,5% din valoarea
imobilului. Astfel, se ajunge la un drept de înregistrare total de 19%. De altfel,
fiecare administra?ie comunalã are mijloace/metode proprii de a fi la curent
cu situa?ia realã.
În cazul în care se achizi?ioneazã un imobil care nu are RC fixat (de
exemplu un apartament situat într-un imobil care a suferit transformãri ?i
partajãri în suprafe?e diferite de ceea ce este înregistrat în registrul
proprietã?ii) se plãte?te taxa întreagã la momentul achizi?iei ?i ulterior se
poate cere rambursarea diferen?ei, numai dacã administra?ia a notificat un RC
inferior la 745 €. Se restitue ce a fost plãtit în plus, dar nu existã nicio datã
limitã de rambursare.
Dacã imobilul este situat la Bruxelles (cele 19 comune) atunci se ?ine
cont de regula urmãtoare : din pre?ul total al imobilului se retrag 60.000 € care
nu sunt taxa?i. Pentru a beneficia de reducere imobilul va trebui sã fie
reziden?a principalã a cumpãrãtorului.
De exemplu, pentru un imobil de 200.000 € (se retrag 60.000€) deci se taxeazã
cu 12,5 % diferen?a de 140.000€.
Pe scurt, achizi?a unui imobil la Bruxelles (200.000 € ) atrage la
cumpãrare urmãtoarele taxe: 17.500 € (taxa 12,5% dupã ce s-au retras 60.000
€) + 700 € (diverse) + 2.165 € (notar) - deci un total de aproximativ 20.365 € .
Acest exemplu de taxare este numai informativ, deoarece diferen?e
importante existã în func?ie de zonã, ora?, de la un dosar la altul….
Daca mai face?i un împrumut ipotecar atunci mai trebuie prevãzute
?i alte cheltuieli în plus, cum ar fi cele de înscriere a ipotecii, de dosar , etc…..
oricum în jur de 3.000 – 5.000 €. Notarul ?i banca vã anun?ã cifra exactã.
?i o veste bunã: dacã imobilul se aflã la Bruxelles într-o zonã EDLR
(zonele sunt definite prin planul regional de dezvoltare) atunci beneficia?i de
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tran?a non impozabilã de 75.000€, ceea ce înseamnã o economie pe taxare de
circa 9.300€. În plus, pentru zona EDLR mai pute?i beneficia de prime la
renovare, dupã ce a?i devenit proprietar - informa?ii pe pagina web :
http://www.prime-renovation.irisnet.be/.
*** sursa: consultan?ã prin http://www.traducator.be.cx

Racordarea la utilitãþi
Gaz þi electricitate; apa
Pentru Bruxelles existã o singurã societate furnizoare: SIBELGA ELECTRABEL, Chausee d'Ixelles 133, 1050, Bruxelles, Tel: +32 2 549 41 00,
www.electrabel.be. Puteþi alege modul de facturare: lunar, bilunar,
trimestrial. Primele dvs. facturi sunt fãcute pe baza consumului locatarului
precedent. La intrarea în locuinþã se face citirea contorului þi se noteazã în
documentul numit "Starea la faþa locului". De asemenea, cereþi de la
societatea furnizoare de gaz/electricitate, sã vã trimitã un formular de citire a
indexului. Formularul, semnat în 3 exemplare de cãtre pãrþi - din care un
exemplar va fi trimis la societatea furnizoare, va sta la baza facturilor care se
vor stabili pe numele dvs. Pentru apã, existã tot o singurã companie pentru
Bruxelles: Compagne Intercommunale Bruxelloise d'Eau -www.cibe.be.
Facturarea se face anual, în funcþie de consum dar þi de numãrul de
persoane înregistrate la adresã. Se plateþte apa consumatã dar þi apa uzatã.
Un instrument util pentru a compara pre?urile la to?i furnizorii de gaz
?i electricitate: http://www.monenergie.be/, iar pentru a lãrgi spectrul
furnizorilor de servicii: http://www.mesfournisseurs.be/.
Teledistribuþie - TV - Internet - Telefonie fixã þi mobilã
Existã diferiþi furnizori, dar piaþa în general nu este foarte
competitivã. Existã companii care oferã þi pachete complete: telefon,
internet, cablu TV. În privinþa internetului, existã doar douã firme care deþin
monopolul, chiar dacã între timp au mai apãrut þi unii furnizori mai mici, care
acþioneazã mai mult local. De consultat ofertele lor pe internet: www.voo.be;
www.scarlet.be; www.tele2.be; www.telenet.be; www.belgian-telecom.be,
www.numericable.be. Accesul la internet se face fie de pe o linie de telefon
clasicã, fie de pe o linie ADSL sau încã, în unele zone, via cablul de la
televiziune. În general, nu puteþi alege dvs. personal operatorul prin cablu tv,
depinde de zona geograficã unde staþi. La Bruxelles, Gent, Leuven þi Aalst
existã posibilitatea Clearwire - Instant Internet, nu necesitã o linie de telefon
clasicã. O altã posibilitate de Internet instant este datã de firme ca Mobistar mini modemuri uþor de purtat în buzunar, oriunde.
Pentru televiziune, o altã soluþie ar fi instalarea unei antene satelit
(aici poate fi avutã în vedere posibilitatea de a recepþiona þi canalele
româneþti de televiziune) dar acest lucru este condiþionat de posibilitatea
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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fizicã de plasare a antenei precum þi de acordul primãriei dar þi al
proprietarului/asociaþiei de proprietari (existã primãrii care nu permit
instalarea antenelor satelit). În ceea ce priveþte telefonia fixã, pentru
racordarea la reþea existã o singurã companie: BELGACOM www.belgacom.be; dupã instalarea liniei puteþi face apel la serviciile altor
furnizori, la alegerea dvs.
Pentru telefonia mobilã - existã pe piaþã în momentul de faþã 3 mari
operatori: PROXIMUS - www.proximus.be (legat de Belgacom), MOBISTAR www.mobistar.be þi BASE- www.base.be. Este posibil sã schimbaþi operatorul
pãstrând însã numãrul de telefon. Pentru convorbiri în România puteþi folosi
www.ortelmobiel.be care are tarife foarte mici sau cabinele telefonice de la
Internet-Cafe unde preþul este între 11-20 cenþi/minut. Alte posibilitãþi: prin
apelarea unui numãr al unei societãþi de telefonie www.belkraker.be sau
www.directbellen.be - preþurile pentru România sunt de la 2 cenþi /minut,
însã atenþie se pot schimba lunar. De asemenea, puteþi instala pe calculator
programe care vã ajutã sã sunaþi ieftin nu doar în România, ci þi spre multe alte
destinaþii din Europa, de multe ori apelurile pe fix fiind gratuite:
www.internetcalls.com; www.12voip.com; www.justvoip.com;
www.skype.com.
EuroVoice oferã servicii de telefonie VoIP la tarife reduse cu România
si alte tãri, permiþând portabilitatea numãrului ?i mobilitate. Pentru detalii
accesa?i adresa web: www.eurovoice.ro sau tel: 0484 63 90 92 (în BE) sau
0317 10 00 71 (în RO).
De la 1 iulie 2010 au scãzut din nou tarifele pentru roaming în UE.
Pre?ul maxim pentru un minut de convorbire ini?iatã în roaming a
scazut cu 4 cen?i/minut; la fel ?i tariful maxim pentru un apel primit. S-a
introdus un plafon pentru traficul pe internet, astfel încât clien?ii sã nu mai
primeascã facturi-?oc. Pre?ul maxim pentru efectuarea unui apel în roaming e
redus la 39 de centi pe minut (fãrã TVA) iar primirea unui apel costã maximum
15 cen?i pe minut (fãrã TVA). Costul efectuãrii ?i primirii de apeluri atunci când
cetã?enii europeni se aflã în alt stat din UE este acum cu 73% mai scãzut decât
în 2005. Limita pentru transferul de date pe internet pentru persoanele care
cãlãtoresc este stabilitã automat la 50 EUR, fãrã TVA (cu excep?ia altei op?iuni
expres formulate de client).
Operatorii trebuie se trimite o avertizare utilizatorilor atunci când
valoarea facturii atinge 80% din limita pentru transferul de date în roaming.
Operatorul trebuie se întrerupã conexiunea la internetul mobil odatã ce limita
a fost atinsã, cu excep?ia unei alte preferin?e exprimate de client.
În cele din urmã, primirea unui mesaj vocal care indicã existen?a unui
mesaj vocal nou va deveni gratuitã, însã ascultarea mesajelor vocale propriuzise se plãte?te. Pre?ul pentru trimiterea de mesaje text scurte rãmâne 11
cen?i pe mesaj.
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Capitolul 8
Integrarea/ adaptarea în Belgia
Posibili factori ai succesului / eþecului
s
s
Mãrturii ale membrilor comunitãþii RomBel
s
Cursuri de integrare/ orientare socialã

Dupã finalizarea demersurilor de stabilire în Belgia, urmeazã o nouã
etapã, fireascã de altfel: adaptarea la realitã?ile noii ?ãri de adop?ie. Etapa a
început de altfel, cel pu?in la nivelul subcon?tientului, încã de dinainte.
Atenþie! un concept respins din start de multe persoane este asimilarea...
Provocarea este cu atât mai mare cu cât unii se pot sim?i bloca?i între dorin?a
de a pãstra propria identitate ?i nevoia de a face parte din noua ”lume”, de a
(re)gãsi sentimentul de ... acasã. Filosofând sau doar rãmânând reali?ti, am
putea spune cã acasã înseamnã acolo unde î?i este ?IE cel mai bine, indiferent
de cum s-ar numi acel loc.
Cu toatã clima nu tocmai favorabilã, cu toatã situa?ia politicã
încordatã, Belgia se claseazã (încã) în fruntea clasamentelor celor mai cãutate
loca?ii de cãtre emigran?ii europeni. Existã numeroase asocia?ii
europene/interna?ionale care realizeazã sondaje ?i clasamente privind
?ãrile/ora?ele cele mai scumpe, cele mai accesibile pentru trãit, etc. Un
exemplu: http://www.eca-international.com/showpressrelease (în
competi?ie intrã cel mai des ora?ele Bruxelles ?i Antwerpen). Clasamentele
sunt alcãtuite în baza unei diversitã?i de criterii dintre care amintim: clima,
serviciile de sãnãtate, cazare, serviciile publice, distan?a fa?ã de ?ara de
origine, via?a socialã, distrac?iile, infrastructura, securitatea individului,
tensiunile politice ?i calitatea aerului.
În alegerea pe care o fac emigran?ii o mare importan?ã o au ?i
diferen?ele de culturã ?i de limbã fa?ã de ?ara de origine, precum ?i nivelul de
securitate (zonele de rãzboi sau cele cu sensiblitã?i religioase nu sunt
preferate). Cu toate cã nordul Europei este mult mai atractiv în compara?ie cu
alte pãr?i ale lumii, aceasta nu înseamnã un succes garantat pentru cei care
poposesc pe aceste meleaguri.
E?ecul celor care nu s-au putut adapta/integra poate fi atribuit
urmãtoarelor probleme:
?
contractul de muncã - încerca?i sã ob?ine?i un contract de munca
înainte de a veni în Belgia. Citi?i cu aten?ie TOT ce scrie în contract
(salariu, avantaje, pensie, etc) ?i informa?i-vã despre cheltuielile pe
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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care le antreneazã schimbarea ”casei” (cazare, masã, ?coala copiilor,
transport). În plus, nu ar fi rãu sã evalua?i ?i care ar putea fi situa?ia
voastrã în caz de reîntoarcere acasã.
?
adaptarea familiei - chiar dacã cel care vrea sa facã în principal
schimbarea este suficient de pregãtit, trebuie sã evalueze ?i dacã
familia sa se poate adapta la aceastã schimbare radicalã
(îndepãrtarea de pãrin?i, rude, prieteni, anturaj, mod de via?ã, etc).
?
altã ?arã, alte obiceiuri - trecerea la o altã culturã, la obiceiuri ?i locuri
noi, necunoscute, cãutarea unui job sau a unor rela?ii umane într-o
?arã strãinã poate produce mari deziluzii care conduc la inadaptare /
depresie ?i chiar întoarcerea acasã a individului.
Fiecare persoanã are propria sa pãrere despre ce a fost/ este un
obstacol sau o solu?ie în via?a sa, care nu neaparat coincide cu pãrerea
celorlal?i.
Iatã cîteva mãrturii culese de pe forumul comunitãþii RomBel: ”Este
destul de dificil sã ierarhizez obstacolele din via?a mea - pentru cã o datã
depã?ite, percep?ia de obstacol dispare ?i parcã toate obstacolele încep sã se
uniformizeze, însã probabil cel mai mare a fost limba neerlandezã. Nu cred cã
este un obstacol depã?it încã, însã continui sã studiez limba. Este un proces de
duratã ?i voi avea nevoie de încã câ?iva ani pentru a vorbi o neerlandezã la
nivelul pe care mi-l doresc. Când am plecat din România nu am anticipat cã
învã?area acestei limbi este atât de dificilã. Deoarece învã?asem franceza
destul de repede, iar engleza o studiasem din clasa a II-a, am pornit cu
prejudecata cã o nouã limbã va fi mult mai u?or de învã?at ?i într-un timp mai
scurt. Dupã trei ani reu?esc sã între?in o conversa?ie sau sã lecturez reviste sau
cãr?i, însã a-mi rândui gândurile într-o formã de comunicare analiticã sau
criticã în limba neerlandezã este imposibil.
O altã problemã care mi-a cauzat frãmântãri a fost statutul
emigrantului în Belgia. Încã de la început am fost membru pe Rombel, asta din
încercarea de a nu-mi auto-anihila rãdãcinile ?i de a fi într-un fel aproape ?i
departe de românii de aici. Nu ?tiu dacã existã o comunitate româneascã
întrematã în Belgia, însã ?tiu cã sunt oameni care se ocupã permanent de
consolidarea rela?iilor dintre români. Nu simt cã apar?in societã?ii române?ti,
dar nici celei belgiene. De altfel, resping o integrare pânã la asimilare în
societatea belgianã în aceea?i mãsurã în care am refuzat acceptarea normelor
etico-sociale tradi?ionale din România. Ini?ial, m-am pozi?ionat între cele douã
societã?ii ?i nu mã regãseam în niciuna dintre ele ?i asta m-a fãcut sã simt cã nu
apar?in nimãnui. Însã, o datã ce m-am mai maturizat, criza de identitate s-a
diminuat. Am realizat cã ne pierdem din individualitate atunci când încercãm
sã ne integrãm, ne pierdem din caracterele noastre unice ?i, în consecin?ã, am
refuzat asta. Din punct de vedere practic, urmez criteriile generale, gãsindumi un loc de muncã decent cu un salariu decent, chiar dacã interesul pentru
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domeniul în care lucrez este motivat doar de remunera?ie. ?i tot remunera?ia
îmi aduce o satisfac?ie pe care, dacã o compar, în România nu o sim?eam. De?i,
din punct de vedere material, aveam acelea?i condi?ii de trãit ca ?i aici, ma
bucuram de acelasi confort, atunci când încercam sã fiu eu însumi nu era
posibil. Asta din douã motive: financiare, cheltuiam to?i banii pe între?inere ?i
pânã la urmã nu îmi mai ajungeau banii sã îmi cumpãr cãr?i, sã fac o cãlãtorie,
sã dau o petrecere etc., iar al doilea motiv erau rigorile morale la care eram
supus. Ajuns aici m-am sim?it eliberat, însã cu timpul au intervenit alte limitãri:
mediul înconjurãtor poluat, demografie, claustrofobie.
Nu mã voi sim?i vreodatã fericit în Belgia sau România, însã cu
siguran?ã voi avea momente de intensã bucurie ?i satisfac?ie pentru cã sunt
oameni în jurul meu care fie sunt extrem de inteligen?i, fie cã sunt extrem de
calzi ?i au capacitatea de a te face sã te sim?i ca ?i acasã”. (L.)
”De multe ori se-ntâmplã pe forum sã vinã o persoanã ?i sã-?i spunã
pãsul în legaturã cu problemele întâmpinate aici. Imediat sar zece sã
contrazicã, cum cã lucrurile n-ar fi tocmai a?a, sau cã par cusute cu a?ã albã.
Adevãrul este cã, dacã celãlalt nu a fost pus în situa?ia ta, nu a avut parte de
trãiri precum ale tale, nu ai cum sã te bucuri de empatie din partea lui.
Mai este un aspect: multora nu le place sã vorbeascã despre aceste
lucruri, chiar dacã s-au târât pe coate ?i pe genunchi pânã sã intre într-o
situa?ie cât de cât normalã. Preferã sã ?inã adevãrul sub tãcere, sã mascheze
lucrurile ?i sã spoiascã totul în roz. Ceva de genul: afarã-i vopsit gardu' ?inãuntru-i leopardu'. Ce e mai grav, cã pentru câ?iva argin?i câ?tiga?i în plus în
Belgia, românul î?i vinde ?i sufletul. Ca sã nu mai vorbim de faptul cã încearcã
sã le inducã ?i copiilor lor aceastã stare falsã, copii care reu?esc cu greu sã se
integreze în sistemul de aici, datoritã diferen?elor mari de culturã ?i
mentalitate. Personal, de ceva timp, nu mai fac niciun efort în plus pentru a mã
integra, cât despre asimilare nici nu poate fi vorba. Mie mi-e de ajuns cât am
sim?it pe propria-mi piele gustul amar al discriminãrii ?i marginalizãrii într-o
?arã cãreia nu i-am cerut nimic altceva decât sã mã punã în legalitate, drept pe
care-l am ca cetã?ean UE, dar în care familia mea plãte?te de trei ani taxe ?i
impozite ce se ridicã la sume colosale”. (A.)
”Fãrã sã supãr pe nimeni, de atâ?ia ani de când sunt aici ?i dupã
cuno?tin?a cu mai mul?i români, am ajuns la o concluzie: celor care vin în Belgia
cu idei negative ?i care rãmân cu acelea?i idei mai mult timp, NU LE MERGE
DELOC BINE ?i dau tot timpul peste nenumãrate "obstacole" în calea
"integrãrii/ realizãrii". Din contrã, cei care sunt optimi?ti, cred în viitorul lor în
aceastã ?arã ?i peste tot unde se duc, o fac cu zâmbetul pe buze, dau în general
numai peste belgieni de treabã ?i reu?esc sã ajungã unde vor (carierã, casã,
etc) mult mai repede ?i cu mult mai pu?ine e?ecuri decât persoanele negative”.
(M.)
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”Dincolo de bariera lingvisticã ?i culturalã, alte obstacole majore nu
am întâlnit. Astea sunt însã depã?ite prin autoeduca?ie ?i autocontrol. Pui
mâna ?i cite?ti tot ce e relevant despre ?ara în care te afli ... istorie, legi
importante, etc. Limba o înve?i rapid dacã vrei - 6 - 9 luni ca sã vorbe?ti - ?i apoi
în func?ie de mediul în care te afli, te perfec?ionezi. Sigur cã într-o primã fazã
e?ti tratat de sus de func?ionari, dar asta pânã se prind cu cine au de-a face.
Restul ?ine mai mult sau mai pu?in de cultura localã, pe care o înve?i ?i, daca
sim?i nevoia, ?i-o aproprii. Despre prieteni, ce sã spun ... ?i români ?i imigran?i
?i belgieni. Omul în general rãspunde a?a cum e tratat. Dacã pleci de la premiza
cã românii sunt ho?i, apoi numai de ãia ai parte fiindcã, fãrã sã vrei, îi tratezi ca
atare. Dacã ai impresia cã negrii sunt inferiori sau a?a ceva, atunci ai o
problemã ... vei fi tratat exact la fel. ?i tot a?a... Un mare obstacol în opinia
mea, pe care nu am reu?it sã-l depã?esc, dar care ?ine de cultura localã, este
frecven?a cu care se gre?e?te în defavoarea mea, începând cu companiile de
utilitã?i ?i terminând cu magazinul de la col?ul strãzii. Sigur cã dacã e?ti atent ?i
e?ti ferm pe pozi?ia ta se remediazã ... însã e obositor.” (J)
”Sunt de acord 100% cu faptul cã un obstacol în integrare este chiar
administra?ia (lentoare, decizii contradictorii, lipsa de informare/ pregãtire a
personalului, comunicare ineficientã ?i a? mai adãuga lejeritate în tratarea
dosarelor, cãci nu se ?ine o eviden?ã, se pierd acte, se revine... se pierde timp.
Belgia are administra?ie divizatã, cu trei limbi na?ionale, cu trei regiuni, trei
guverne + unul federal, 10 provincii ?i o regiune, cu ‘nsprezece regulamente
aferente ?i bineîn?eles culoarea politicã a primarului. Vã asigur cã aceastã
culoare dã "carte blanche" pentru a face totul pe fondul unui frecu? lingvistic
francofon - flamand.... FRECU?UL ãsta dã culoare vie?ii de zi cu zi, dã nervi,
scoate lumea din monotonie ?i este o sursã inepuizabilã de scuze pentru
regimul administrativ.....
La toate acestea se mai adaugã uneori:
?
faptul cã func?ionarii de la ghi?eu nu sunt forma?i pentru a rãspunde
persoanelor venite din peste 130 de ?ãri (deci tot atâtea situa?ii
diferite). Aici am tot bate apa în piuã dar degeaba, cãci statul nu mai
are bãnu?i de cheltuit cu formãri de tot felul, casieria este goalã ?i se
func?ioneazã cu mijloacele de la bord.
?
au un volum imens de lucru;
?
un func?ionar ”func?ioneazã” dupã un regulament ?i o listã de
competen?e atribuite ....” (N)
O altã rombelistã cu experienþã spune: ”Pentru reu?ita integrãrii îmi
permit ni?te sfaturi din propria experien?ã:
?
citiþi ziarele locale cu þtiri þi puneþi-vã la punct cu politica þãrii de
emigraþie, geografia þãrii, economia etc. Chestiuni generale care sunt
însã foarte de folos pentru un nou venit ca sã nu fi picat din lunã.
?
încercaþi sã socializaþi cât mai mult posibil cu localnicii, e foarte
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Cursuri de integrare/ orientare socialã
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instructiv. Poþi sã afli chestii necesare pentru viaþã într-un timp foarte
scurt, fãrã sã te dai cu capul de pereþi sau sã faci greþeli (ex: când îþi iei
o maþinã în rate, cum sã negociezi rata dobânzii, etc.).
?
testaþi gastronomia localã þi experimentaþi cu ea acasã. Nu mâncaþi
numai sarmale, tocane þi ciorbe de burtã ca în România, mai existã þi
alte feluri bune. E interesant sã cuno?ti cât mai multe chiar þi despre
asta, deþi pare ceva minor. Îþi deschide orizontul orice lucru nou
învãþat.
?
cel mai important e învãþarea limbii cât mai bine (la cursuri, cu
dicþionare þi CD-uri pentru pronunþie) þi ieþitul în lume, plecatul de
nebun þi experimentatul efectiv prin oraþ, zonã, regiune încã de la
începutul perioadei de emigraþie.
?
nu staþi ascunþi în casã în timpul liber. Vorbiþi la telefon fãrã fricã cu
strãinii, în magazine...peste tot, chiar dacã faceþi greþeli. Cui îi pasã?
Din greþeli se învaþã.
?
acceptaþi þi respectaþi diferenþele dintre culturi, este foarte
important ...nu fiþi rasi?ti, voi în?ivã sunteþi emigranþi
faceþi schimburi culturale cu ceilalþi oameni (ex: vizionaþi filme
româneþti þi strãine, organizaþi cine româneþti þi strãine, etc.)
?
cu cât începi sã cunoþti limba, locurile, cultura, politica, totul mai
bine, cu atât te simþi mai în largul tãu þi deci te porþi absolut normal,
fãrã închistaþii. Eþti nestresat peste tot. Þi când te porþi firesc, nu faci
greþeli. În ultimã instanþã e chestie de exerciþiu, la început e mai greu
(nimãnui nu i-a fost uþor!) dar cu timpul devine rutinã.
?
Þi mai este ceva ...mai urmãriþi þi televiziunea localã, nu numai cea
românã. Succesul va fi garantat!” (S.)
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Este necesar þi firesc totodatã sã urmaþi un curs de integrare socialã
(care nu este obligatoriu) dacã doriþi sã vã adaptaþi mai uþor noii societaþi, sã
cunoaþteþi care vã sunt îndatoririle dar þi drepturile. Cursul va aduce în
discuþie toate aspectele vieþii în Belgia, aplicate în viaþa de zi cu zi þi vã oferã
rãspunsuri concrete la toate întrebãrile pe care le aveþi! Cursul de orientare
socialã este gratuit þi este organizat de cãtre Guvernul flamand pentru
persoanele care se aflã în Belgia de mai puþin de un an. În fiecare oraþ mare
existã un centru pentru integrare, este bine sã luaþi contact direct cu biroul din
zona unde locuiþi. Pentru a accesa lista cu centrele de integrare: www.vmc.be.
Cursul de integrare cuprinde trei module: orientare socialã,
reorientare profesionalã/ echivalarea studiilor, curs de limba neerlandezã; se
obþine la final un certificat de "absolvire", numit "Dovada de integrare".
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Adresa: Kongostraat 42, 9000 Gent
Tel: 09/265.78.40; Fax: 09/265.78.49; email: info@kompasgent.be;
www.gent.inburgering.be
?
Onthaalbureau Inburgering Limburg - Hoofdvestiging: PRIC
LIMBURG
Adresa: H. van Veldekesingel 150/35, 3500 Hasselt
Te l : 0 1 1 2 4 7 8 0 0 ; Fax : 0 1 1 2 4 7 8 1 5 ; e -
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Cursul de orientare socialã se preda în mai multe limbi - de obicei în
limba maternã, printre care þi limba românã (Antwerpen þi Gent). Cursul de
limba neerlandezã se organizeazã în funcþie de nivelul studiilor fiecãrui
cursant. "Casa Limbii Neerlandeze" sau "Huis van het Nederlands" din cadrul
clãdirii Atlas din Anvers, vã ajutã sã gãsiþi scoala potrivitã pentru dvs.
Universitatea din Anvers organizeazã, în colaborare cu Serviciul de Integrare
Atlas, cursuri intensive de limba neerlandezã.
Serviciul Public Federal pentru locuri de muncã þi integrare socialã
din Belgia anunþase încã din decembrie 2008, extinderea cu încã trei ani, pânã
la 1 ianuarie 2012, a restricþiilor privind accesul liber pe piaþa muncii impuse
imigranþilor din România þi Bulgaria. Dar la 16 decembrie 2011, guvernul
belgian a decis sa prelungeasca "pentru ultima data" aplicarea restricþiilor, iar
masura va fi valabila pîna la data de 31 decembrie 2013. În principiu, perioada
totalã de restric?ii pe pia?a muncii poate fi de þapte ani de la aderarea
României la UE. Ca urmare, românii au în continuare nevoie de un permis
de muncã pentru a putea lucra legal în Belgia, în paralel fiind necesarã
dovada cã pe piaþa belgianã a muncii nu a fost identificat un lucrãtor pentru
postul pe care se doreþte angajarea cetãþeanului român.
Din aprilie 2008 s-a creat un Serviciu de permanenþã în limba românã
în cadrul Serviciului de integrare ATLAS, Carnotstraat 110, B-2060 Anvers.
Pentru cursurile de integrare socialã în limba românã þi pentru serviciul
orãþenesc de traduceri de la Anvers, puteþi apela numerele de telefon: 03 227
70 49 sau 03 227 70 50 sau prin internet la http://antwerpen.inburgering.be/.
Adrese utile în marile oraþe:
?
Onthaalbureau Inburgering stad Antwerpen (PINA)
Adresa:Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
Tel:032277000; Fax: 032277171; E-mail: pina@stad.antwerpen.be;
www.antwerpen.be.
?
Onthaalbureau Inburgering Brussel - (Bon vzw Brussels
onthaalbureau inburgering Nieuwkomers)
Adresa: Phillipe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel
Tel: 02/501.66.80; Fax: 02/501.66.96; email: info@bonvzw.be;
web:www.bonvzw.be/
?
Onthaalbureau Inburgering Gent (Kom-Pas Gent)
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Adresa: Voldersstraat 1, 9000 Gent
Tel:09/267.79.20; Fax: 09/267.79.28; email:onov@onov.be;
www.oostvlaanderen.inburgering.be
?
Vestiging Leuven
Adresa: Diestsesteenweg 57, 3010 Kessel-Lo
Tel: 016/47.43.11; Fax: 016/47 42 11; E-mail:
onthaalbureau.leuven@vlaamsbrabant.be
?
Vestiging Kom-pas - regio Kortrijk
Adresa: Pieter de Conincklaan 4, 8500 Kortrijk
Te l : 0 5 6 / 3 2 . 4 4 . 8 6 ; F a x : 0 5 6 / 3 2 . 4 4 . 8 7 ; E - m a i l :
Kompas@onthaalbureauwvl.be
?
Vestiging Yambo - regio Brugge
Adresa: Vlamingstraat 41, 8000 Brugge
Te l : 0 5 0 / 3 4 . 8 8 . 0 8 ; F a x : 0 5 0 / 3 4 . 8 8 . 0 7 ; E - m a i l :
yambo@onthaalbureau-wvl.be
Curs de orientare socialã la Antwerpen
Pe 12 octombrie 2010 a fost lansatã o nouã sesiune informativã cu
privire la programul de integrare socialã din Antwerpen - Anvers în limba
românã. Programul este oferit de cãtre guvernul flamand atât pentru noii
veni?i cât ?i pentru cei care locuiesc de mai multã vreme în Belgia. Cursul
propriu-zis a fost planificat pentru luna noiembrie 2010.
Pentru informa?ii:
Iuria Ismana, consilier pentru integrare– 03/338.70.86; email:
iuria.ismana@stad.antwerpen.be
Onthaalbureau Inburgering Antwerpen
ATLAS, Carnotstraat 110
Curs de orientare socialã la Bruxelles
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mail:onthaalbureau@limburg.be; www.limburg.inburgering.be
?
Hoofdvestiging : ONOV coördinatie en administratie
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"Bon asbl”, propune începând cu luna noiembrie 2010, un program
de integrare socialã în limba românã. Cursurile sunt gratuite ?i se desfã?oarã la
Molenbeek-Saint-Jean. "Bon" vã oferã informaþii corecte þi actuale asupra
diferitelor aspecte ale vieþii în Belgia, vã încurajeazã spre o mai mare
autonomie þi participare socialã þi / sau continuarea studiilor ?i vã ajutã în
cãutarea unui loc de muncã sau a unui curs de pregãtire profesionalã.
Cursurile de orientare socialã se organizeazã în 11 limbi, iar instructorii
abordeazã cursul interactiv pe parcursul a 6 sãptãmâni. Programul cursului
este realizat în func?ie de a?teptãrile ?i preocupãrile majore ale participan?ilor.
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Bon asbl este un birou de integrare civicã, îl pute?i gãsi în Molenbeek-SaintJean, Bruxelles- centre ?i Schaerbeek.
În program se poate înscrie orice persoanã care are peste 18 ani, de
na?ionalitate belgianã sau de altã na?ionalitate. Programul cuprinde un curs
de orientare socialã, un modul de limba olandezã – formare de bazã ?i
orientare cãtre un proiect personal.
Adrese utile: ”Bon" vzw
?
Rue de l’ Avenir, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
?
Rue Philippe de Champagne 23, 1000 Bruxelles
?
Colignonplein 4, 1030 Schaerbeek
Tel: 02 501 66 80
www.bon.be
email: info@bon.be

w w w. r o m b e l . c o m
2013 - Ghidul Românului în Belgia

109

8

A MUNCI ÎN BELGIA

9

Capitolul 9
A munci în Belgia
Noi reglementãri privind libertatea de miþcare a
s
muncitorilor
s
Permis de muncã în 5 zile. Meserii "critice”
s
Declaraþia Limosa
s
Expat - statutul fiscal al cadrelor strãine
s
STATUTUL DE INDEPENDENT
?
Cine este un independent? Paþii de urmat
?
Statutul de "ajutor de independent"
?
Independent complementar
?
Drept de muncã pentru partenerul unui independent
?
Cunoaþteþi o meserie dar nu aveþi diplomã? Titlul de
Competenþã
s
STATUTUL DE ANGAJAT
?
Cum þi unde cãutãm de lucru?
?
Conflicte de muncã, intervenþia sindicatului
?
Concediul de odihnã
s
Contribuþii þi drepturi sociale, inclusiv pentru românii
fãrã acte
s
Noi reguli pentru combaterea muncii la negru
s
Þomajul
s
Munca în sistem "Au pair”
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Noi reglementãri privind libertatea de miþcare a muncitorilor
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Serviciul Public Federal pentru locuri de muncã þi integrare socialã
din Belgia a anun?at încã din decembrie 2008, extinderea cu încã trei ani, pâna
la 1 ianuarie 2012, a restricþiilor privind accesul liber pe piaþa muncii impuse
imigranþilor din România þi Bulgaria. Motivele invocate de cabinetul belgian
au fost criza financiarã globalã þi rata ridicatã de þomaj din zonele de sud ale
þãrii. În principiu, perioada totalã de restric?ii pe pia?a muncii poate fi de þapte
ani de la aderarea României la UE. Ca urmare, românii au în continuare
nevoie de un permis de muncã pentru a putea lucra legal în Belgia, în paralel
fiind necesarã dovada cã pe piaþa belgianã a muncii nu a fost identificat un
lucrãtor pentru postul pe care se doreþte angajarea cetãþeanului român.
În conformitate cu articolele 2.3 * b) 38 ter & 3 d) din Decretul regal
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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din 9 iunie 1999 cu privire la aplicarea Legii din 30 aprilie 1999 privind
încadrarea în muncã a lucrãtorilor strãini, sunt scutiþi de obligaþia de a obþine
un permis de muncã cetãþenii români þi bulgari care se aflã în posesia cardului
electronic E + sau anexa 8 bis þi în versiunea hârtie.
Legislaþia belgianã prevede 3 categorii de permis de muncã: de tip A,
cu o duratã nelimitatã, valabil pentru toate profesiile salariate, de tip B cu
valabilitate determinatã de maximum 12 luni, care dã dreptul la ocuparea
unui loc de muncã doar la un angajator, þi de tip C cu duratã determinatã þi
valabil pentru toate profesiile salariate. Pentru angajaþii titulari ai unui permis
de muncã de tip A, nu se cere nicio autorizare de ocupare a unui loc de muncã
însã documentul îþi pierde valabilitatea dacã deþinãtorul sãu lipseþte din þarã
pentru o perioadã mai mare de un an (numai dacã aceastã absenþã nu a
antrenat pierderea dreptului sau a autorizaþiei sale de þedere). Permisul de
muncã de tip B se acordã din oficiu muncitorului interesat ca urmare a
acordãrii cãtre angajator a autorizaþiei de ocupare a forþei de muncã. Durata
de valabilitate a permisului este aceeaþi cu durata de valabilitate a
autorizaþiei acordatã angajatorului. Pentru permisul de tip C nu este
necesarã obþinerea autorizaþiei dar atât permisul C cât þi B îþi pierd
valabilitatea dacã deþinãtorul pierde dreptul sau autorizaþia de þedere iar
dacã cetãþeanul pãrãseþte þara definitiv este obligat sã restituie permisul la
administraþia comunalã.
Autorizaþia de ocupare se acordã în baza dovezii cã nu s-a gãsit pe
piaþa belgianã a muncii un lucrãtor pentru postul respectiv. În cazul membrilor
de familie ai cetãþenilor români, cum ar fi soþul/soþia sau descendenþii sub 21
de ani care sunt în grija lor, oricare ar fi naþionalitatea acestora, nu se þine
seama de prevederile privind dovedirea situaþiei de pe piaþa muncii.
Prevederea se aplicã doar dacã membrii de familie locuiesc legal în
Belgia, iar lucrãtorul a fost admis pe piaþa muncii pentru o perioadã de cel
puþin 12 luni sau dacã de la data aderãrii au locuit legal cel puþin 18 luni în acest
stat. Acordarea autorizaþiei se face dupã semnarea de cãtre angajator þi
angajat a unui contract de muncã. Pentru muncitorul care lucreazã pentru
prima datã în Belgia cererea trebuie sã fie însoþitã de un certificat medical din
care sã reiasã cã este apt de muncã. Actul poate fi eliberat cu cel mult 3 luni
înainte de data depunerii cererii þi, dacã este cazul, va fi tradus în una din
limbile regiunii competente pentru eliberarea permisului de muncã.
Autorizaþia de ocupare a forþei de muncã þi permisul de muncã nu se
elibereazã dacã cererea conþine date incomplete sau incorecte, dacã
prevederile legii þi a hotãrârilor sale de executare nu sunt îndeplinite sau dacã
ocuparea forþei de muncã este contrarã ordinii publice sau siguranþei publice,
legilor þi reglementãrilor, sau convenþiilor þi acordurilor internaþionale în
materie de recrutare þi de ocupare a unui loc de muncã de cãtre muncitorii
strãini.
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Mai multe informaþii asupra subiectului se gãsesc la adresele:
www.emploi.belgique.be, www.omfm.ro þi www.vmc.be.
Alte linkuri utile: www.diplomatie.be, www.eurovisa.info,
w w w. e m p l o i .w a l l o n i e . b e , w w w. b r u xe l l e s . i r i s n e t . b e ,
www.vlaanderen.be/werk, www.dglive.be.
Permis de muncã în 5 zile. Meserii "critice”
Foarte multã vreme Belgia nu a fost consideratã o destinaþie de top
pentru românii aflaþi în cãutarea unui loc de muncã mai bine plãtit decât în
propria þarã dar lucrurile s-au schimbat, cei mai "favorizaþi" fiind românii cu
înaltã calificare. O astfel de categorie profesionalã care pãtrunde mai uþor pe
piaþa belgianã a muncii este personalul medical. Spitalele traverseazã în
continuare o mare crizã de angajaþi, urmarea fiind importul de forþã de
muncã. Reprezentanþii firmelor de recrutare afirmã cã cele mai multe sunt
cererile de asistente medicale.
În cazul în care doresc sã ocupe un loc de muncã într-una din
meseriile critice - meserii pentru care piaþa belgianã a muncii este în
imposibilitatea de a satisface oferta de locuri de muncã - pentru obþinerea
permisului de muncã românii vor beneficia de o procedurã acceleratã þi
simplificatã de doar 5 zile, masurã introdusã în 2006. Atenþie! Acest lucru este
de multe ori pur teoretic, procedura fiind diferitã în cele 3 regiuni: valonã,
flamandã þi regiunea Bruxelles. Practica ne aratã cã aceste demersuri sunt
aproape imposibil de realizat în 5 zile din cauza procedurilor birocratice.
Procedura este urmãtoarea: angajatorul belgian introduce la
Administraþia regionalã competentã, cererea de autorizare de ocupare,
formular tip, la care anexeazã urmãtoarele documente:
?
copie a contractului de muncã semnat de cãtre angajator, în cazul în
care legea solicitã un contract scris;
?
copie a paþaportului lucrãtorului, dacã acesta nu este în Belgia, sau o
copie a documentului eliberat de primãria de resort care atestã
situaþia legalã de sejur a lucrãtorului, dacã acesta este deja prezent în
Belgia.
În principiu, autorizaþia de ocupare va fi eliberatã în urmãtoarele 5
zile lucrãtoare. Angajatorul trebuie sã înmâneze angajatului o copie a
autorizaþiei, în aþteptarea eliberãrii permisului de muncã de tip B. Copia þine
loc de permis de muncã provizoriu. Administraþia regionalã va transmite
permisul de muncã, pentru a fi înmânat lucrãtorului, fie la administraþia
comunalã aferentã locului de rezidenþã în Belgia, fie la Administraþia
comunalã aferentã locului în care este stabilitã întreprinderea, dacã angajatul
nu este încã rezident în Belgia.
Condiþiile au fost reglementate prin Decretul regal din 19 decembrie
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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2006. Informaþii suplimentare privind acordarea permiselor de muncã pot fi
obþinute de la: Ministerul Comunitãþii flamande - Administraþia locului de
muncã, Ministerul Regiunii Bruxelles - Administraþia Economiei þi Locului de
Muncã þi Ministerul Regiunii Valone - Direcþia Generalã a Economiei þi a
Locului de Muncã.
Pe site-ul O.R.C.A, Asocia?ia Muncitorilor Imigran?i Clandestini, se
r e g ã s e s c i n f o r m a ?i i f o a r t e u t i l e î n l i m b a r o m â n ã http://www.orcasite.be/?id=48, cu privire la urmãtoarele subiecte:
?
Angaja?ii fãrã documente: ghid de drepturi
?
Propriul tãu sef? Mai multe despre a fi independent
?
Sã lucrezi legal ca muncitor dintr-un nou stat membru al UE în Belgia
?
Lista funcþiilor declarate critice în Flandra, Valonia, Regiunea
Bruxelles-capitalã
Profesii în penurie, pentru care se organizeazã cursuri - lista publicatã
?i adusã la zi, pe siteul ONEM - Agen?ia Na?ionalã de Muncã, în iunie 2010 http://www.rva.be/.
Pentru traducãtori existã un deficit pe segmentul olandezã francezã, francezã - englezã þi a combinaþiilor rare, de exemplu: din
francezã/olandezã spre rusã, chinezã, japonezã, etc.

9

Declaraþia Limosa

Expat - statutul fiscal al cadrelor strãine
Regimul special de impozitare al cadrelor strãine se aplicã, în
anumite condiþii, strãinilor detaþaþi în Belgia în interes de serviciu sau angajaþi
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Declaraþia obligatorie Limosa: înainte de a întreprinde parþial sau în
întregime activitãþi în Belgia, ca angajat sau independent non belgian, trebuie
sã declaraþi aceste activitãþi. Stagiarii care efectueazã parþial sau integral
stagiul în Belgia trebuie de asemenea sã se declare. De la data de 1 aprilie 2007
a devenit obligatorie menþionarea activitãþii în LIMOSA pentru toþi
subantreprenorii strãini care lucreazã temporar în Belgia (prin site-ul
www.limosa.be, prin fax sau scrisoare). Cei ce se înscriu pot fi muncitori
detaþaþi, stagiari sau întreprinzãtori particulari independenþi. Þeful þi clientul
(cel care dã comanda) trebuie sã prezinte un L1 (= dovada de declaraþie)
pentru fiecare strãin detaþat care lucreazã în Belgia. Anumite categorii de
lucrãtori sunt dispensate de aceastã decaraþie obligatorie.
LIMOSA :http://www.limosa.be/
Telefon: +32 2 788 51 57, Fax: +32 2 788 51 58;
E-mail: limosa@eranova.fgov.be
Adresa poþtalã: PB 224, B-1050 Bruxelles, Belgia
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direct. Pentru a accede la acest regim special de expat persoana interesatã
trebuie sã îndeplineascã o serie de condiþii:
?
sã aibã naþionalitate strãinã (regimul nu se aplicã persoanelor cu
naþionalitate belgianã, chiar dacã acestea au avut dublã
naþionalitate)
?
sã fie încadrat, ceea ce înseamnã cã funcþia necesitã cunoþtinþe þi
responsabilitãþi particulare; dar þi personalul specializat într-un
anumit domeniu poate beneficia de regim special - este vorba în mod
deosebit de acele persoane care au o specializare pentru care este
dificil, sau chiar imposibil, de a se recruta din Belgia. Avantajaþi cercetãtorii care lucreazã în laboratoare sau centre de cercetare
þtiinþificã belgiene sau strãine.
?
exercitarea profesiei în Belgia trebuie sã fie de naturã temporarã
Unele indemnizaþii plãtite de cãtre angajator nu constituie
remuneraþie impozabilã pentru angajat, fiind considerate ca taxe pentru
angajator. Angajatul strãin îþi pãstreazã calitatea de non-rezident, ceea ce
înseamnã cã nu este supus impozitului decât exclusiv pentru veniturile
realizate în Belgia; remuneraþia aferentã activitãþii profesionale efectuate în
strãinãtate nu este impozabilã în Belgia. Dobândirea statutului de expat este
supusã unei cereri unice introdusã de cãtre angajator, în maximum 6 luni de la
prima zi a lunii urmãtoare începerii activitãþii sau detaþãrii în Belgia.
Informaþii suplimentare se gãsesc la adresele:
www.mineco.fgov.be/enterprises þi www.expatica.com - Expatica: Europe’s
leading lifestyle portal for internationals living abroad.
Cererile trebuie depuse la:
AFER - Bureau Central de Taxation Etranger;
Boulevard Roi Albert II, 33 (North Galaxy Tour B7), 1000 Bruxelles;
Tel.02/5769002; fax 02/57617 78;
E-mail: bct.cd.bruxelles.etr@minfin.fed.be.
Pe scurt, avantajele statutului de expat sunt: chiria (fãrã a socoti þi
cheltuielile de întreþinere) este deductibilã din salariul impozabil, iar în cazul
în care deveniþi chiar dvs. proprietarul locuinþei se poate deduce echivalentul
unui procent din valoarea cadastralã; toate zilele lucrate în afara Belgiei
(numãrate printr-un mecanism special) nu se taxeazã (deci câþtigul este brut
"în mânã", pentru acele zile).
Existã însã criterii foarte stricte pentru a obþine statutul de expat:
?
angajatorul trebuie sã îndeplineascã anumite condiþii pentru a putea
cere acest tratament fiscal þi tot el este singurul care are drept de a
face cererea
?
pentru a se califica la statutul de expat, cel în cauzã trebuie sã
dovedeascã:
1. la momentul primului contact cu angajatorul (interviul, de
2013 - Ghidul Românului în Belgia

În fapt, statutul de expat îmbinã avantajele þi obligaþiile standard din
sistemul belgian cu anumite avantaje fiscale suplimentare specifice statutului
de non-resident fiscal. Pe acest site veþi gãsi o broþurã care explicã foarte bine
statutul de expat: www.hrservices.be/ias/docs.
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exemplu), era rezident în altã þarã decât Belgia
2. are în continuare legãturi cu þara în care a fost anterior rezident (de
exemplu proprietate imobiliarã, conturi, asigurãri de viaþã sau de
pensii private etc.) þi evident aceastã þarã nu trebuie neaparat sã fie
þara de cetãþenie.

STATUTUL DE INDEPENDENT

2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Ce înseamnã pe scurt a fi independent? Alegi singur pentru cine
lucrezi, când þi cât vrei sã lucrezi, îþi plãteþti toate contribuþiile sociale ce
decurg din activitatea desfaþuratã, îngrijirea medicalã, asigurãri, pensia,
impozitele þi salariul... Mulþi angajatori preferã acest gen de lucrãtori pentru
cã "angajarea" lor este mai simplã decât în cazul unui salariat. În cazul în care
partenerul unui independent (soþ/soþie) nu lucreazã þi este considerat "în
întreþinere", atunci vor exista anumite scutiri la impozit. La fel þi pentru copiii
aflaþi în întreþinere. Atenþie, în general într-o familie în care ambii soþi
lucreazã, impozitarea va fi mult mai mare.
Pentru înscrierea ca independent este necesarã dovada cã aveþi
noþiuni de gestiune. Diploma de Bacalaureat obþinutã înainte de 30.09.2000
este suficientã! Pentru ghiþeul de întreprinderi nu mai este nevoie de
traducere þi nici de apostilare, existând o convenþie între România þi Belgia
care exclude aceste formalitaþi. Actele costa 73 EUR þi se obþin în aceeaþi zi,
ceea ce reprezintã o mare diferenþã faþã de perioada anterioarã.
În Belgia numai câteva meserii (42 la numãr) sunt reglementate þi
protejate, celelalte pot fi practicate liber. Meseriile reglementate nu trebuie
confundate cu profesiile libere - medic, farmacist, dentist, avocat, arhitect,
contabil, traducãtor, notar, agent imobiliar, etc., care sunt protejate oricum.
Pentru a practica aceste meserii trebuie o dovadã de studiu a lor (diploma,
certificat) sau a faptului cã aþi fost instruiþi - cunoþtinþele teoretice pot fi
înlocuite cu dovada cunoþtinþelor practice. Se pot alege din start câte activitãþi
(nereglementate) doriþi, cu cât mai multe cu atât mai bine, pentru cã ulterior
dacã vreþi sã adãugaþi o nouã activitate, veþi plãti de fiecare datã cei 73 euro.
Lucrãtor independent poate fi orice persoanã fizicã care exercitã o
activitate profesionalã, pentru care nu încheie un contract de muncã, deci nu
este supus statutului de salariat. Activitatea poate fi prestatã cu titlu exclusiv
sau cumulatã cu o altã activitate profesionalã. Condiþii pentru independent:
sã fie major, sã aibã naþionalitate europeanã sau o carte profesionalã.
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Prin definiþie, independentul nu este un salariat! ceea ce înseamnã
cã trebuie sã cotizeze singur la asigurãrile sociale, sã se afilieze la o casã de
asigurãri sociale þi la un serviciu de asigurãri de sãnãtate = mutualitate.
Beneficiazã de un numãr de întreprindere cu care va fi înregistrat la BCE,
numãr utilizat obligatoriu în relaþiile cu autoritãþile administrative þi judiciare
sau cu alte persoane fizice. Cotizaþiile sociale sunt obligatorii þi aduc un
minimum de protecþie socialã; ele sunt calculate nu pentru anul în curs, ci pe
baza veniturilor profesionale nete obþinute cu 3 ani înainte. Astfel, din
veniturile profesionale brute se deduc cheltuielile profesionale, iar venitul
profesional net va constitui baza de calcul pentru stabilirea cuantumului
cotizaþiilor sociale (de exemplu pentru anul 2011 cotizaþiile se vor stabili în
funcþie de nivelul veniturilor profesionale din 2008). Cotizaþiile sociale se
achitã trimestrial, în caz de neplatã pânã în ultima zi a trimestrului în curs, se
aplicã majorãri. Anual, sumele sunt indexate în funcþie de nivelul de venituri.
În primul an de activitate cotizaþia se va plãti forfetar iar dupã 3 ani se va
recalcula în funcþie de veniturile obþinute în primul an de activitate. La
începutul fiecãrui an se completeazã o fiþã roz - "Listing des clients assujetis a
la TVA" - lista cu clienþii pe care îi aveþi þi care au numãr de TVA; se depune
pânã în luna martie, altfel amenda este de 2.500 EUR. Lunar veþi plãti
asigurarea medicalã - mutualitatea - þi anual o taxã pe sediul întreprinderii,
unde se afla biroul firmei - chiar dacã e doar un simplu apartament închiriat. În
fiecare an, înainte de luna iunie veþi face declaraþia de impozit pe venit. Este
recomandat sã faceþi un "vãrsãmânt anticipat" în funcþie de veniturile
obþinute (în plus, puteþi beneficia de reduceri de câteva procente ale
impozitelor); în lipsa acestui vãrsãmânt impozitul va fi majorat cu câteva
procente.
Se pot urma þi cursuri de gestiune pentru independenþi, organizate
þi în limba românã prin interpret, dacã existã suficiente cereri. Dupã
obþinerea numãrului de întreprindere (care este acelaþi cu numãrul de TVA) vã
prezentaþi la Ministerul Finanþelor, Direcþia de administraþie TVA, pentru a
definitiva formalitaþile. În general, eliberarea cardului SIS de plastic de la
mutualitate poate dura, dar între timp sunteþi asiguraþi þi vã puteþi folosi de o
dovadã de asigurare medicalã sub forma de hârtie A4.
Dacã sunteþi înregistraþi pe activitatea de construcþii mai existã o
etapã: cererea unui numãr de înregistrare ca þi antreprizã de construcþii (fr:
"enregistrement comme entreprise de construction"). În practicã, accesul la
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Activitatea de independent poate fi desfaþuratã ca persoanã fizicã autorizatã
sau ca independent cu statut de asociat în cadrul unei societãþi. În cadrul
acestui statut existã reguli bine determinate privind capitalul de pornire,
formalitãþile de constituire, de gestionare, responsabilitãþile, modul de
taxare, pierderile fiscale, încetarea activitãþii, faliment.

9
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sectorul construcþiilor (prestaþii la particulari) este dificil farã acest numar.
Dacã aveþi numãrul puteþi factura cu TVA de 6%, dacã nu, sunteþi
obligaþi sã adãugaþi un TVA de 21%, deci lucraþi mai scump decât concurenþii
dvs. În plus, dacã antreprenorul este înregistrat, particularul care a comandat
lucrarea poate beneficia de anumite prime acordate de cãtre stat. Dacã lucraþi
în sistemul "sous traitance" sau "co-contractant" atunci mai mult ca sigur cã
partenerul va cere acest numãr de înregistrare pentru facturile dvs care
trebuie fãcute în regimul TVA 0%. Cererea de înregistrare se face la Comisia de
înregistare (fr: "Commission d'enregistrement provinciale") de pe teritoriul
provinciei unde sunteþi înregistrat ca independent. Acte necesare: de
completat un formular special, copii dupã extrasul de activitate de
independent, numãrul de TVA, carte de identitate, cazier. Extrasul de cazier
judiciar nu trebuie sã fie mai vechi de 6 luni de la data eliberãrii. Formalitatea
va dura circa o lunã, iar Comisia va trimite prin scrisoarea recomandatã
numãrul de înregistare.
Toate cheltuielile legate de activitatea profesionalã sunt deductibile
de impozit. Puteþi alege sã fiþi doar independent sau sã va deschideþi o
societate, SPRL, respectiv BVBA - caz în care aveþi nevoie din start de un notar
care redacteazã statutul societãþii, plus sã dispuneþi de capital social. Puteþi
estima veniturile viitoare þi puteþi cere Casei de cotizaþii sociale sã plãtiþi de la
început o taxã trimestrialã mai mare, oricum sunt bani pe care nu-i pierdeþi þi,
în plus, sunt deductibili de la impozit. Mai multe informaþii: www.asd.be,
www.libredoser.be þi www.mineco.fgov.be þi http://www.becompta.be.
Statutul de independent este pentru mulþi ceva gen "sperietoare",
din cauza taxelor þi mai ales a recalculãrii care se face dupã primii 3 ani de
activitate. Taxe se plãtesc în funcþie de venituri (câþtiguri - cheltuieli) þi se
percep de exemplu pentru 2007 în anul 2009. La început se plãteþte
contribuþia socialã în valoare de peste 600 EUR/trimestru, adicã o sumã
forfetarã. Dupã al 3-lea an se recalculeazã contribuþia þi eventual se mai
plãteþte ceva în plus sau se ramburseazã dacã s-a plãtit prea mult.
Independenþii reprezintã categoria cu cele mai mici pensii þi, în general, tot ce
înseamnã îngrijiri medicale costã mai mult. Interesaþi-vã din timp la casa de
asigurãri sociale care sunt repercusiunile în caz de þomaj, de faliment sau
boalã, pentru independeþi existând alte reglementãri decât pentru salariaþi.
IMPORTANT! Începând cu primul trimestru al anului fiscal 2009
declaraþia TVA pentru societãþi þi lucrãtorii independenþi în Belgia se face
electronic pentru persoanele care posedã o conexiune internet. Aplicaþia se
numeþte Intervat þi poate fi accesatã la adresa www.minfin.fgov.be, E services
(existã versiuni în francezã þi neerlandezã). Puteþi testa aplicaþia cu ajutorul
Url-ului de acceptare sau aveþi acces cu ajutorul unei cãrþi electronice de
identitate, a unui lector de citire þi a unui program instalat pe PC. Detalii la
http://readers.eid.belgium.be sau între orele 07:00-20:00 la telefon
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02/788515.
Ca independent, dacã aveþi probleme profesionale sau doriþi
informaþii concrete, îndrumãri, asistenþã socialã, existã Sindicatul
Independenþilor - Syndicat des Independants et des PME, cu sediul central la
1332 Genval, Avenue Albert I-er 183. Taxa de membru este 150€/an
deductibilã. Înscrierea se poate face þi on-line - mai multe informaþii pe
www.sdi.be.
DECI, paþii obligatoriu de fãcut sunt:
?
Deschidere cont la vedere profesional
?
Înscriere la Banque - Carrefour pentru Întreprinderi
?
Identificare TVA
?
Afiliere la un fond de asigurãri sociale
?
Mutualitate
Alegerea statutului de "ajutor de independent" ("conjoint aidant" francezã, "meewerkende echtgenoot" - neerlandezã)
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Un independent are posibilitatea de a face reîntregire familialã,
asigurând soþiei/soþului, respectiv familiei, condiþii legale de þedere în Belgia.
Aþadar, dacã unul din soþi este independent, celãlalt poate lucra drept "soþ/
soþie de ajutor de independent", dar nu este obligatoriu. Actele partenerului
se obþin în baza actelor þi a statutului independentului. Statutul de "ajutor de
independent" este interesant în cazul în care: aveþi venituri mari din
activitatea de independent þi doriþi sã treceþi o parte în sarcina soþiei/soþului;
aveþi prea mult de lucru þi doriþi ca partenerul sã vã ajute; partenerul doreþte
sã lucreze alãturi de dvs. sau în sectorul de activitate prestat de dvs.
Nu trebuie însã uitat cã acest statut impune plata cotizaþiilor sociale
trimestriale de minimum 250 EUR sau dupã caz suma integralã de peste 600
EUR. Actele necesare sunt: paþaportul, certificatul de naþtere þi cel de
cãsãtorie tip internaþional cu apostilã, declaraþie din partea independentului
din care reiese cã soþia/soþul este ajutorul sãu þi circa 70 EUR taxa. Statutul se
obþine în aceeaþi zi. Mai multe informaþii pe siteul: www.rsvz.be Dar ajutor de
independent poate fi þi altcineva, nu exclusiv un membru al familiei.
Independentul factureazã serviciul sau lucrarea prestatã þi plãteþte ajutorului
pentru munca prestatã, iar plata se trece pe cheltuieli. Persoana care ajutã
face propria declaraþie de impozit, dar nu are nevoie de contabil þi nici nu
poate face deduceri TVA pentru cheltuielile profesionale. Mai existã o
variantã, aceea a ajutorului ocazional, pâna la maximum 3 luni pe an.
În principiu însã, acte pentru þedere legalã se obþin þi farã a apela la
acest statut, tot pe baza actelor independentului, prin declarare þi înscriere
directã la comunã, primãrie.
Existã o diferenþã:
2013 - Ghidul Românului în Belgia

doar pentru cã nu are diploma de bacalaureat, altfel ar deveni de la
început independent principal. Însã acesta plãteþte ca orice
independent contribuþia socialã integralã.
?
soþul sau soþia unui independent poate lucra ocazional în firmã fãrã
sã plãteascã acele contribuþii; în cazul în care lucreazã constant în
firmã se poate afilia ca soþie/soþ de independent, cu obligaþia de a plãti
jumãtate din contribuþia socialã; astfel, conjoint aidant = meewerkende
echtgenoot.
Un ajutor de independent are statut de ajutor, nu de þef. Facturile pot
fi fãcute numai pe numele independentului principal sau atunci când este
cazul pe numele firmei. Când ajutorul de independent gãseþte ceva de lucru
SAU aduce o lucrare: principalul trebuie sã vadã despre ce este vorba, sã dea
acordul þi numai el poate face factura þi încasa pentru prestaþia efectuatã,
chiar daca prestaþia a fost efectuatã de cãtre ajutor.
Pentru cei care nu mai doresc sã continue cu acest statut: prima “miþcare”se
poate face dupã 3 ani. Concret, un ajutor de independent sau un
independent asociat firmã, dupã 3 ani de muncã poate sã cearã statutul de
independent principal la ghiþeul de întreprindere; vechimea de 3 ani ca ajutor
este consideratã drept suficientã pentru a avea accesul la gestiune dar þi la
profesiune (dacã a prestat sub supravegherea principalului, o activitate cu
acces reglementat la profesiune). Independentul principal este singurul care
are dreptul de a emite factura þi de a face deduceri la plata TVA. Tot principalul
are þi gestiunea pentru activitatea depusã.
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?
ajutorul de independent este cel care lucreazã cu un independent,

9

Independent complementar

2013 - Ghidul Românului în Belgia

w w w. r o m b e l . c o m

O datã obþinut statutul de independent þi toate avantajele ce derivã
din acesta (de exemplu, acte de þedere) nu este recomandat sã renunþaþi
brusc la statut, chiar þi în condiþiile în care veþi avea o slujbã ca þi angajat. Este
posibil sã cumulaþi activitatea de salariat cu cea de independent - statutul de
independent cu titlu complementar, pentru care trebuie sã prestaþi cel puþin
jumãtate de normã ca salariat.
Trebuie sã vã afiliaþi la o companie de asigurare þi sã plãtiþi o cotizaþie
trimestrialã. Totuþi, nu se va plãti cotizaþia dacã câþtigul net este inferior unui
prag minimal de câþtig. Puteþi deduce TVA-ul, dar trebuie fãcutã o declaraþie
fiscalã alãturi de unele obligaþii de contabilitate; totuþi, dacã cifra de afaceri nu
depãþeþte circa 5500 EUR/an, se poate plãti ca taxã o sumã forfetarã, dar se
pierde avantajul deducerii TVA-ului. În concluzie, statutul are avantajul
simplificãrii formalitãþilor administrative, singura obligaþie fiind depunerea
anualã a unei liste cu clienþii înscriþi la administraþia fiscalã. Contabilitatea va fi
redusã dar atenþie, câþtigurile obþinute din activitatea complementarã se vor
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cumula cu celelalte obþinute þi vor fi taxate ca atare. Aþadar, aveþi dreptul sã
lucraþi ca angajat - þi nu doar în meseriile de pe listã, puteþi sã vã pãstraþi
activitatea de independent în auxiliar (independent complementar), nu vi se
retrag actele dobândite þi puteþi primi þi þomaj. Pe de altã parte, dacã sunteþi
angajat pe perioadã determinatã þi intraþi în þomaj, dar vã hotãrâþi sã începeþi
o activitate de independent, pãstraþi dreptul la þomaj timp de 9 ani; deci, dacã
societatea proprie dã faliment, dupã 1 pânã la 8 ani, puteþi intra direct în
þomaj. În caz de faliment dupã 9 ani, trebuie sã prestaþi din nou un volum de
muncã ce diferã în funcþie de vârstã. Mai multe informaþii despre cumularea
statutului de angajat cu cel de independent complementar, puteþi afla pe
pagina web: www.rsvz-inasti.fgov.be.
Un subiect contradictoriu este cel al "falsului" independent, care
factureazã doar pentru o singurã firmã. Dar în principiu existã jurisprudenþa în
domeniu, deci nu ar trebui sã fie o problemã dacã lucraþi cu o singurã firmã ca
independent. În multe societãþi existã colaboratori independenþi cu normã
întreagã! Cel mai simplu exemplu - medicii care lucreazã la un singur spital,
sunt independenþi la un singur loc de muncã. În Belgia niciun medic nu e
salariat al spitalului (excepþie fac cadrele universitare din spitalele
universitare). Important e sã fiþi în regulã cu cotizaþiile sociale, taxele la fisc þi
declaraþiile de TVA! Vã sfãtuim sã vã înconjuraþi de specialiþti în domeniul
fiscal integri þi cu experienþã în Belgia (contabil, expert-contabil).
Drept de muncã pentru partenerul unui independent
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Soþia/soþul unui independent care are drept de þedere, se poate
angaja cu permis de munca B în orice meserie, nu numai în meseriile critice.
Angajatorul va depune o cerere pentru obþinerea unui permis de muncã B,
care de fapt este o formalitate þi dureazã doar câteva zile, pentru cã nu se va
mai cerceta dacã acel angajator a încercat sã îþi gãsescã întâi angajaþi pe piaþa
de muncã belgianã. Angajatorul depune dosarul la cel mai apropiat VDAB,
ACTIRIS sau FOREM, care dupã verificare îl trimite la Serviciul de emigrãri de la
Ministerul Muncii. Pentru au-pair, stagiari þi tehnicieni specializaþi se trimite
dosarul direct la Ministerul Muncii. Mai multe informaþii: www.vmc.be.
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Cunoaþteþi o meserie dar nu aveþi diplomã?
O modalitate de a avea acces la un job este prin intermediul TITLULUI
DE COMPETENÞÃ (fr: "Titre de compétence"); în cazul în care cunoaþteþi o
meserie dar nu aveþi diplome sau certificate care vã atestã calificarea, puteþi
cere recunoaþterea competenþei profesionale (dacã sunt mai multe meserii,
validarea se face pentru fiecare în parte). Procedura de recunoaþtere este
gratuitã þi are loc într-unul din centrele de validare agreate de pe teritoriul
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Regiunii Wallone sau din Bruxelles, fiind urmatã de susþinerea unei probe
practice. În majoritatea cazurilor se cere un nivel bun de cunoaþtere a limbii
franceze, dar candidatul poate fi însoþit de un interpret dacã el considerã cã nu
se descurcã singur. Titlul de Competenþã este documentul oficial care atestã
cunoaþterea unei meserii. Validarea este necesarã pentru a intra pe piaþa
forþei de muncã. Titlul este recunoscut de FOREM, ACTIRIS, dar vã poate ajuta
þi atunci când cãutaþi un loc de muncã direct sau prin interim. Informaþii
suplimentare, inclusiv lista cu toate meseriile pentru care se poate obþine
validarea se gãsesc la adresa: www.cvdc.be, precum þi pe siteul:
www.centresdecompetence.be.
Informaþii suplimentare despre începerea unei afaceri în Belgia gãsiþi
pe site-ul:
http://economie.fgov.be/ þi
http://www.belgium.be/en/economy/how_to_create_a_company/.
STATUTUL DE ANGAJAT
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Existã douã tipuri de contracte: unul în care este stipulat salariul brut
pe orã þi unul referitor la salariul brut lunar; este vorba despre contract pentru
"muncitor" þi cel pentru "funcþionar". Iatã þi câteva diferenþe:
Muncitori: Salariu pe orã, 2 plãþi pe lunã (avans þi lichidare);
Concediu medical: 2 sãptãmâni plãtite de cãtre patron, apoi de cãtre
mutualitate; Perioada de probã: de la 7 la 14 zile; Concediu de odihnã: nu se
primeþte salariu în timpul concediului, se primesc bani de concediu (extra);
Perioada de preaviz este mai scurtã; Drept la primã de final de an þi alte
bonusuri.
Funcþionari - Salariu pe lunã, o platã; Concediu medical: 4 sãptãmâni
plãtite de cãtre patron, apoi de cãtre mutualitate; Perioada de probã: 1-6 luni;
Concediu de odihnã: se primeþte salariu în timpul concediului, plus bani de
concediu; Drept la prima de final de an þi bonusuri
Dacã sunteþi înscriþi la Actiris, Forem ori VDAB aveþi dreptul de a
urma cursuri de formare profesionalã - www.bruxellesformation.be.
Formarea profesionalã care adaugã un stagiu în întreprindere este beneficã
pentru cei care nu au lucrat niciodatã în Belgia. În majoritatea cazurilor se cere
un nivel de francezã bun þi cunoþtinþe de neerlandezã. Tot prin intermediul
Bruxelles Formation aveþi acces la cursuri de francezã, englezã, neerlandezã;
unele sunt gratuite, iar pentru altele va trebui sã plãtiþi o taxã redusã la
jumãtate.
Un alt mod de a cãuta de lucru este prin intermediul Interim-urilor,
soluþie pe cât de apreciatã de unii, pe atât de dezaprobatã de alþii, deoarece nu
obþin nicio slujbã bunã pe termen lung. Un sfat bun este plasarea CV-lui pe
www.monster.be þi pe www.stepstone.be, o datã cu crearea unui Job Agent,
astfel încât ofertele de job se primesc direct pe adresa personalã de email.
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Site-uri utile: www.hobsons.be; www.leforem.be; www.references.be;
www.sendingmycv.com; www.jobscareer.be; www.vacature.com;
www.randstad.com; www.firstjobchallenge.com; www.eurodesk.org;
www.ec.europa.eu/eures; www.bgda.be. Pentru anunþuri de la agenþii
importante de recrutare, interimuri, unele clasificate chiar pe domenii:
ww.aidemploi.com; www.eurograduate.com; www.eastchance.com;
www.interjobs.ro/belgia.htm; www.theitjobboard.be (pentru IT);
www.xpats.com; www.vivastreet.be; www.jobs-brussels.com;
www.rainbow-careers.be; www.eurobrussels.com; www.euractiv.com þi
http://www.optioncarriere.be/.
Ca solicitant de loc de muncã, puteþi apela la: NGO-uri (varianta
belgianã a ONG-ului românesc); interimuri; portalul youth; variantele de
Maison d`Emploi existente; instituþiile sociale (Actiris - fostul Orbem, Vdab sau
Forem) sau accesând un sistem win-win de network (antreprize þi companii ce
îþi deruleazã activitatea pricipalã conform cerinþelor dvs.).
Ce trebuie sa facã angajatul? Rezidenþii români ce doresc sã rãmânã
mai mult de 3 luni în Belgia au nevoie de vizã (autorizaþie de sejur provizoriu –
viza Schengen tip D). Solicitantul vizei trebuie sã dispunã de: paþaport valabil
cel puþin încã un an, certificat de bune moravuri ce acoperã ultimii 5 ani,
certificat medical obþinut de la un medic agreat de ambasada Belgiei la
Bucureþti þi autorizaþia de ocupaþie. Dupã obþinerea vizei lucrãtorul se poate
deplasa în Belgia, unde trebuie sã se prezinte la administraþia comunalã a
locului de sejur, pentru a-þi regulariza sejurul în Belgia.
Unde ne putem interesa pentru autorizaþia de ocupaþie þi pentru
permisele de muncã de tip A, B þi C
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?
Ministère de la Région wallonne - Division de l'emploi et de la
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formation Place de Wallonie 1, 5100 Namur; Tel: 081333111;
www.emploi.wallonie.be
?
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale - Direction de la
Politique de l’Emploi et de l’Economie plurielle, Cellule Permis de
travail Rue du Progrès, 80, 1035 Bruxelles, Gare du Nord, CCN 15;
www.brussel.irisnet.be
?
Ministerie van Vlaamse Gemeenschap - Departement Economie,
Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden Markiesstraat,
1, 1000 Brussel; Tel: 02/553.46.92; www.vlaanderen.be/werk
?
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Hostert 15, 4700 Eupen; Tel.: 087 59 64 86, fax: 087 56 95 60;
www.dglive.be.
Conflicte de muncã, intervenþia sindicatului
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Pentru problemele legate de salarizare este bine sã vã adresaþi
imediat Inspecþiei sociale a muncii, fãrã a fi nevoie de un avocat - pentru a þti
unde trebuie sã depuneþi plângerea, consultaþi www.meta.fgov.be. Sindicatul
este o instituþie puternicã care vã poate reprezenta în toate conflictele de
muncã la Tribunalul de muncã, cu condiþia bineînþeles sã fiþi membri. Pentru
lovire - vãtãmãri corporale vã adresaþi poliþiei. Litigiile între angajat þi
angajator sunt de competenþa sindicatului, însã numai dacã totul rãmâne la
stadiul de discuþiii contradictorii þi nu se ajunge la fapte reprobabile. Dacã nu
se poate comunica în mod normal cu angajatorul nu ramâne decât sã recurgeþi
la o plângere la poliþia (localã) din localitatea de domiciliu.
Concediul de odihnã
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La câte zile de vacanþã are dreptul muncitorul în Belgia ? - numãrul
este în raport cu prestaþia din anul trecut. Pentru lucrãtorii full time, numãrul
zilelor de concediu este 20 de zile (în regim de 5 zile/ sãptãmânã) þi 24 de zile
(în regim de 6 zile/sãptãmânã). Pentru lucrãtorii timp parþial, numãrul
depinde tot de prestaþia acestora cu un an în urmã.
Cum se fixeazã perioada de concediu? - în afara unei perioade de
întrerupere colectivã a activitãþii întreprinderii, concediul anual trebuie fixat
de comun acord între muncitor þi patron.
Pentru a evita discuþiile care pot apãrea pe tema asta, o procedurã de
cerere þi aprobare a fost introdusã în sânul întreprinderilor. Legisla?ia impune
prea puþine regului, din care amintim:
?
concediul trebuie acordat înainte de 31 decembrie;
?
muncitorul trebuie sã beneficieze de cel puþin o sãptãmânã de
vacanþã, continuã;
?
muncitorilor care au fãcut o cerere, patronul trebuie sã le acorde
între 1 mai þi 31 octombrie: 3 sãptãmâni consecutive, pentru
muncitorii cu vârsta sub 18 ani (la 31 decembrie, anul în curs) þi 2
sãptãmâni consecutive pentru ceilalþi muncitori;
?
þefii de familie au prioritate dacã doresc sã-þi ia concediu în perioada
vacanþelor þcolare;
?
pentru stabilirea zilelor de concediu restante, trebuie þinut cont de
interesele întreprinderii;
?
concediu nu poate fi luat cu jumãtate de zi, cu excepþia cazurilor:
- patronul îþi dã acordul
- numai 3 zile pot fi fracþionate în jumãtãþi de zi
- în caz de jumãtãþi de zi de concediu acestea trebuie completate cu
jumãtãþi de zi de inactivitate.
În concluzie, fiecare întreprindere poate sã stabileascã reguli
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complementare în privinþa fixãrii zilelor de vacanþã, prin adaptarea
Regulamentului de muncã. Patronii pot determina singuri criteriile obiective
de acordare a concediului de odihnã.
ATENÞIE: muncitorii trebuie sã-þi ia totalitatea zilelor de concediu
legal în decursul anului respectiv. Ei nu pot renunþa la acesta deoarece vor
pierde banii de concediu acordaþi. Unele aranjamente între patron þi muncitor
se mai fac, cu toate cã nu sunt legale, pentru decalarea concediului în anul
viitor dar, dacã acesta nu este corect, în faþa legii nu se poate justifica un
concediu neefectuat.
Contribuþii þi drepturi sociale, inclusiv pentru românii fãrã acte
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Drepturile dvs. decurg din statutul pe care îl aveþi. Pentru angajaþi,
legea belgianã conþine o serie largã de mãsuri de protecþie cum ar fi
impunerea unui salariu minim, a numãrului de ore lucrate, încheierea de
asigurãri în caz de accident de muncã, etc; este bine de þtiut cã inclusiv
angajaþii fãrã documente beneficiazã de drepturi, iar pentru a le cunoaþte
bine accesaþi pagina www.orcasite.be. Informaþiile se gãsesc pe site þi în
limba românã, inclusiv un ghid de drepturi pentru angajaþii fãrã documente.
Statutul de independent este mai puþin protejat decât cel de salariat.
Independenþii care provin dintr-o þarã membrã UE nu sunt supuþi
procedurilor speciale pentru obþinerea permisului de þedere dar trebuie sã
dovedeascã, în termen de 5 luni, ca au demarat o afacere, ceea ce implicã nu
doar obþinere de venituri ci þi achitarea taxelor cãtre stat.
În ceea ce priveþte angajaþii, patronul este cel care achitã la ONSS
toate contribuþiile sociale. Taxele sunt obligatorii þi vã asigurã drepturi:
înscrierea la fondul de asigurare de boalã, alocaþie pentru copii þi prima de
naþtere, concediu de boalã plãtit, pensie, ajutor de þomaj. Independenþii au
obligaþia sã-þi plãteascã singuri la INASTI contribuþiile sociale. În plus, alocaþia
pentru copii, prima pentru primul copil, precum þi pensiile sunt mai mici; nu se
acordã nici o indemnizaþie de boalã în prima lunã a concediului de boalã, iar
ulterior se acordã o sumã fixã pe zi, care nu reprezintã un procent din
veniturile realizate de dvs ca þi în cazul angajaþilor; nu existã dreptul la alocaþie
de þomaj ci doar la alocaþia de faliment (12 luni). Pentru mai multe informaþii
consultaþi site-ul INASTI : www.rsvz-inasti.fgov.be.
Atât angajaþii cât þi independenþii pot beneficia de aceste drepturi
farã sã aibã obligatoriu un permis de þedere. Singura condiþie impusã este
plata taxelor prevãzute. Pentru a beneficia de rambursarea costurilor
medicale þi a indemnizaþiilor de boalã þi de alocaþie de concediu de
maternitate, trebuie sã deveniþi membru la fondul de boalã. Independenþii
aflaþi în incapacitate de muncã pe o perioadã mai mare de 3 luni (cauzatã de
boalã) pot solicita o ‘evaluare’ - îþi pãstreazã aceeaþi asigurare de boalã ca în
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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cazul independenþilor activi, dar nu mai plãtesc contribuþii sociale.
Persoanele care nu deþin documente legale pot beneficia de
procedura Ajutor Medical de Urgenþã dacã se adreseazã CPAS-ului din zona în
care locuiesc. Doar medicul este în mãsurã sã aprecieze ce fel de ajutor
medical este necesar, fiind nevoie în final însã de aprobare de la CPAS.
Dintre organizaþiile neguvernamentale care se ocupã de drepturile
muncitorilor se distinge O.R.C.A. - Organizaþia pentru muncitorii emigranþi
clandestini (contact doar prin telefon, e-mail sau solicitând un rendez-vous).
Adresa - 164 rue Gaucheret, 1030 Bruxelles; Tel. 02 274 14 31, Fax 02 274 14
48; Email: info@orcasite.be; www.orcasite.be
Birouri de asistenþã juridicã - Pentru un prim aviz juridic þi eventual
un avocat pro deo (= avocat gratis), puteþi gãsi biroul cel mai apropiat sunând
la: Tel: 02/2275470 (neerlandezã); info@advocaat.be; www.advocaat.be; sau
la Tel: 02/6482098 (francezã); info@avocats.be, www.avocat.be.
Pentru calculul salariului accesaþi: www.wageindicator.org þi
http://www.votresalaire.be.
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Deputaþii europeni au votat în luna februarie 2009 poziþia formalã a
Parlamentului European referitoare la directiva privind angajarea de imigranþi
ilegali. Directiva prevede sancþionarea angajatorilor de imigranþi ilegali în
timp ce acestora li se vor oferi condiþii legale de muncã. În cazurile cele mai
severe, deputaþii solicitã sancþiuni penale þi responsabilizarea companiilor
pentru acþiunile sub-contractorilor. În UE lucreazã între 4.5 þi 8 milioane de
imigranþi ilegali în sectoare precum construcþii, agriculturã þi turism. Aceastã
propunere de directivã, împreunã cu directiva privind returnarea þi cea
referitoare la cardul albastru pentru lucrãtorii cu înaltã calificare profesionalã,
fac parte din pachetul legislativ propus de Comisia Europeanã care are ca
obiectiv general reducerea imigraþiei ilegale þi încurajarea celei legale.
Sancþiuni penale - Directiva prevede sancþiuni penale împotriva
angajatorilor pentru infracþiuni repetate, angajarea unui numãr mare de
persoane care se aflã într-o situaþie neregulamentarã, practici de exploatare,
dacã angajatul este victima traficului cu fiinþe umane þi angajatorul cunoaþte
acest fapt sau dacã angajatul este minor.
Recuperarea salariilor neplãtite - Un angajator gãsit vinovat trebuie
sã returneze orice ajutor de stat primit în ultimii ani þi sã plãteascã o amendã
gradualã în funcþie de numãrul imigranþilor ilegali încadraþi. În plus, trebuie sã
plãteascã toate impozitele þi alte taxe pe care ar fi trebuit sã le achite dacã
lucrãtorul ar fi fost angajat legal þi, unde este cazul, costurile legate de
returnarea imigrantului. Se presupune cã relaþia de muncã este de cel puþin
trei luni, cu excepþia cazului în care angajatorul sau angajatul pot dovedi
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contrariul. Deputaþii europeni au solicitat ca procedurile necesare pentru
recuperarea salariilor neplãtite sã fie automate þi sã nu necesite acþiuni
suplimentare din partea angajatului. Europarlamentarii au pledat pentru ca
statele membre sã stabileascã amenzi reduse pentru persoanele care folosesc
serviciile imigranþilor clandestini în gospodãriile particulare, asigurându-se
însã cã nu are loc exploatarea acestora.
Depunerea unei plângeri - Parlamentul doreþte ca statele membre sã
stabileascã un mecanism care sã ofere posibilitatea imigranþilor ilegali de a
depune o plângere. Pãrþilor terþe desemnate de statele membre, precum
sindicatele, ar trebui sã li se permitã sã denunþe un angajator de imigranþi
ilegali fãrã însã a exista riscul de a fi judecaþi din cauza faptului cã ar oferi
asistenþã unei persoane care se aflã în mod ilegal pe teritoriului statului
membru. În cazul în care imigranþii ilegali coopereazã în procesul intentat
angajatorului, aceþtia vor putea obþine un permis de þedere pentru o perioadã
limitatã.
Inspecþii eficiente - Statelor membre li se solicitã sã întreprindã
inspecþii regulate pentru a controla angajarea imigranþilor ilegali. Inspectorii
trebuie sã solicite angajatorilor sã controleze valabilitatea permisului de
þedere al angajaþilor non-UE þi sã informeze autoritatea naþionalã
competentã cu privire la orice nouã recrutare a unor cetãþeni non-UE.
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Þomajul
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Pentru a avea drept la ajutor de þomaj, în Belgia, o persoanã trebuie
sa aibã acumulate (cu dovadã):
?
pânã la 36 ani 312 zile în ultimele 18 luni
?
între 36 - 49 ani: fie 468 de zile lucrate în cele 27 de luni de dinaintea
cererii de ajutor de þomaj; fie 624 de zile lucrate în cele 36 de luni de
dinaintea cererii de ajutor de þomaj
?
peste 50 ani 624 zile în ultimele 36 luni.
Pe site-ul Oficiului Naþional de Muncã ONEM existã informaþii despre
þomajul complet þi cel parþial: http://www.rva.be.
Aici, intrã în calcul FORMULARUL E301 care aduce vechimea dintr-o
altã þarã, care adãugatã la vechimea din Belgia, dã dreptul la la þomaj cu
indemnizaþie (adicã se ajunge la numãrul de zile necesare - în funcþie de
vârstã). Se aplicã þi pentru românii care au venit aici:
?
cu un contract de muncã pe perioadã nedeterminatã;
?
care au venit pentru întregirea familiei ca partener de independent þi
au gãsit un job/contract pe perioadã nedeterminatã þi care au lãsat
un job în þarã, s-au instalat în Belgia þi au muncit cu un contract de
muncã þi din cauza crizei au fost “trimiþi pe tuþã”.
Cu foaia de þomaj C4 trebuie mers la sindicat, unde se calculeazã
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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zilele lucrate în Belgia þi, dacã mai lipsesc zile pentru a intra în drepturi la
þomaj, se aduce vechimea din þarã cu formularul E301.
Formularul E301 se obþine de la Direcþia Judeþeanã de Muncã þi
Protecþie Socialã ( din judeþul unde aþi avut ultimul loc de muncã). Actul reia
istoricul activitãþii salariate din þarã; se prezintã la sindicatul la care sunteþi
afiliaþi în Belgia þi care va face plata þomajului. Sindicatul constituie dosarul þi-l
transmite mai departe la Ministerul Muncii belgian pentru aprobare.
Deci, pentru cei trecuþi la somaj, existã douã demersuri care trebuie
fãcute rapid:
?
înscrierea la sindicat pentru plata eventualei indemnizaþii de þomaj
?
înscrierea la ACTITIS / FOREM/ VDAB pentru a fi luaþi în evidenþã
pentru inserþiune profesionalã, consiliere pentru un nou loc de
muncã, punctaj la oficiul de þomaj, etc.
FORMULARUL E301 dã dreptul la prestaþiile sociale (þomaj, asigurare
medicalã pe timpul þomajului þi vechime) în UE þi este gândit în acest scop:
este un formular tipizat pentru întreaga Europa þi existã pentru limba fiecãrei
naþii... Sunt indicate toate perioadele în care s-a cotizat pentru securitatea
socialã în þara de origine (se iau în calcul perioadele de muncã prestatã efectiv
dar þi perioadele asimilate, adicã þomajul þi concediile medicale)
Se face plata þomajului numai dacã persoana întruneþte numãrul de zile, a fost
concediatã cu C4 þi nu a primit indemnizaþie de concediere în Belgia.
O.R.C.A - ANGAJA?II FÃRÃ DOCUMENTE: GHID DE DREPTURI http://www.rombel.com/files/ghid/index.htm
Câteva din subiectele abordate: Ce înseamnã munca clandestinã? Ce
spune legea despre angajatorul meu? Dreptul la salariu; Ce se întâmplã în
cazul în care devin victima unui accident de muncã? Ce trebuie sã fac dacã sunt
descoperit de inspecþie la locul de munca?
Lucrãtorii independenþi vor beneficia de indemnizaþii de
maternitate þi drepturi de pensie în temeiul unei noi legislaþii a UE (þtire
preluatã din presa româneascã).
Lucrãtorii care desfãþoarã o activitate independentã þi partenerii
acestora se vor bucura de o mai bunã protecþie socialã care include, pentru
prima datã, dreptul la concediu de maternitate – conform unei noi legislaþii a
UE care intrã în vigoare astãzi. Directiva privind lucrãtorii care desfãþoarã o
activitate independentã þi soþiile/soþii care îi ajutã (Directiva 2010/41/UE
Directiva 86/613/CEE) îmbunãtãþeþte drepturile în materie de protecþie
socialã a milioane de femei aflate în câmpul muncii, consolidând spiritul
antreprenorial în rândul acestora. În prezent, numai unul din trei antreprenori
este femeie.
Îmbunãtãþeþte în mod considerabil protecþia, în special în caz de
maternitate, a femeilor care desfãþoarã o activitate independentã precum þi a
soþiilor sau a partenerelor de viaþã care ajutã lucrãtorii independenþi. Aceste
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persoane au dreptul la o indemnizaþie de maternitate þi la un concediu de cel
puþin 14 sãptãmâni, în cazul în care doresc sã beneficieze de acestea. La nivelul
UE, este prima datã când se instituie o indemnizaþie de maternitate în
favoarea femeilor care desfãþoarã o activitate independentã.
Favoarea soþiilor/soþilor sau a partenerilor de viaþã care ajutã
lucrãtorii ce desfãþoarã o activitate independentã (recunoscuþi ca atare în
dreptul intern) reprezintã o îmbunãtãþire considerabilã faþã de directiva din
1986. Aceþtia vor avea dreptul la asigurãri sociale (precum pensiile), la fel ca þi
lucrãtorii înregistraþi efectiv ca desfãþurând o activitate independentã, în
cazul în care statele membre oferã o astfel de protecþie acestor lucrãtori. Acest
lucru va contribui la oferirea unui sistem mai bun de protecþie socialã þi la
prevenirea riscului de sãrãcie în cazul femeilor.
Þomer în România, cu indemnizaþie europeanã
Românii care rãmân þomeri într-un stat membru UE se pot întoarce
în þarã þi pot primi, timp de maximum trei luni, indemnizaþia de þomaj
acordatã de statul în care au lucrat ultima oarã cu acte Naþionale pentru
Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM). Dacã în perioada de trei luni nu reuþesc
sã se angajeze, românii sunt obligaþi sã se întoarcã în statul unde au lucrat
ultima datã. Þomerii care au muncit legal într-un alt stat membru UE pot
reveni în România pentru cãutarea unui loc de muncã, dupã cel puþin patru
sãptãmâni de la intrarea în þomaj. Pentru continuarea acordãrii indemnizaþiei
de þomaj în România sau în orice alt stat membru UE, cei care au rãmas fãrã loc
de muncã trebuie sã se prezinte, în termen de þapte zile de la primirea
acceptului pentru a cãuta un loc de muncã, la Agenþia de ocupare din þara care
urmeazã sã-i acorde acest drept.
Astfel, un muncitor necalificat care a rãmas þomer în Spania sau
Germania de exemplu, þi care decide sã revinã în România pentru a cãuta un
alt loc de muncã, primeþte în continuare indemnizaþia de þomaj timp de trei
luni.
Conform ANOFM, indemnizaþia de þomaj în Spania ajunge la 500-600
de euro þi în Germania la 1.200 de euro, în timp ce valoarea acordatã de statul
român este de aproximativ 100 de euro.
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Munca în sistem "Au pair”
Mai multe informaþii gãsiþi pe pagina web de la Agenþia Naþionalã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã - www.anofm.ro.
"Au pair" este tânãrul/tânãra primit(ã) temporar într-o familie
belgianã, unde primeþte cazare þi masã, în schimbul efectuãrii unor mici
sarcini curente þi de ordin familial, în vederea perfecþionãrii cunoþtintelor sale
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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lingvistice þi a îmbogãþirii culturii generale printr-o mai bunã cunoaþtere a
þãrii, participând la viaþa familiei gazdã.
Condiþiile pentru a fi tânãr au pair:
?
Vârsta minimã de 18 ani þi sã nu fi atins 26 de ani la data acordãrii
autorizaþiei de ocupare a unui loc de muncã sau a permisului de
muncã;
?
Sã-þi ia angajamentul de a nu ocupa în Belgia nici un loc de muncã pe
durata plasamentului au pair;
?
Sã deþinã un titlu care îi dã acces, în România, la învãþãmântul
superior sau sã dovedeascã faptul cã a studiat cel puþin pânã la vârsta
de 17 ani;
?
Cunoþtinþe de bazã a limbii uzuale din familia gazdã sau sã-þi ia
angajamentul de a urma un curs intensiv de limbã imediat dupã
sosirea în Belgia;
?
Sã urmeze pe durata plasamentului au pair cursuri într-o instituþie
recunoscutã, autorizatã sau subvenþionatã de una din Comunitãþi
sau cursuri stabilite de Ministrul regional care are locurile de muncã
în atribuþiile sale, cu predarea limbii sau limbilor Regiunii; va furniza
trimestrial o atestare de prezenþã efectivã la cursuri;
?
Sã nu fi beneficiat deja de un permis de muncã în Belgia, indiferent
de titlul acesteia (excepþie - permisul de muncã pentru au pair).
La rândul sãu, þi familia gazdã trebuie sã îndeplineascã anumite
condiþii:
?
Sã existe cel puþin un copil care nu a atins vârsta de 13 ani la începutul
perioadei de þedere a tânarului au pair;
?
Sã deþinã un certificat de bunã conduitã þi moravuri pentru toþi
membrii familiei, majori la începutul perioadei de þedere a tânarului
au pair;
?
Sã depunã lunar tânãrului au pair, prin virament bancar, o suma fixã
de cel puþin 450 Eur, cu titlul de bani de buzunar, indiferent de
eventualele perioade de inactivitate;
?
Sã încheie în favoarea tânarului, o asigurare complementarã de
riscuri pentru cheltuieli medicale, farmaceutice þi de spitalizare în
caz de accident sau de boalã;
?
Sã-i punã la dispoziþie o camerã individualã þi sã-i asigure liberul
acces la locuinþã;
?
Sã îi acorde cel puþin o zi întreagã de odihnã pe sãptãmânã;
?
Sã se angajeze sã încheie o asigurare pentru eventuala repatriere
anticipatã a tânãrului au pair din motive de boalã sau de accident.
?
Sã fie de acord sã autorizeze accesul în locuinþã al funcþionarilor
însãrcinaþi cu supravegherea.
Participarea tânãrului au pair la sarcinile curente þi de ordin familial,
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incluzând supravegherea copiilor, nu poate depãþi 4 ore pe zi þi 20 de ore pe
sãptãmânã; ea nu poate constitui scopul principal al þederii. Acordarea
autorizaþiei de ocupare a unui loc de muncã þi a permisului de muncã este
subordonatã urmãtoarelor condiþii:
?
Respectarea condiþiiilor privind calitatea de au pair;
?
Familia gazdã sã nu aibã autorizaþie de ocupare a unui loc de muncã
referitoare la un alt tânãr au pair;
?
Durata de validitate a autorizaþiei de ocupare a unui loc de muncã þi a
permisului de muncã referitoare la tânãrul au pair nu poate depãþi
un an;
?
Autorizaþia þi permisul de muncã nu pot fi reînnoite decât o singurã
datã þi în mãsura în care plasamentul nu depãþeþte o duratã totalã de
un an;
?
O schimbare a familiei gazdã nu este posibilã decât o singurã datã þi
în masura în care durata totalã a plasamentului tânãrului au pair nu
depãþeþte un an, iar celelalte condiþii de acordare a autorizaþiei þi a
permisului de muncã sunt îndeplinite.
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Nu

Nu

Nu

Da

Poti sa lucrezi cu o carte de munca B, cu conditia ca patronul
tau sa poata demonstra, ca nu a gasit sa angajeze pe
nimeni din Belgia si nici dintr-un alt stat vechi membru al
UE pt. functia respectiva (aceasta procedura poarta
numele de expertiza pietei muncii). Daca nu dispui înca de
un permis de sedere în Belgia, trebuie sa soliciti o viza în tara ta
de origine la sectia consulara sau diplomatica a Belgiei. În baza
acestei vize, poti solicita un permis de sedere la sosirea în Belgia.

Nu

Lucrezi într-o profesie din categoria celor care se confrunta cu penuria
fortei de lucru? Lista cu aceste profesii difera în functie de locul în care
patronul tau este stabilit în Belgia. Pt. Bruxelles, Valonia si Flandra exista
pt. fiecare provincie-n parte câte o lista. Lista pt. Flandra este cea mai
lunga.

Pt. profesiile confruntate cu criza de mâna de lucru, patronul tau poate solicita cu usurinta
o carte de munca B. Patronul adreseaza aceasta cerere administratiei regionale si în mod
normal, îti poate obtine cartea de munca în 5 zile de la introducerea cererii.
Daca dispui deja de un permis de sedere legal (ex: o declaratie de sosire care nu este înca
expirata) în momentul în care patronul introduce aceasta cerere poti, în baza cartii tale de
munca, sa soliciti un permis de sedere pentru perioada mentionata pe cartea de munca.

Poti sa lucrezi cu o carte de munca B cu scutire de la expertiza
pietei muncii. Aceasta înseamna ca poti sa lucrezi pentru orice sef, în
orice functie, dar patronul tau trebuie sã solicite o carte de munca (aceasta
este procedura). De asemenea, în cazul în care ramai fara loc de munca, te
poti înscrie la VDAB, ACTIRIS sau FOREM.

Da

Cine dispune de un permis de sedere provizoriu, poate
solicita un permis de munca « arbeidskaart C ». Cu
acest permis de munca poti sa lucrezi pentru orice patron
si te poti inscrie la VDAB, ACTIRIS sau FOREM.
Daca dispui de un permis de sedere permanent, în acest
caz nu ai nevoie de nici un permis de munca – nici o
« arbeidskaart ».

Da

Lucreaza partenerul /a, tau /ta (cu care esti casatorit/a sau sunteti oficial
înregistrati ca locuind împreuna) legal ca muncitor sau independent?

Da

Locuiesti în Belgia cu
partenerul tau /
partenera ta?

Ai lucrat anul trecut, pe intreaga durata a anului, în baza unei carti de munca tip
« arbeidskaart B » în profesii care se confrunta cu penurie de mâna de lucru ?

Trebuie sa fii platit cu acelasi salariu minim si sa lucrezi acelasi
numar de ore ca muncitorii din Belgia. Pentru protectia sociala
este valabila legea tarii în care patronul tau este stabilit.

Nu

Dispui de un permis de sedere dintr-un alt motiv decat acela cu scopul de a munci? (ex.
regularizare, recunoasterea statutului de refugiat…)

Da

Este seful tau / patronul tau stabilit / domiciliat în Belgia?

Ai nevoie de: un formular E101 care dovedeste ca taxele
privind protectia sociala sunt platite în tara în care patronul tau
este stabilit / domiciliat.

Esti un muncitor detasat

Sa lucrezi legal ca muncitor
provenit dintr-un nou stat
membru al UE
În Be l g i –a decembrie 2007
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Capitolul 10
Sistemul de educa?ie
Ciclul preþcolar
s
s
Ciclurile primar þi secundar
s
Programul de imersie lingvisticã
s
Studii superioare în Belgia
s
Cursuri de limbi strãine
s
Programe europene - Educa?ia pe tot parcursul vie?ii ”life long learning”

Politica de învãþãmânt este organizatã astãzi de cele 3 comunitãþi.
Douã grupuri iau iniþiativa: cel privat þi cel public (în care se încadreazã
municipalitãþile, provinciile þi comunitãþile). Existã 3 mari reþele de
învãþãmânt: comunitar, liber subvenþionat - în mare parte catolic - þi
învãþãmântul oficial subvenþionat, care este organizat de provincii þi comune.
Þcolarizarea obligatorie acoperã 12 ani, de la 6 la 18 ani þi poate fi precedatã
de o "pepinierã" de educaþie, învãþãmântul preþcolar (deocamdatã nu este
obligatoriu, însã indicat). Învãþãmântul primar începe de la vârsta de 6 ani, iar
învãþãmântul secundar cuprinde trei grade de vârstã þi începe de la 12 ani.
Fiecare nivel are doi ani de þcoalã. Anul I al primului nivel este în
principiu comun pentru toate tipurile de studiu, iar începând cu al doilea an
alegerile se diversificã. Învãþãmântul secundar cuprinde învãþãmântul
secundar general, tehnic, artistic þi profesional. Învãþãmântul superior (de la
18 ani, nu este obligatoriu) include universitãþi þi învãþãmântul superior nonuniversitar.
Instituþiile sunt grupate în mai multe reþele:
?
þcolile subvenþionate de comunitãþile existente în Belgia
?
þcolile oficiale subvenþionate de cãtre primãrii þi provincii
?
þcolile libere subvenþionate de cãtre stat, dar administrate privat
cum ar fi þcolile confesionale
?
þcolile metodice - Steiner, Mntessori, Freinet, etc...
Ciclul preþcolar
Organizarea structurii sistemului educativ pentru copiii de vârste
mici este în grija comunitãþii; aþadar, fie cã este vorba despre creþe sau doar
supraveghere în afara orelor de program, instituþiile vor avea fie statut
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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neerlandofon, fie francofon, ceea ce nu exclude ca personalul sã fie bi - sau
multilingv. Structurile oficiale agreeate sunt controlate de "Kind en Gezin"
(partea flamandã) þi "L'Office de la Naissance et de l'Enfant" (structura
francofonã); controlul se face la nivel de infrastructurã, igienã þi programã
pedagogicã.
Pentru informaþii despre serviciile agreate din localitatea dvs.,
adresaþi-vã la: KIND EN GEZIN, Guldenvlieslaan 67, 1060 Bruxelles (pentru
Bruxelles þi Brabantul Flamand) - www.kindengezin.be þi Comite subrégional
de l'Office de la Naissance et de l'Enfant, Boulevard Léopold 44, 1080
Bruxelles, Tel: 02/ 413.27.49. De obicei sunt organizate þi servicii de
supraveghere ("garderie" în francezã), aþadar copilul poate ramâne în
continuare la creþã (situaþie valabilã þi pentru învãþãmântul primar) þi dupã
orele de program, în general pânã la ora 18:00. O bunã adresã dacã sunteþi în
cãutare de baby-sitting este: www.liguedesfamilles.be. Mai existã o
posibilitate: femei care au în grijã la domiciliul propriu un numãr relativ mic de
copii (neerlandezã -"onthaalmoeders", francezã ''mere d'accueil'').
În ceea ce priveþte îngrijirea copiilor bolnavi, cea mai mare parte a
mutualitãþilor au un serviciu de îngrijire la domiciliu, de aceea este indicat sã
vã interesaþi direct la respectiva societate.
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Informaþii despre învãþãmânt în general se gãsesc pe site-urile
www.enseignement.be ?i www.ond.vlaanderen.be. La înscrierea copiilor la
þcoalã se cere þi carnetul de vaccinãri (inclusiv carnetul din România este
valabil, cu condiþia sã fie tradus, pentru a se putea verifica dacã au fost fãcute
toate vaccinurile). Anul þcolar începe la 1 septembrie þi se încheie la 30 iunie,
în principiu. La Bruxelles toate tipurile de educaþie sunt organizate fie în
francezã, fie în neerlandezã þi studiul celei de-a doua limbi este obligatoriu
începând cu clasa a III-a primarã. Marea majoritate a þcolilor sunt mixte þi
elevii sunt externi. Cursurile se desfãþoarã de regulã începând cu ora 8:30
pânã la ora 15:30 þi cea mai mare parte a copiiilor iau masa de prânz la þcoalã
(dar nu este obligatoriu; ei pot merge acasã pentru a mânca, urmând sã se
întoarcã la þcoalã pentru a doua parte a activitãþilor); pauza de prânz la scoalã:
o masã caldã (contra cost) sau tartine aduse de acasã. Este bine ca atunci când
primiþi avizul pentru masa de prânz, în caz de accept, sã retrimiteþi la þcoala
documentul la timp, altfel riscaþi ca, timp de o lunã, copilul sã nu beneficieze
de o masã caldã. Activitãþi de supraveghere se pot organiza atât înainte cât þi
dupã programul þcolar. Miercurea este zi scurtã, pânã la prânz.
Experienþa a demonstrat cã în general, copiii acumuleazã mai repede
decât adulþii þi se adapteazã mult mai uþor, favorizaþi fiind þi de faptul cã
sistemul belgian este mai orientat cãtre copil þi nevoile specifice ale acestuia.
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Informarea pãrinþilor vis-a-vis de evoluþia copilului se realizeazã prin:
"buletinele/rapoartele de evaluare", "jurnalul de clasã", reuniunile cu pãrinþii
sau discuþii directe cu profesorul titular al clasei. O metodã care dã rezultate
excelente în integrarea copilului þi învãþarea noii limbi este înscrierea la
activitãþile din timpul vacanþei. În general, informaþiile despre activitãþile de
vacanþã se distribuie prin intermediul þcolilor.
Educaþia tinerilor se desfãþoarã þi prin instituþii auxiliare þcolii.
Centrele psiho-medico-sociale PMS oferã tinerilor precum þi familiilor lor
sprijin în gãsirea de rãspunsuri la întrebãri legate de integrare, dificultaþi de
învãþare apãrute pe parcursul studierii materiei. Centrele PMS sunt servicii
publice gratuite, finanþate în întregime de Comunitatea francezã þi sunt
formate din echipe tri-disciplinare: consilieri psiho-pedagogi, sociali þi
auxiliari paramedicali þi medici. Asigurã þi supravegherea medicalã a elevilor
în cadrul programului de promovare a sãnãtãþii în þcoli (PSE).
"Þcolile de teme" sunt o iniþiativã extra-þcolarã benevolã, care luptã
pentru integrarea socialã þi culturalã a copiilor, pentru egalitatea de þanse þi
reuþita þcolarã. Cei care frecventeazã þcolile au vârste cuprinse între 3 þi 18
ani. Copiii sunt integraþi în EDD fãrã distincþie ideologicã, religioasã sau rasistã.
Mai multe informaþii direct la þcoala unde este înscris copilul sau La
Fédération Francophone des écoles de Devoirs (FFEDD), Rue Saint-Nicolas 2,
5000 Namur, Tel: 081/24.25.21, Fax: 081/24.25.23, Email: info@ffedd.be,
website - www.ffedd.be.
O altã structurã este învãþãmântul specializat care se adreseazã
copiilor cu probleme de comportament, handicap psihic sau fizic, în general
copii care întâmpinã dificultãþi în cadrul schemei de învãþãmânt clasic.
Permite asigurarea dreptului la educaþie pentru fiecare elev þi asigurã, pentru
toþi, integrarea socialã þi/sau inserþia socio-profesionalã. Este o formã de
învãþãmânt adaptatã stilului þi ritmului fiecãruia, în condiþiile în care
învãþãmântul clasic, general, s-ar putea dovedi ca având un ritm prea alert
pentru copiii cu probleme. Existã inclusiv posibilitatea ca elevul sã se
reîntoarcã în învãþãmântul general - la cererea pãrinþilor, a tutorelui parental
sau chiar a tânãrului, dacã este major, cu condiþia de a obþine un aviz
documentat din partea Centrului psiho-medico-social (PMS) din respectiva
þcoalã. În practicã, acest lucru se întâmplã dacã s-a acoperit o parte
importantã a lacunei care a stat la originea înscrierii în învãþãmântul
specializat, iar comportamentul s-a îmbunãtãþit în mod semnificativ. În unele
cazuri, elevii din învãþãmântul special pot beneficia de o soluþie integratã,
adicã pot urma unele cursuri regulate þi altele din învãþãmântul special.
Integrarea se face cu asistenþa þi expertiza corpului profesoral. Fiecare
evaluare privind revenirea la forma generalã de educaþie se face în interesul
tânãrului, dar în final pãrinþii sunt cei care deþin controlul asupra deciziei.
Învãþãmântul fundamental specializat este organizat în patru grade
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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de maturitate þi nu în cicluri de ani de studii. Existã 8 tipuri de þcoli în funcþie de
gradul de handicap al copilului. Trecerea de la un grad de maturitate la altul
este legatã de dobândirea de abilitãþi þi competenþe bine determinate þi se
poate face în orice moment în cursul anului þcolar. Cele mai multe þcoli
beneficiazã de un internat; transportul este gratuit la o þcoalã la libera alegere,
cât mai aproape de casã - de consultat: www.cocof.irisnet.be. Înscrierea la o
þcoalã specialã se face oricând în cursul anului þcolar, la cererea pãrinþilor þi
este urmatã de un examen multidisciplinar realizat de un centru PMS www.restode.cfwb.be/pgens/cpms sau un alt organism agreat.
Informaþii utile: numãr verde al Comunitãþii Franceze: 0800 20 000.
Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,
Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Service général de
l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement spécialisé, Direction des
affaires générales et de l'enseignement spécialisé - Adresa: Rue Adolphe
Lavallée, 1, 1080 Bruxelles, Tel:+32 (2)690.84.06, 07; Fax:+32 (2)690.85.77,
90; email: rosanna.delussu@cfwb.be.
Service général de l'Organisation de l'Enseignement secondaire, des
CPMS et des Services de l'inspection médicale scolaire - Service des CPMS
Adresa: Rue Adolphe Lavallée, 1, 1080 Bruxelles, Tel +32 (2) 690.85.03, email:
guy.blin@cfwb.be.
Link-uri utile: www.cocof.irisnet.be; reþeaua de þcoli din Bruxelles:
www.cirb.irisnet.be; Serviciul de informaþii despre studii þi profesii:
www.siep.be.
Informaþii utile despre învãþãmântul comunal þi cel din provincie:
www.cpeons.be; Liga învaþamântului þi a educaþiei permanente www.ligueenseignement.be; Formaþiune în curs www.profor.be; Institutul superior de
pedagogie www.ispb-bruxelles.org.
Învãþãmântul de Promoþie Socialã - www.belsoc.org,
www.arianet.irisnet.be, Serviciul social federal de securitate socialã
www.socialsecurity.fgov.be. Adesea cunoscut sub numele de "curs de searã",
propune o gamã variatã de formare organizatã dupã un orar compatibil în
general cu o activitate profesionalã. Se caracterizeazã printr-o abordare în
funcþie de capacitaþile cursantului, un sistem de formare pe module þi
valorificarea cunoþtinþelor dobândite fie în experienþa profesionalã, fie
personalã; este vorba de fapt despre o educaþie pe toatã durata vieþii, o
formare continuã, perfecþionare, dezvoltare personalã; tânãrul are
posibilitatea sã obþinã un titlu de studii pe care nu l-a putut obþine anterior, în
formarea sa iniþialã.
Aloca?ie (bursã) de studiu pentru învã?ãmântul secundar ( clasele VIXII), profesional ?i superior în Belgia
Bursa este acordatã de cãtre Comunitatea francofonã pentru elevii
care provin din familii cu venituri modeste. Data limitã de depunere a
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cererilor: 31 octombrie; existã ?i excep?ii, dar trebuie foarte bine
argumentate, situa?ii excep?ionale.
Va trebui completat un formulat tip, care cuprinde date despre
situa?ia materialã a familiei ?i situa?ia ?colarã a solicitantului. Se iau în calcul
veniturile maxime (impozabile)
indicate pe extrasul de rol ?i care trebuie sã se încadreze în anumite limite,
publicate de altfel.
Mai existã ?i varianta de aloca?ie provizorie, acordatã pentru situa?ii
intervenite în familia elevului:
deces, divor?, pensionare, pierderea jobului fãrã indemniza?ie de ?omaj,
faliment, boalã, invaliditate. Informa?ii detaliate la numãrul de telefon gratuit
0800 20.000 sau http://www.allocations-etudes.cfwb.be/.
Programul de imersie lingvisticã în învã?ãmântul fundamental ?i
secundar este un program în care copiii înva?ã limba englezã/limba olandezã
începând cu anul 3 din ciclul pre?colar respectiv primar. Cursurile se ?in de
cãtre un profesor nativ sau asimilat, ceea ce înseamnã cã li se vorbe?te elevilor
doar în respectiva limbã. Bineîn?eles au acela?i numãr de ore ?i în
francezã/neerlandezã, adicã în limba maternã. Per ansamblu, programul de
imersie constã în a-i face pe copii sã în?eleagã ceea ce li se spune ?i sã-?i
dezvolte vocabularul ?i capacitã?ile lingvistice mult mai repede decât cei care
înva?ã o limbã strãinã dupã programul tradi?ional. Profesorul de
englezã/neerlandezã le vorbe?te DOAR în limba strãinã ?i predã materiile în
aceastã limbã. Un modul pedagogic este esen?ial. Pentru cei care nu sunt
nativi se organizeazã examene de limbã. Mai multe informa?ii se gasesc pe
siteul www.enseignement.be - immersion linguistique.
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Tinerii români au porþile deschise la studiu în Belgia - facultate,
masterat, doctorat (studiile fie se plãtesc, fie sunt cu bursã). Pe lângã dreptul
la studii, tinerii pot sã-þi gãseascã legal þi un job. Conform ultimelor prevederi
legale, un student aflat în întreþinerea pãrinþilor þi pentru care pãrinþii primesc
alocaþie în Belgia, are dreptul sã lucreze 46 zile pe an fãrã sã plãteascã taxe
(RSZ). Concret este vorba despre 23 de zile lucrãtoare între lunile iulieseptembrie þi înca 23 de zile lucrãtoare în restul anului calendaristic. Studenþii
vor plãti pentru perioadele de lucru doar un impozit foarte mic, numit "sumã
de solidaritate" în urma cãruia salariul brut este aproape egal cu salariul net.
Dacã cele 23 de zile legale din una din cele 2 perioade au fost
depãþite (chiar þi numai cu o zi), atunci trebuiesc plãtite impozite normale
(retroactiv), ca orice angajat, pe toata perioada lucratã pe parcursul anului.
Studenþii de naþionalitate românã, înscriþi la cursuri de zi sau serale, care nu
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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sunt în întreþinerea pãrinþilor care locuiesc în Belgia, pot lucra cu o normã de
maximum 50% sau pot opta pentru statutul de independent cu plata unei
cotizaþii reduse. În acest caz sunt supuþi la plata impozitului pe venit. Oricum,
pe prima tranþã de venit, de aproximativ 7.000 euro, nu se plãteþte impozit.
Pentru informaþii suplimentare, se pot adresa la serviciul social al facultãþii sau
la un contabil.
De echivalarea diplomelor strãine þi studii în Belgia se ocupã un
serviciu specializat -www.equivalences.cfwb.be; NARIC - VLAANDEREN www.ond.vlaanderen.be. Fiecare cerere de echivalare de studii este evaluatã
individual, iar acceptul se face cu avizul conform al inspecþiei competente, cu
câteva excepþii. Avizele sunt formulate în termen de patru luni de la data
depunerii cererii. Cererile pot fi depuse de cãtre solicitant însuþi sau de cãtre
instituþia care a înscris elevii strãini. Pentru mai multe informaþii, vã puteþi
adresa la urmãtoarele organisme:
?
Ministere de la Communauté française - Administration générale de
l'Enseignement et de la Recherche scientifique; Adresa: Boulevard
du Jardin Botanique 20-22, 1000 Bruxelles,
Te l : + 3 2 . 2 6 9 0 . 8 1 . 0 0 ; Fa x : + 3 2 . 2 6 9 0 . 8 2 . 3 9 ; E - m a i l :
cyberecole@cfwb.be
?
Ministere de la Communauté flamande - Département
Enseignement
Boulevard du Roi Albert II 15, 1210 Bruxelles; Tel: +32.2553.86.11
?
Secrétariat général de l'Enseignement catholique
Rue Guimard 1, 1040 Bruxelles; Tel: +32.2507.06.11, 21.
Portalul "Study in Europe" este referinþã pentru tinerii care doresc
sã studieze în Europa (þi in Belgia) în cadrul programelor de învãþãmânt
secundar þi superior. Site-ul descrie toate programele de schimb
internaþional, inclusiv cu þãrile din America de Sud þi Nord, care permit
studenþilor din afara Comunitãþii Europene sã studieze în Belgia- www.studyin-europe.org.
Portalul PLOTEUS al Comisiei Europene este "poarta cãtre
oportunitãþi de educaþie þi formare profesionalã pe întreg teritoriul
european", cuprinzând ofertele de educaþie þi de formare disponibile în
întreaga Europã. Oportunitãþi de studii, informaþii cu privire la sistemele de
educaþie, schimburi þi burse, informaþii generale despre þara de destinaþie,
contacte utile... tot ceea ce aveþi nevoie gãsiþi la adresa:
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=ro. Platforma Socrates al
Comisiei Europene permite anual studenþilor sã studieze peste hotare.
Pogramele Erasmus, Lingua, Comenius þi Minerva, Socrates reprezintã
instrumentul fundamental de mobilitate academicã în Europa. Pe portalul UE
la secþiunea destinatã tinerilor se gãsesc toate informaþiile necesare. Un site
s p e c i f i c a l C o m u n i ta þ i i f ra n c eze e ste a c c e s i b i l l a a d re s a :
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www.cfwb.be/socrates.
Wallonie-Bruxelles Relations Internationales (WBRI) publicã anual
ghidul "A studia sau a preda în strãinatate". Ghidul cuprinde liste de
oportunitaþi pentru studenþi, profesori þi cercetãtori pentru Valonia Bruxelles, care doresc sã aplice pentru o bursã de scurt sau de lung termen sau
sã fie asistenþi în universitaþi europene. Ghidul este disponibil la
www.wbri.be/bourses.
Liga Studen?ilor Români din Strãinãtate asigurã un cadru de
organizare reprezentativ al studenþilor români din strãinãtate, promovând
solidaritatea între membrii sãi ?i o atitudine pozitivã fa?ã de perspectivele
întoarcerii lor în ?arã dupã terminarea studiilor- www.lsrs.ro.
L i n k u r i u t i l e : h t t p : / / w w w. s t u d y i n f l a n d e r s . b e / ,
http://www.ond.vlaanderen.be/
Cursuri de limbi strãine
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Se organizeazã pe toatã durata anului þcolar, iar alegerea limbii þi a
nivelului de studiu este extrem de diversã. Foarte multe cursuri sunt
organizate de cãtre administraþiile comunale, existând însã þi alte organisme
abilitate:
?
Camera de Comerþ
- partea francezã: Enseignement de Promotion et de Formation
continue de l'ULB et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Bruxelles (EPFC)- www.epfc-bxl.org;
- partea neerlandofonã: Centrum voor Volwassenenonderwijs;
Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (KHNB)www.vub.ac.be/khnb.
?
Comunitãþile
- francezã: www.enseignement.be/citoyens
-flamandã: www.ond.vlaanderen.be, www.wordwatjewil.be,
www.huisnederlandsbrussel.be.
Serviciul de Informare asupra Studiilor þi Profesiilor - SIEP
Adresa: Rue de la Poste 109-111, 1030 Bruxelles, Tel:+32.2640.08.32; Fax:
+32.2 646.80.08; Email: siep.bxl@siep.be.
Informaþii referitoare la cursurile de limbã se pot obþine de
asemenea la "Bureau de Liaison Bruxelles-Europe" - tel:(+32.2) 280.00.80,
site web: www.blbe.be.
Clubul Academic ROmân din Belgia (CARO) a fost constituit în
martie 2010 de cãtre un grup de studenþi, cercetãtori þi profesori români din
Belgia, la iniþiativa þi cu sprijinul Ambasadei României. Misiunea este de a
stimula comunitatea studenþeascã þi academicã þi de a crea o platformã utilã
de dialog, CARO propunându-?i sã ofere informaþii relevante cu privire la
2013 - Ghidul Românului în Belgia

“Pânã când” ?i “prin ce metode învã?ãm?” De la angajatori, autoritã?i
?i pânã la fiecare individ în parte, rãspunsul pare sã fie unanim: învã?area
permanentã nu mai e un lux, ci o condi?ie necesarã pentru adaptarea la
cerin?ele profesionale, sociale, economice ?i informa?ionale mereu în
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sejurul academic în Belgia, la spaþiul european de învãþãmânt superior, la
diverse oportunitãþi de dezvoltare personalã þi profesionalã. Alte obiective:
încurajarea schimbului de idei, opinii þi practici de lucru; facilitarea integrãrii
în mediul universitar local a studenþilor þi profesorilor români; crearea unei
reþele de informare þi a unui portofoliu de contacte accesibile tuturor
membrilor þi partenerilor interesaþi; organizarea de întâlniri periodice cu
funcþionari, specialiþti þi deputaþi europeni, precum þi cu personalitãþi ale
vieþii academice române þi belgiene li nu în ultimul rând, organizarea de
evenimente þtiinþifice, mese rotunde þi alte manifestãri în cadrul
Universitãþilor din Belgia, în contextul cãrora sã fie promovate cercetarea,
cultura þi tradiþiile româneþti. În sec?iunea ”Educa?ie” gãsi?i informa?ii despre
studiile de licen?ã, masterat ?i doctorat la principalele Universitã?i din Belgia.
Existã de asemenea ?i un forum de discu?ii ?i o paginã de prezentare pe
re?eaua de socializare Facebook. Detalii CARO: http://www.carobelgium.com/.
GRSPSociety este o re?ea deschisã, constituitã din organiza?ii ?i
persoane dornice sã sprijine dezvoltarea ?i modernizarea României prin
implicare civicã ?i profesionalism. Are membri în 12 ?ãri ?i este în curs de
extindere pentru a include ?i mai mul?i studen?i, profesionisti ?i grupuri
interesate. Cine poate fi membru? Studen?i ?i tineri profesioni?ti din România
care momentan trãiesc în strãinãtate; cei care s-au întors în România ?i
persoanele interesate sã facã studii asupra României. Pentru mai multe
informa?ii accesa?i http://www.grspsociety.org
Adrese utile: *
?
?coli europene ?i interna?ionale: www.cois.org ?i www.eursc.eu
?
Comunitatea Francezã (Wallonie ?i Bruxelles): www.cediep.be,
www.siep.be, www.enseignement.be, www.cpeons.be,
www.segec.be, www.cecp.be, www.felsi.be, www.inforjeunes.be,
www.cfwb.be, www.restode.cfwb.be, www.prosocbru.be;
?
Comunitatea germanophonã:www.dglive.be
?
F l a n d r a ?i
C o m u n i t a t e a f l a m a n d ã d i n B r u xe l l e s :
www.ond.vlaanderen.be, http://bop.vgc.be,
www.kamiel.info, www.pienternet.be, www.gostrange.be
* sursa: http://europa.eu/youth/studying/

139

SISTEMUL DE EDUCAÞIE

10

schimbare.
Comisia Europeanã a reunit ini?iativele sale privind educa?ia ?i
formarea sub o singurã umbrelã - Programul de învã?are pe tot parcursul
vie?ii - are patru subprograme - Comenius (pentru învã?ãmântul
preuniversitar), Erasmus (învã?ãmântul superior), Leonardo da Vinci
(educa?ie ?i formare profesionalã) ?i Grundtvig (pentru educa?ia adul?ilor).
Un alt program este Jean Monnet - încurajeazã predarea, reflec?ia ?i
dezbaterile pe tema procesului de integrare europeanã în cadrul institu?iilor
de învã?ãmânt superior, pentru perioada 2007-2013.
Comenius se adreseazã institu?iilor de învã?ãmânt preuniversitar de
stat ?i private (de la grãdini?e la ?coli postliceale) incluzând elevi, personal
didactic, autoritã?i locale, asocia?ii de pãrin?i sau ONG-uri care activeazã în
domeniul educa?ional. Sprijinã financiar realizarea de parteneriate ?colare,
proiecte de formare, participarea la stagii de formare ini?ialã ?i continuã.
Erasmus are printre obiective cre?terea calitã?ii ?i volumului
mobilitã?ilor studen?ilor ?i a cadrelor didactice în Europa, cooperarea
multilateralã, mãrirea gradului de transparen?ã ?i compatibilitate între
învã?ãmântul superior ?i calificãrile profesionale ob?inute în Europa.
Leonardo da Vinci vizeazã cooperarea transna?ionalã în formarea
profesionalã a for?ei de muncã.
Grundtvig î?i propune sã ofere alternative educa?ionale ?i sã
îmbunãtã?eascã accesul celor care, indiferent de vârstã, doresc sã
dobândeascã noi competen?e prin forme de educa?ia adul?ilor.
** sursa: http://www.euractiv.ro - Educatie & Cariera
?coli Europene în Comunitatea Francezã - Bruxelles:
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École européenne de Bruxelles I (Uccle)
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Avenue du Vert Chasseur 46, B-1180 Bruxelles
Tél. : (32/2) 373.86.11; Fax : (32/2) 375.47.16; Site web:
www.eeb1.com
?
École européenne de Bruxelles II (Woluwé)
Avenue Oscar Jespers 75, B-1200 Bruxelles
Tél.: (32/2) 774.22.11; Fax: (32/2) 774.22.43; Site web:
www.eeb2.eu
?
École européenne de Bruxelles III (Ixelles)
Boulevard du Triomphe, 135, B-1050 Bruxelles
Tél. : (32/2) 629.47.00, Fax : (32/2) 629.47.92, Site web:
www.eeb3.eu
?
École européenne de Bruxelles IV (Berkendael- Laeken)
Rue Berkendael 70-74, 1190 Bruxelles
Tél. 02/340.13.94, Fax 02/340.14.97, site Web: www.eeb4.eu
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Generalitãþi - alegerea medicului generalist, rambursãri
s
de la mutualitate, medicamente generice
s
Concediul de maternitate
s
Activitatea de asistent medical, infirmier în Belgia
s
Formularul E112
s
Îngrijire stomatologicã gratuitã pânã la 18 ani
s
Numere de Urgenþã: 100 (în Belgia) þi 112 (oriunde în UE)
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Sistemul de îngrijire al sãnãtãþii în Belgia este foarte bine pus la
punct, fiecare tip de instituþie de îngrijire având o ofertã medicalã specificã, o
infrastructurã þi mecanisme de finanþare proprii. Se respectã aceleaþi principii
ca þi în împãrþirea administrativã: regiunile Flandra, Valonia þi Regiunea
Bruxelles Capitale.
Dacã ave?i o urgen?ã ?i cãuta?i farmacii de gardã, existã site-ul
http://www.pharmacie.be/ dar astfel de informa?ii utile se regãsesc ?i în
ziarele gratuite distribuite în re?eaua de transport în comun. Sunteþi bolnav, cu
handicap sau în vârstã? Sau poate trãi?i în prezent o situa?ie familialã sau
socialã dificilã? Existã soluþii pentru a vã ajuta: echipe multidisciplinare
adaptate la nivelul dvs. de autonomie vã oferã servicii de îngrijire medicalã þi
ajutor menajer la domiciliul dvs.
Portalul sãnãtã?ii publice în Belgia: http://www.health.belgium.be/
NOU! Persoanele cu handicap vor putea de acum sã-?i consulte
dosarul 24 ore din 24 cu ajutorul Handiweb - http://www.handiweb.be/
Dscoperi?i adrese utile ale institu?iilor care au legaturã cu domeniul sãnãtã?ii
pe acest site http://www.questionsante.org/communes/polcom5.html
Alte site-uri utile: vaccinuri http://www.vaccination-info.be/;
drepturile pacien?ilor http://www.patientrights.be; http://www.santebelgique.com/; http://www.e-sante.be/; http://www.zorg-engezo n d h e i d . b e / ; htt p : / / w w w. s a nte m e nta l e . b e / ;
http://www.qualitedelavie.be/; http://www.mangerbouger.be/.
În Belgia, îngrijirea sãnãtãþii include 7 tipuri de facilitãþi de îngrijire,
fiecare cu o ofertã specificã de îngrijire, propria lor infrastructurã þi
mecanismele de funcþionare þi finanþarea proprii:
?
Spitale general (HG) þi psihiatrice (HP)
?
casele de odihnã ?i îngrijire medicalã (MRS)
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?
centre de îngrijire de zi
?
centrele de psihiatrie (MSP)
?
iniþiative ”Locuin?e protejate" (IHP)
?
serviciile de urgenþã
?
servicii medicale de urgen?ã (SMUR)

Medicii care lucreazã cu convenþie sunt medicii care respectã preþul
unei consultaþii aþa cum este prevãzut de cãtre mutualitate. Onorariul va fi
notat în cifre pe chitanþa eliberatã de medic dupã încasarea plãþii.
Mutualitatea va rambursa 2/3 din sumã, conform convenþiei încheiate între
medici þi mutualitate. Tariful medicilor conventionaþi se publicã la fiecare
început de an în ziarul Mutualitãþii Creþtin-Democrate (pentru cei afiliaþi la
respectiva mutualitate). Dar se percep suplimente în funcþie de gradul de
specializare þi vechimea medicilor, precum þi în raport de actele medicale
efectuate în timpul consultaþiei. Tot pe site-ul Mutualitãþii creþtine existã o
paginã unde puteþi cãuta toþi medicii þi se specificã dacã lucreazã sau nu cu
convenþie - www.mc.be. Nu toþi medicii, mai ales specialiþtii, practicã
preþurile stabilite de mutualitate. Rãmâne la alegerea pacientului dacã mai
merge sau nu la acelaþi specialist. Se presupune cã toþi medicii practicã
preþurile convenþionate, însã unii îþi stabilesc propriile tarife. În spitale se
respectã aceste preþuri, dar nu neaparat þi în cadrul cabinetelor private.
Medicii neconventionaþi pot cere ca þi onorariu suma pe care o
doresc, fãrã a o nota pe chitanþã, dar oricum mutualitatea nu va rambursa mai
mult de 2/3 din suma convenþionatã. Preferabil sã mergeþi la specialiþtii afiliaþi
la spitale, deoarece consultaþiile la cabinete particulare costã ceva mai mult.
Înscrierea la medicul generalist nu este obligatorie, dar este
binevenitã. Astfel, în orice moment, existã un medic care vã cunoaþte tot
trecutul medical, vã poate face trimitere la medicul specialist þi este
întotdeauna aproape de familie. De regulã, la înscriere medicul alcãtuieþte un
dosar medical global, al cãrui cost va fi rambursat ulterior integral de cãtre
mutualitate. Existã asigurãri sociale care sunt general valabile pentru toatã
lumea, dar lor li se pot adãuga þi asigurãrile medicale private. Unii angajatori
(în special companiile multinaþionale, dar nu exclusiv) propun asigurarea în
pachetul compensator, iar în alte cazuri angajaþii îþi iau o astfel de asigurare pe
cont propriu. Independenþii þi angajaþii plãtesc de la 1 ianuarie 2007 aceleaþi
preþuri. Pentru medicii generaliþti din Bruxelles existã o listã online pe care o
puteþi consulta, medicii fiind împãrþiþi pe cele 19 comune: www.mgbru.be.
Sistemul de urgenþã este diferit de cel din România. Dacã optaþi
pentru aceastã variantã fãrã sã fi trecut înainte pe la medicul de familie, plãtiþi
o taxã de urgenþã nerambursabilã de cãtre mutualitate - dacã se constatã cã
nu a fost caz de urgenþã; în toate celelalte cazuri se ramburseazã taxa de
urgenþã de 12,50 € sau pur þi simplu nu se adaugã la onorariu.
Medicamentele generice sunt versiunea mai ieftinã a
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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medicamentelor de marcã (originale) - conþin exact aceeaþi materie primã sau
substanþa activã ca þi produsul original, chiar dacã au alt aspect. Sunt produse
de cãtre laboratoare de farmacie dupã expirarea patentului asupra unui
produs farmaceutic. Medicamentele generice au acelaþi efect, sunt în aceeaþi
mãsurã absorbite de cãtre organism, singura diferenþã fiind faptul cã sunt mai
ieftine. Exemplu: "Dafalgan" este medicamentul original, iar Paracetamol este
medicamentul generic (substanþa activã fiind paracetamolul); "Zantac"
(substanþa activa este ranitidina) þi medicamentele generice Docraniti,
Raniphar, Ranitidine BC, Ranitidine EG, Ranitidine-Ratiopharm en MerckRanitidine.
Paþii de urmat pentru a fi în regulã cu asigurarea medicalã ar fi
urmãtorii:
?
declararea la primãrie, obþinerea permisului de þedere cu numãr
naþional þi apoi înscrierea la mutualitate din proprie iniþiativã;
?
asigurarea de spitalizare nu este una þi aceeaþi cu asigurarea pe
viaþã; asigurãri se pot încheia þi la bancã, dar þi la agentul de
asigurãri;
?
ca salariat se plãtesc impozite pe salariu de +/-14% care sunt
direcþionate cãtre RSZ (Fondul pentru securitate socialã) mutualitatea este inclusã în aceastã sumã, însã se mai plãteþte în
plus þi cotizaþia anualã de membru al mutualitãþii.
?
medicul de familie (de casã) este bine sã îl cãutaþi în apropierea
locuinþei dvs., facilitând astfel vizita în situaþii de urgenþã. Un alt site
bun de consultat este www.huisarts.be.
Spitalele se confruntã, din ce în ce mai des, cu situaþii în care pacienþii
au greutãþi în a se exprima în una din limbile naþionale. La dificultãþile de ordin
lingvistic se adaugã þi altele, care þin de diferenþele de mentalitate, de
concepþii culturale þi de cadrul de referinþã între pacienþi þi medici. Barierele
lingvistice þi culturale au un impact negativ asupra accesului la îngrijire þi la
calitatea acesteia. Pentru a remedia aceste probleme au fost create funcþiile
de "mediator intercultural" þi "coordonator de mediere interculturalã" www.socialsecurity.fgov.be.
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Concediul de maternitate are o duratã de circa 3 luni, din care
viitoarea mãmicã trebuie sã îþi ia obligatoriu o saptãmânã de concediu înainte
de a naþte. Pentru 3 luni de maternitate se primeþte ca indemnizaþie o suma
începând cu 82% din salariu în prima lunã de concediu þi ulterior un procent de
75%. Cel mai bine este sã întrebaþi la mutualitate, ei pot stabili prin simulare
suma exactã pe care o veþi primi. Puteþi cere concediu fãrã platã, dacã aveþi
siguranþa cã vã pãstraþi locul de muncã.
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Mutualitatea plãteþte doar concediul de maternitate. Existã þi
concediu de paternitate care dureazã 10 zile þi trebuie luat în termen de 4 luni
de la naþterea copilului; poate fi luat integral sau eþalonat. Tatãl obþine salariul
sãu complet plãtit de angajator pe primele 3 zile, iar pentru celelalte 7 zile va
primi de la mutualitate o indemnizaþie care se ridicã la 82 % din salariul brut http://www.belgium.be/fr/emploi/ (Gestiunea carierei)
Femeile însãrcinate ar fi de preferat sã aibã asigurarea obligatorie de
sãnãtate (cea de la mutualitate, însã încheiatã cel puþin cu 9 luni înainte de
naþere) þi eventual o asigurare suplimentarã de spitalizare (gen Hospitalia,
DKV, etc). Concediul parental poate fi cerut de la anagajator (este un drept, nu
o favoare!) ?i dureaza 3 luni full time sau 6 luni part time, înainte de împlinirea
vârstei de 12 ani de cãtre copil. Mai multe informa?ii aici : http://www.rva.be.
Dacã cere?i acest concediu primi?i o indemniza?ie de la stat de +/- 400
de euro lunar. Cererea se depune cu cel pu?in 3 luni înainte de data propusã,
pentru a da angajatorului timp sã caute un înlocuitor. Mai existã si alte forme
de concedii acordate de cãtre stat, de exemplu întreruperea activitã?ii
profesionale.
Mutualitã?ile oferã cadou de na?tere diferit - între 100 ?i 300 de euro
ori cadouri în aceea?i valoare, dacã a?i respectat timpul de a?teptare de 9 luni
de la înscriere. De la stat primi?i o primã la na?tere de +/- 1.200 de euro (se
poate cere începând cu luna a 7-a de sarcinã) pentru primul copil, pentru al
doilea ?i urmãtorii circa 800 de euro. Urmeazã apoi aloca?iile lunare ale cãror
cunatumuri se înscriu între +/- 85 - 235 de euro de copil (depinde de ordinea
na?terii).
Mai exact, concediul de maternitate constã în 15 sãptãmîni în total,
din care po?i lua maxim 6 înainte de na?tere (dar asta înseamnã cã rãmîi doar
cu 9 dupã) sau po?i lua doar ultima sãptãmînã înainte de na?tere (este
obligatoriu), în caz cã te sim?i bine ?i e?ti în stare sã te duci la serviciu pânã în
ultima clipã (ceea ce iar e de nerecomandat, pentru cã este extrem de
obositor). Concediul de maternitate e plãtit în prima lunã cu 82% din salariul
tau net, iar în urmãtoarele douã luni cu 75% din salariul net.
Sugestii:
?
rezerva?i-vã concediul de odihnã de pe anul respectiv ?i combinând
cu ceea ce prim?i dupã na?tere, ve?i putea ajunge la circa 7 luni de
concediu.
?
imediat ce a?i aflat cã sunte?i însãrcinatã, cãuta?i neapãrat cre?a
pentru bebelu? deoarece este o mare penurie de cre?e în Belgia ?i se
fac liste lungi de a?teptare.
Pe de altã parte, cât timp plata cotiza?iilor este la zi (sau existã o
cerere de dispensã) o persoanã aflatã sub statutul de independent are dreptul
la concediu de maternitate plãtit de 8 sãptãmâni. De regulã, se plãte?te cam
375 euro pe sãptãmânã, cu plata în 2 tran?e. Din ace?ti bani se re?in
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Din pãcate, în prezent majoritatea locurilor disponibile în Belgia
(pentru emigranþi) sunt pentru asistenþi medicali fãrã specializare þi fãrã multã
experienþã, ceea ce înseamnã cã cei interesaþi vor trebui de fapt sã o ia, încã o
datã, de la început. Pentru cei care încã se aflã în România, o soluþie viabilã
este sã încerce sã-þi gãseascã de lucru prin firmele de angajare. Cererea de
infirmiere este mare, aþa încât vã sfãtuim sã aveþi rãbdare þi sã cãutaþi firme
serioase.
Atenþie! Nu e recomandat sã daþi actele civile sau de studii în
original. Originalul poate fi înlocuit cu o copie legalizatã la notar, de?i existã ?i o
astfel de practicã de a lucra direct cu actele originale. Din informaþiile
românilor care deja lucreazã în spitale, reiese cã aceþti "angajatori"
intermediari între spitalele din strãinãtate þi mâna de lucru din România,
percep un comision pentru a pune candidatul în legãturã cu noul loc de
muncã. Aici problema e spinoasã, deoarece sunt mulþi intermediari care sunt
plãtiþi deja de cãtre spitale pentru a recruta personal. Aceþti angajatori
funcþioneazã dupã principiul societãþilor de interim. În Belgia, cel care cautã
de muncã nu plãteþte. Dacã vi se cer bani în Belgia pentru a vi se intermedia un
contract de muncã este ilegal. În România însã, aveþi mare grijã sã nu daþi banii
decât dupã ce semnaþi un contract pe care trebuie sã-l citiþi foarte bine în
prealabil. În afarã de contactarea unei firme de angajare, o altã variantã este
de a trimite CV-ul direct pe site-urile spitalelor belgiene.
În Belgia asistenta medicalã se numeþte infirmierã. Trebuie sã þtiþi cã
existã douã categorii de asistente medicale/infirmiere, ceea ce creeazã de
multe ori confuzii: infirmierã grad A1 cu studii de nivel graduat, studii
superioare de tip scurt (adicã asistentã medicalã cu diplomã de postlicealã în
România, cel mai bine plãtitã) þi infirmierã grad A2 cu brevet, cu un grad mai
jos decât A1 þi mai puþin bine plãtitã (în Belgia infirmiera A2 face studii
postliceale, însã programa þcolarã este mai puþin stufoasã þi e axatã mai mult
pe practicã, iar la sfârþit se elibereazã un Brevet þi nu o Diploma ca pentru
infirmierele A1). Salariul depinde de spitalul care face angajarea iar vechimea
se negociazã, deoarece nu toate spitalele recunosc vechimea în cazul unui
transfer. De aceea, trebuie sã fiþi foarte atenþi la negocierea salariului - existã
spitale care oferã þi tichete de masã, prime la sfârþit de an plus fireþte, banii de
concediu (al 13-lea salariu). Diplomele de asistent medical din România sunt
recunoscute. Conform informaþiilor vehiculate în mass media belgianã,
românii infirmieri sunt foarte apreciaþi deoarece sunt muncitori, serioþi þi se
adapteazã repede la noile tehnologii medicale, care de altfel lipsesc în
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aproximativ 11% pentru impozit. Mai ave?i dreptul la 105 cecuri titres services
(ajutor în menaj) care sunt gratuite.
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România în marea lor majoritate, din pãcate. Existã þi avantaje,
deoarece încã de la 1 ianuarie 2007 singurele diplome recunoscute automat în
Belgia erau pentru veterinari, dentiþti, asistente þi doctori. Belgia cautã
asistenþi medicali în toatã lumea, dar preferã francofonii, cu noþiuni solide de
francezã, urmând ca ulterior sã dobândeascã þi cunoþtinþe de limba
neerlandezã.
Munca unei infirmiere nu se comparã cu munca unei asistente
medicale din România, fiind un amestec de muncã de doctor þi de femeie de
serviciu. Femeile de serviciu nu fac altceva decât curãþenie, nu au nici un
contact cu bolnavul. Multe infirmiere lucreazã în casele de vârstnici ("Maisons
de Repos", respectiv "Rest Huizen"). Lista spitalelor din Belgia www.cenim.be.
Pentru a vã fi recunoscut dreptul de a profesa în Belgia aveþi nevoie
de echivalarea diplomei de studii þi de numarul INAMI/RIZIV, echivalare
fãcutã de cãtre Serviciul Federal al Sãnãtãþii Publice din Belgia. Trebuie sã fiþi în
posesia unui Certificat de conformitate, eliberat de Ministerul Sãnãtãþii din
România. Dacã nu aveþi încã acel atestat puteþi depune totuþi dosarul þi cu
rãspunsul negativ pe care îl veþi obþine vã puteþi adresa mai departe
Ministerului Învãþãmântului, care vã mai poate acorda o þansã la echivalarea
diplomei. Certificatul de conformitate al diplomei se obþine pe bazã de dosar
la Ministerul Sãnãtãþii la Bucureþti, durata fiind de câteva luni. Existã þi o
problemã: autoritaþile române nu au inclus în lista de echivalare decât
diplomele de licenþã sau echivalarea bazatã pe o experienþã de minim 5 ani de aici þi greutatea de a obþine acel Certificat de atestare. Se pare însã cã mai
existã o soluþie: obþinerea de la acelaþi minister a unei 'adeverinþe" în locul
certificatului - probabil mulþi asistenþi absolvenþi de þcoalã postlicealã þi
neavând totuþi o experienþã de 5 ani au procedat la fel. Pentru orice informaþii
suplimentare consultaþi site-ul: www.health.fgov.be.
Formularele necesare echivalãrii diplomelor sunt disponibile pentru
download la adresele:
?
www.rombel.com/files/doc;
?
daca doriþi un ZIP cu toate 3 dosarele în DOC:
www.rombel.com/files/doc/documente.zip,
?
iar în PDF: www.rombel.com/files/doc/documentepdf.zip.
Formularul E112
Este formularul care ar putea salva viaþa multor copii sau chiar a dvs.
în situaþia în care sunteþi asiguraþi la CNAS România þi sunteþi pe o listã de
aþteptare interminabilã sau tratamentul este programat prea târziu. Casele de
asigurãri de sãnãtate la care sunt luaþi în evidenþã solicitanþii elibereazã
formularul E112 în una din urmãtoarele condiþii (www.cnas.ro):
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Îngrijire stomatologicã gratuitã pânã la 18 ani
Rambursãrile pentru îngrijirea dentarã pentru copii au fost majorate
în aþa mãsurã încât rambursarea de cãtre mutualitate este TOTALÃ în
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UE þi necesitã menþinerea dreptului la prestaþiile de boalã maternitate acordate pânã la momentul transferului în România,
?
asiguratul urmeazã sã efectueze un serviciu medical care face parte
din pachetul de servicii medicale de bazã din România, iar acesta nu
poate fi acordat într-un interval de timp necesar în mod normal
pentru obþinerea tratamentului respectiv în România, luându-se în
considerare starea curentã de sãnãtate a persoanei þi evoluþia
probabilã a bolii.
Acte necesare: cerere; copie act de identitate sau certificat de
naþtere; un raport medical care va conþine recomandarea pentru efectuarea
tratamentului în strãinãtate, numai pentru cea de a doua situaþie; dosarul
medical din care sã rezulte diagnosticul pacientului þi faptul cã serviciul
medical solicitat nu poate fi efectuat într-un interval de timp normal în nici una
din unitãþile sanitare din România; confirmare scrisã din partea unitãþii
sanitare din statul membru al UE din care sã rezulte disponibilitatea de a
acorda respectivul serviciu medical în perioada indicatã de persoana
solicitantã. În situaþia în care asiguratul îþi schimbã reþedinþa va prezenta þi un
înscris medical din care sã rezulte cã deplasarea nu aduce prejudicii stãrii de
sãnãtate sau primirii tratamentului medical.
Dacã cele douã condiþii sunt îndeplinite CNAS nu poate refuza
eliberarea acestui formular. Pentru a construi un dosar medical de aprobare a
formularului E112 primul pas este colectarea tuturor rapoartelor medicale þi
traducerea lor în limba þãrii unde se aflã clinica; atât medicul din România cât
þi cel din strãinãtate vor avea de completat anumite formulare. Dacã sunteþi
din Bucureþti, verificaþi dacã sunteþi asigurat OPSNAJ sau CASMB - existã la
fiecare instituþie un birou care preia aceste formulare - Departamentul de
relaþii internaþionale.
Pentru cei care beneficiazã în Belgia de asigurarea medicalã: atunci
când pãrãsi?i teritoriul Belgiei (vacanþã, concediu), este bine sã aveþi
formularul 112, care trebuie solicitat la mutualitate, cu minimum 2 sãptãmâni
înainte de deplasare.
?
Cum beneficia?i de îngrijiri medicale în strãinãtate http://www.santetransfrontaliere.org/
?
Gãsi?i un spital în Belgia - http://www.hospitals.be/
?
Ajutor ?i îngrijire la domiciliu: http://www.fasd.be/,
http://www.wgk.be/
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?
asiguratul îþi transferã reþedinþa pe teritoriul unui alt stat membru
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numeroase cazuri. Îngrijirea stomatologicã pentru copii si adolescenti este
acum "gratuitã". Aceasta include practic aproape toate tratamentele þi
vizitele la cabinet, dacã dentistul este de acord sã punã în aplicare tariful
stabilit convenþional pentru îngrijirea copiilor. Douã excepþii: ortodonþia þi
extracþia unui incisiv de lapte.
Verificaþi cu medicul dentist, asistenta medicalã de la þcoalã sau casa de
asigurãri de sãnãtate. Este recomandabil controlul stomatologic de cel puþin 2
ori pe an.
S i t e - u l V V T, A s o c i a þ i a d e n t i þ t i l o r n e e r l a n d o f o n i http://www.tandarts.be/
Site-ul Societãþii de Medicinã Dentarã francofonã - http://www.dentiste.be/
- pe prima paginã existã un motor de cãutare a medicilor denti?ti peste tot în
Belgia - atât speciali?ti cât ?i generali?ti http://www.mondentiste.be/,
respectiv http://www.mijntandarts.be/; http://www.sourirepourtous.be/ se adreseazã profesorilor, pãrin?ilor, copiilor ?i bineîn?eles profesioni?tilor.
URGEN?E
În caz de urgenþã strict medicalã, de accident, agresiune sau de
incendiu, puteþi apela numerele 100 (în Belgia) sau 112 (disponibil în toate
þãrile UE). În Belgia, puteþi acesa cele douã numere 24h/24 þi gratuit de la:
?
un telefon fix
?
o cabinã de telefon
?
un telefon GSM (chiar dacã este "în afara reþelei")
Mai multe informaþii pe www.sos112.be.
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Securitatea socialã belgianã este un sistem bazat pe solidaritatea
între: lucrãtori þi þomeri; activi þi pensionari; persoane sãnãtoase þi persoane
bolnave; persoane cu venituri þi cele fãrã resurse; familiile fãrã copii þi cele cu
copii, etc. Solidaritatea este garantatã deoarece: persoanele active trebuie sã
plãteascã toate contribuþiile, proporþional cu venitul lor; o importantã
finanþare este oferitã de cãtre comunitate, adicã de cãtre toþi cetãþenii;
sindicatele, societãþile de asigurãri sociale þi organizaþiile patronale sunt
factori de co-decizie asupra diferitelor modalitãþi de funcþionare a sistemului.
Sistemul de securitate socialã asigurã 3 funcþii:
1. În caz de pierdere a salariului (þomaj, pensie, incapacitatea de
muncã), veþi primi un venit de compensare, de înlocuire;
2. În caz de anumite "cheltuieli sociale" (suprataxe) cum ar fi educaþia
copiilor sau costurile de boalã, veþi primi o suplimentare de venituri;
3. În absenþa involuntarã a veniturilor profesionale, veþi primi ajutor
social de supravieþuire.
Sistemul de securitate socialã clasic este repartizat astfel:
?
Un regim pentru muncitorii angajaþi (un angajat este o persoanã
legatã de angajatorul sau printr-un contract de muncã. Totuþi, unele
categorii de persoane sunt tratate ca angajaþi pentru punerea în
aplicare a mãsurilor de securitate socialã, þi invers, unele categorii
sunt excluse).
?
Un regim pentru muncitorii independenþi (independentul este
persoana care exercitã o activitate profesionalã fãrã a fi angajat în
obligaþii legate de un contract de muncã sau de un statut. La fel,
anumite grupuri sunt excluse þi altele sunt tratate ca liberprofesioniþti).
?
Un regim pentru funcþionari (funcþionarul este persoana
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subordonatã domeniului de servicii publice).
Sistemul clasic conþine 7 categorii:
1. Pensiile pentru vechime în muncã þi pensiile de urmaþ;
2. Þomaj;
3. Asigurarea împotriva accidentelor la locul de muncã;
4. Asigurarea împotriva bolilor profesionale;
5. Prestaþiile familiale - alocaþia pentru copii;
6. Asigurarea în caz de boalã þi/sau de invaliditate;
7. Vacanþele anuale
În plus, schemele de securitate socialã conþin regimurile aþa-numite
reziduale care fac parte din ajutorul social (de exemplu, o extindere a
protecþiei sociale pentru persoanele care nu sunt eligibile pentru cele 7
categorii mai sus menþionate).
Tinerii care doresc sã-þi îmbogãþeascã/ testeze cunoþtinþele într-o
manierã interactivã þi ludicã pot consulta site-ul http://www.masecu.be.
Un subiect interesant de discuþie ar putea fi - care sunt drepturile
sociale de care beneficiaþi dacã plecaþi din Belgia - sã trãiþi, sã munciþi sau sã
studiaþi în altã þarã europeanã. Unele drepturi ale securitãþii sociale (alocaþii
familiale, asigurãri de sãnãtate, pensii, etc) sunt menþinute, altele nu.
Pentru a fi bine informaþi vizitaþi site-ul securitãþii sociale
https://www.socialsecurity.be/, secþiunea ”Vous quittez la Belgique?”, “U
gaat weg uit België?”, ”Sie verlassen Belgien?”.
Aplicaþia vã intereseazã în urmãtoarele condiþii: cotizaþi/aþi cotizat la
securitatea socialã belgianã, trãiþi/aþi trãit în Belgia, plecaþi sã trãiþi, munciþi
sau sã studiaþi în altã þarã. Nu este luatã în considerare situaþia plecãrii în
vacanþe.
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Centrul European al Consumatorilor de la Bruxelles consiliazã
cetãþenii în cumpãrãturile/ achiziþiile lor în UE þi propune asistenþã juridicã în
caz de litigiu. ECC (European Consumer Center) belgian face parte dintr-o
reþea europeanã de 29 de centre din diferite þãri membre ale UE, plus
Norvegia þi Islanda. Reþeaua ECC - Net a fost instituitã de cãtre Comisia
Europeanã în scopul de informare a cetãþenilor asupra drepturilor lor de
consumatori europeni þi de asistenþã în caz de litigii transfrontaliere; de
asemenea, orienteazã cetãþenii spre instanþe alternative de soluþionare a
litigiilor (Ombudsman, comisii de mediere, etc). Iatã exemple de întrebãri la
care ECC vã poate oferi un rãspuns: cum cumpãr o maþinã dintr-o altã þarã
europeanã, ce fac în caz de probleme cu casa de vacanþã din strãinãtate, cum
pot cumpãra un CD pe internet de manierã sigurã? Util:
http://www.cecbelgique.be ?i telefon 02.542.33.89.
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Introducerea cardului SIS (Systeme d'Identification Sociale) a avut ca
obiectiv principal de a furniza persoanei asigurate social un suport electronic
pe care figureazã numãrul sãu de identificare de securitate socialã; acel
numãr este folosit de cãtre asigurat în toate relaþiile cu instituþiile de asigurãri
sociale, precum þi cu persoanele responsabile pentru a face declaraþiile de
date sociale (angajatorii, fondurile de pensii þi, desigur, însuþi asiguratul).
Orice vizitã la doctor este condiþionatã de prezentarea cardului SIS þi chiar a
cãrþii de identitate (printre cei excepta?i de la regulã se numãrã angaja?ii
institu?iilor europene, care achitã consulta?ia pe loc, urmând a fi ulterior
rambursa?i). Cardul poate fi folosit þi în farmacii, la cumpãrarea cu preþ redus a
medicamentelor.
Cardul SIS este unic, deci aveþi posibilitatea sã deþineþi un singur card
SIS valabil. Cardul stocheazã date care sunt vizibile cu ochiul liber, precum ?i
date încorporate într-un cip.
În principiu, oricine vine în contact cu sistemul belgian de securitate
socialã (de la nou-nãscut la pensionar), are o carte SIS, care este livratã de
mutualitate. Banque-carrefour de la sécurité sociale - http://www.kszbcss.fgov.be - coordoneazã comunicarea tuturor datelor necesare despre
asigura?ii social, între diferitele organisme de securitate socialã.
Cardul SIS ar trebui sã disparã treptat începând cu anul 2013,
"victimã" a modernizãrii tot mai accentuate a procedurilor administrative în
domeniul îngrijirii sãnãtãþii.
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Cartea de identitate socialã ("carte SIS")
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Conform Regulamentului Consiliului Europei 1408/71 privind
aplicarea regimurilor de securitate socialã pentru lucrãtorii salariaþi,
independenþi þi membrii familiilor lor care se deplaseazã în interiorul
comunitãþii, dar þi a Regulamentului Consiliului CEE 574/72 privind stabilirea
modalitãþilor de aplicare a regulamentului 1408/71, începând cu luna
ianuarie 2007 alocaþia pentru copii poate fi exportatã.
Salariaþii vor lua legatura cu casa de asigurãri a patronului, iar
independenþii casa de asigurari sociale la care sunt afiliaþi. Alocaþia pentru
copii poate fi plãtitã prioritar sau complementar. Alocaþia se va plãti prioritar
(suma integralã a alocaþiei care se cuvine în Belgia) atunci când nu primiþi în
România sau în altã þarã UE sau în spaþiul economic european alocaþie pentru
copii, în principal pe baza prestaþiilor sau ca echivalent al acestora. Din contrã,
alocaþia se va plãti complementar atunci când în România cineva are dreptul
sã ridice alocaþia ca urmare a prestaþiilor sau ca echivalent al acestora. În cazul
plãþii complementare, se va proceda la o comparaþie a sumelor o datã la þase
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luni, dupã ce au fost chestionate instituþiile româneþti care se ocupã de plã?i.
Sumele vor fi comparate pentru fiecare copil în parte. În fiecare trimestru se va
stabili de cãtre instituþiile europene o sumã de valoare mijlocie pentru
conversie. Pentru România aveþi nevoie de formularele E 411 þi E 405.
Românii care lucreazã legal pot primi în þara de rezidenþã nu doar
alocaþia de stat ci þi indemnizaþia de creþtere þi îngrijire a copilului pânã la doi
sau trei ani. Criteriul de bazã este ca cei care fac solicitarea cãtre Direcþia
Muncii þi Protecþiei Sociale (DMPS) sã fie salariaþi cu contract de muncã.
Ambele prestaþii sau dupa caz, una dintre ele, pot fi dirijate la cerere cãtre þara
unde muncitorul lucreazã. Modalitatea de platã este mai avantajoasã în acest
sistem, deoarece persoanele beneficiare primesc alocaþia/indemnizaþia
cuvenitã în þara de origine, dar þi diferenþa pânã la nivelul
alocaþiei/indemnizaþiei din þara în care lucreazã. Alocaþiile pot fi solicitate fie
de cãtre familii, fie de cãtre un singur pãrinte.
Se þtie de altfel cã în majoritatea þãrilor UE cuantumul alocaþiei
pentru copii este mai mare decât în România. În acest caz pe lângã cei 42 lei
pentru fiecare copil (condiþionaþi de domiciliul stabil), statele europene în
care muncitorii români lucreazã cu forme legale vor plãti o diferen?ã de bani
pânã la nivelul alocaþiilor din respectivul stat. Dacã pãrinþii lucreazã cu
contracte de muncã în douã þãri diferite, se va lua în considerare plata alocaþiei
care este mai mare. Se aplicã astfel principiul exportabilitãþii prestaþiilor
sociale, prevãzut de legislaþia europeanã. Solicitanþii nu trebuie sã se
deplaseze neaparat în România, ci se pot adresa instituþiilor competente din
þara unde muncesc, care la rândul lor vor trimite cererile ministerului de resort
român, urmând ca DMSSF judeþene sã se ocupe de formalitã?i. Alocaþia de stat
pentru copii (vârsta 2 -18 ani) a crescut de la 40 lei la 42 lei începând cu 1
ianuarie 2009, iar alocaþia pentru copiii aflaþi în plasament este majoratã la 97
lei - www.mmuncii.ro. Nu a fost afectatã de scãderea cu 15% de la 1 iulie 2010,
prevãzutã de Legea nr. 118/ 2010 referitoare la unele mãsuri privind
restabilirea echilibrului bugetar (cum s-a întâmplat în cazul indemniza?iei
pentru cre?terea copilului).
Din punctul de vedere al grijii faþã de viitoarea mãmicã þi nou nãscut,
Belgia este þara care oferã multe facilitaþi. În funcþie de asigurare - mutualitate
þi/sau asigurarea de spitalizare - vor fi rambursate costurile aferente naþterii,
în totalitate sau un procent de mai bine de jumãtate. Alocaþia lunarã de bazã
pentru copii primitã de cãtre salaria?i aratã astfel: pentru primul copil se
plãtesc € 85,07, la al doilea copil € 157,41 þi începând de la al treilea þi
urmãtorii € 235,03.*
În plus, se acordã un ajutor þi la naþtere: în cazului primului nãscut - al
mamei sau al tatãlui - suma este de € 1.107,80, iar în restul situaþiilor suma
este de € 833,49. Pentru gemeni sau mai mulþi copii se plãteþte o sumã de €
1.107,80 pe copil. Sumele menþionate sunt acordate de cãtre Serviciul federal
2013 - Ghidul Românului în Belgia

S I S T E M U L D E S E C U R I TAT E S O C I A L Ã ª I A S I G U R Ã R I

pentru alocaþiile pentru copii - consultaþi www.rkw.be þi nu au legãturã cu
beneficiile oferite la naþtere de cãtre mutualitate (fiecare oferã propriile
beneficii). Majorãrile se dau în func?ie de situa?ia familiarã ?i profesionalã
(salariat, ?omer, bolnav, handicapat, pãrinte izolat sau în cuplu), dar ?i de
gradul de handicap/boalã al/a copilului. Deci, aloca?ia de bazã este aceea?i
indiferent de venitul pãrin?ilor.
Concediul aþa numit de maternitate este de 9 sãptãmâni (din care
una este obligatorie înainte de naþtere) þi suma primitã este de circa 70% din
salariu. Alte avantaje ale naþterii unui copil în Belgia: copilul poate fi îngrijit þi
supravegheat în dezvoltarea sa în mod gratuit de cãtre centrele specializate (în
special programul de vaccinare) pânã la vârsta de 3 ani; de la 3 luni copilul
poate fi înscris la creþã (pentru þomeri sau cei care primesc ajutor social
pentru suma de 1,25 euro/zi-maximum 12.50 euro), iar de la doi ani þi
jumãtate poate fi înscris în învãþãmântul preþcolar. De asemenea,
supravegherea copiilor înainte þi dupã programul de curs oficial se deduce
fiscal pânã la vârsta de 12 ani, suma deductibilã fiind de aproximativ 12 euro
pe zi. Este bine de þtiut cã deducerile la impozit sunt valabile atât pentru
angajaþi cât þi pentru independenþi. Pentru asigurãrile medicale gãsiþi
informaþii la: www.socialsecurity.fgov.be þi www.belgique.charline.be.
De la 1 februarie 2009 "?efii" de familii monoparentale, aflaþi în
þomaj de cel puþin 3 luni, pot beneficia de o primã de 75€/lunã, în cazul în care
reîncep serviciul. Prima se va acorda pe o perioadã de maximum 12 luni,
pãrintelui care reia slujba în calitate de angajat sau de independent cu titlu
principal. Ideea este de a se extinde acordarea de prime þi femeilor care
reîncep lucrul, fãrã a fi fost în þomaj; mai multe informaþii la:
www.emploi.belgique.be, www.onem.be.
*Barem la indicele 112,72 în vigoare la 1 septembrie 2010, conform
cu Oficiul Na?ional de Aloca?ii familiale pentru lucrãtorii salaria?i ONAFTS
http://www.rkw.be.
De la 1 octombrie 2006 baremele sunt valabile ?i pentru persoanele
cu handicap nãscute înainte de 1 iulie 1966.
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Asigurarea de incendiu vã protejeazã pe dvs. ?i bunurile pe care le
ave?i, dar ?i pe proprietar (dacã sunte?i chiria?) sau pe ter?i. Existã 3 tipuri
diferite de acoperire: asigurarea de bazã, cea complementarã furnizatã de
asigurator dacã ave?i un sinistru ?i asigurarea op?ionalã (de exemplu, furt ?i
vandalism sau asigurarea de pierderi indirecte). Chiar dacã înainte nu era
obligatorie prin lege, ea devenea obligatorie dacã era cerutã în contractul de
închiriere.
Din luna martie 2010 autoritã?ile au început demersurile ca
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asigurarea de incendiu sã devinã obligatorie pentru locuitori ?i pentru
comercian?i. Practic, în Belgia, chiar dacã singura obligatorie era asigurarea
auto, 90% din belgieni au asigurare de incendiu; printre explica?ii: cerin?a
bãncilor în cazul unui credit imobiliar, solicitarea expresã a proprietarului fa?ã
de locatari. Ideea obligativitã?ii asigurãrii a venit, printre altele, dupã o mare
explozie de gaz la Liege, unde proprietarului imobilului în cauzã nu era
asigurat. În plus, se poate crea un fond pentru a indemniza victimele
incendiilor care nu sunt asigurate, cum este deja cazul asigurãrii auto.
Obliga?ia nu se aplicã construc?iilor industriale.
Site util: http://www.assuralia.be
Asigurãri antitero
Începând cu data de 1 mai 2008 cea mai mare parte a contractelor de
asigurare încheiate de belgieni cuprinde explicit riscurile legate de atacuri
teroriste. Astfel, asigurãrile de viaþã, cele auto, de boalã sau împotriva
incendiilor cuprind în mod automat clauze legate de atacuri de tip terorist,
fãrã modificarea sumelor de asigurare din contractul de bazã. Noile contracte
au, totuþi, câteva limite, cum ar fi aceea cã nu privesc pagubele unui atac
nuclear iar plafonul de asigurare este de maximum 1 miliard de euro.
IMPORTANT! Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei
Sociale din România se gãse?te o bro?urã foarte utilã, actualizatã în 2010:
”Dispozi?iile UE în domeniul securitã?ii sociale. Drepturile dumneavoastrã
atunci când circula?i în Uniunea Europeanã” - http://www.mmuncii.ro
Vã intereseazã publicaþiile ?i/sau buletinul informativ electronic al Direcþiei
Generale Ocuparea Forþei de Muncã, Afaceri Sociale ?i Egalitatea de ?anse a
Comisiei Europene? Le puteþi descãrca sau vã puteþi abona gratuit online la:
http://ec.europa.eu/social/publications , respectiv
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter. Anul 2010 a fost declarat Anul
European de Luptã împotriva Sãrãciei ?i a Excluziunii Sociale www.2010againstpoverty.eu.
NOU! Pentru cei care doresc sã desfãþoare o activitate pe teritoriul
României dar þi în Belgia, a intrat în vigoare la 1 mai 2010, Regulamentul
883/2004 privind sistemul de securitate socialã. Concret, regulamentul se
aplicã pentru urmãtoarele situaþii:
?
Dacã exersaþi o activitate de independent în România þi doriþi sã
exersaþi o activitate de independent în Belgia, aveþi dreptul de a
rãmâne afiliat la securitatea socialã din România dacã durata
activitãþii dvs. din Belgia nu va depãþi 24 luni. Din punct de vedere
securitate socialã nu mai plãtiþi 630 euro / trimestru în Belgia, ci
plãtiþi doar taxele cerute pentru securitatea socialã PFA în România.
?
Dacã practicaþi o activitate de independent pe teritoriul a douã state
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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(perioadã nelimitatã), veþi sã fiþi supuþi legislaþiei din þara de
rezidenþã numai dacã exersaþi cea mai mare parte a activitãþii dvs. în
acel loc.
?
Pentru salariaþi: Vechiul regulament prevedea cã o persoanã care
presteazã în douã þãri trebuie sã plãteascã securitatea socialã de 2
ori, adicã în fiecare þarã unde avea o activitate declaratã. Noul
regulament impune plata securitãþii sociale numai în þara unde
exersaþi o activitate ca salariat. Deci dacã în acelaþi timp exersaþi o
activitate de salariat în România þi una de independent în Belgia, va
trebui sã plãtiþi cotizaþiile sociale în România.
Pentru activitãþile care sunt deja înregistrate în Belgia situaþia
rãmâne supusã vechii reglementãri þi poate fi schimbatã numai dacã situaþia
dvs. profesionalã se schimbã sau dacã luaþi iniþiativa de a cere aplicarea noului
regulament.
Linkuri utile:
Informa?ii privind coordonarea securitã?ii sociale în Europa:
http://ec.europa.eu/social-security-coordination,
http://ec.europa.eu/social-security-directory, http://ehic.europa.eu,
http://www.tress-network.org
I n fo r m a ?i i p r i v i n d l i b e ra c i rc u l a ?i e a l u c rã t o r i l o r :
http://ec.europa.eu/free-movement-of-workers/
Informa?ii privind sistemele na?ionale de securitate socialã:
http://www.ec.europa.eu/missoc
I n s t r u m e n t e d e s o l u ?i o n a r e a p r o b l e m e l o r :
http://ec.europa.eu/citizensrights, http://ec.europa.eu/europedirect,
http://ec.europa.eu/solvit
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Belgia este foarte bine conectatã la reþelele vest-europene de
transport þi dispune de peste 3.500 km de cale feratã din care aproximativ
3.000 km sunt electrificaþi. Compania naþionalã de transport feroviar Societatea Naþionalã de Cãi Ferate belgianã - asigurã majoritatea legãturilor.
Frecvenþa trenurilor este ridicatã þi costul transportului este rezonabil,
existând þi pachete promoþionale de transport -www.b-rail.be, www.sncb.be.
Pânã la un numãr de 4 copii mai mici de 12 ani pot cãlãtori gratuit cu trenul
dacã sunt însoþiþi de un cãlãtor plãtitor de bilet (cu o vârstã mai mare);
avantajul este valabil pentru cãlãtoria la clasa a II-a cãtre toate destinaþiile în
Belgia; copiii mai mici de 12 ani care posedã o "carte de reducere pentru
familie numeroasã" pot cãlãtori gratuit tot timpul, chiar dacã nu sunt însoþiþi.
Serviciile internaþionale sunt realizate fie cu trenuri InterCity spre Amsterdam,
Strasbourg sau Zürich, fie prin trenuri de mare vitezã spre Paris, Londra, Köln,
Frankfurt, Amsterdam, Marsilia, Bordeaux.
Transporturile urban þi interurban sunt de competenþa regiunilor,
existând trei societãþi de transport în comun: De Lijn pentru regiunea Flandra,
TEC pentru regiunea Valonia þi STIB/MIVB pentru Regiunea Bruxelles Capitale.
Bruxelles þi Anvers sunt oraþele care au sistem de metrou, sisteme de
transport lejer þi tramvaie existând în Bruxelles, Anvers, Charleroi þi Gent.
Tramvaiul de coastã este o linie de tramvai interurban ce ruleazã de-a lungul
întregii coaste belgiene, de la frontiera cu Franþa pânã la cea cu Olanda.
Belgia are peste 149.000 km de drumuri amenajate din care peste
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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1.700 km de autostrãzi. Marile aglomeraþii dispun de una sau mai multe
centuri ocolitoare. Autostrãzile sunt notate cu litera 'A' þi urmeazã traseele
drumurilor europene, centurile sunt denumite 'ring' þi sunt notate cu litera 'R',
iar drumurile naþionale sunt notate cu litera 'N'. Portul Anvers este unul dintre
cele mai mari porturi mondiale, mai exact al patrulea ca mãrime. Este situat pe
estuarul râului Escaut sau Schelde. Alte porturi maritime sunt Bruges situat la
Zeebrugge, porturile Gent þi Oostende. Belgia dispune de peste 2.000 km de
canale navigabile, din care peste 1.500 km sunt utiliza?i în mod curent.
Principalele porturi interioare sunt cele de la Bruxelles þi Liège.
Pentru transportul urban în Bruxelles existã reþeaua STIB www.stib.be, www.mivb.be - se pot afla traseele tuturor mijloacelor de
transport în comun þi, foarte util, este calculat cel mai rapid þi mai scurt traseu.
Din aprilie 2009 a intrat în funcþiune "noul metrou" - 6 linii performante. Preþul
unui bilet este de 1,80€ la automatele de bilete (amplasate în staþiile de
metrou) þi 2€ la þofer. Important: biletul este valabil o orã, se foloseþte pentru
autobuz, metro, tramvai þi trebuie compostat la fiecare urcare într-un mijloc
de transport. Foarte practicã este soluþia biletului de 1 zi, mai ales în cazul în
care aveþi mult de cãlãtorit; mai mult, sâmbãta þi duminica, biletul de o zi de
4.50€ este valabil pentru 2 persoane! Copiii cãlãtoresc gratuit pe toate
mijloacele de transport pânã la vârsta de 12 ani (pentru STIB este necesar un
card eliberat de companie care se poate procura numai de la agenþiile de tip
Bootik); persoanele în vârstã de peste 65 de ani pot cãlãtori gratuit (cu un card
eliberat de Stib), iar în rest existã mai multe tipuri de abonament: lunar, anual,
pentru elevi; existã þi opþiunea mai rentabilã a biletului cu 10 cãlãtorii Jump12.30€. De menþionat cã tichetele magnetice eliberate de Stib sunt valabile þi
pentru tren în regiunea Bruxelles. Existã de asemenea reþeaua NOCTIS pentru cãlãtoriile de noapte. La Bruxelles foarte utilã þi ceva mai ieftinã decât
tichetele obiþnuite este cartela reîncãrcabilã MOBIB care se elibereazã contra
sumei de 5 euro la orice Bootik Stib ?i este validatã prin scanare în mijloacelor
de transport. O cãlãtorie costã 1,60€, iar 10 cãlãtorii -11,20€.
Pentru regiunea flamandã consultaþi www.delijn.be þi pentru
Valonia - www.infotec.be. Foarte avantajoase, pentru toate liniile þi toate
companiile de transport sunt abonamentele. Existã angajatori care
deconteazã integral sau parþial deplasarea pânã la serviciu. Mai multe despre
avantajele financiare în materie de transport ale angajatorului dvs. puteþi
obþine la Contact Center - Serviciul public federal de finanþe - tel: 025725757
sau www.minfin.fgov.be.
Mai multe informaþii: http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_Belgium
La Bruxelles în reþeaua STIB cea mai mare cãutare o are acum cardul
MOBIB care a þi devenit obligatoriu de la 30 iunie 2010, înlocuind în mare pare
biletul de carton; cardul asigurã o mobilitate mai mare, poate fi reîncãrcat în
maniere diferite care eliminã timpii morþi pierduþi la coadã în faþa ghiþeelor þi,
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foarte important, SNCB a pus la dispoziþia cãlãtorilor cu trenul un card
compatibil cu MOBIB (abonnement SNCB+).
NOU! Se poate calcula ruta doritã cu transportul în comun cu
ajutorul google maps. Folosind serviciul SYNCRO primiþi avertizãri pe telefonul
mobil privind timpul de aþteptare real al unui mijloc de transport.
Cãlãtorie minori în strãinãtate
Primãria belgianã elibereazã copiilor o carte de identitate cu
fotografie cu care aceþtia pot cãlãtori în Europa (este diferitã faþã de ID cardul
cu care pot cãlãtori oriunde în interiorul Belgiei). Copiii pot obþine un paþaport
propriu sau pot fi înscriþi în paþaportul pãrinþilor. Dacã un minor cãlãtoreþte
doar cu unul dintre pãrinþi, acesta trebuie sã fie în posesia unei declaraþii
oficiale din partea celuilalt pãrinte, prin care îþi exprimã acordul pentru
efectuarea cãlãtoriei.
Cele mai corecte informaþii se gãsesc pe siteul www.mae.ro la
secþiunea "Condiþii de cãlãtorie".
Atenþie! Multe state restricþioneazã cãlãtoriile minorilor în
strãinãtate dacã aceþtia nu sunt însoþiþi de pãrinþi sau de tutorii lor legali sau
dacã pãrinþii/turorii legali nu þi-au dat consimþãmântul. În România, legislaþia
aplicabilã (Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaþii a cetãþenilor
români în strãinatate) prevede ca minorilor sã li se permitã ieþirea din þarã
numai dacã sunt însoþiþi de o persoanã fizicã majorã. Copiii minori (sub 18 ani)
posesori de paþapoarte individuale trebuie sã prezinte la ieþirea din þarã
pentru a putea cãlãtori în strãinãtate, înscrisuri autentificate conform legii din
care sã rezulte acordul ambilor pãrinþi sau al persoanelor responsabile de
creþterea, supravegherea þi îngrijirea lor. Când copilul este înscris în
paþaportul unuia dintre pãrinþi þi se deplaseazã în strãinãtate împreunã cu
acesta, pãrintele trebuie sã prezinte la ieþirea din þarã acordul legalizat al
celuilalt pãrinte, cu excepþia cazurilor în care pãrinþii sunt divorþaþi þi acesta
din urmã are copilul încredinþat spre creþtere þi educare prin hotãrâre
judecatoreascã, rãmasã definitivã þi irevocabilã. Mare atenþie la întocmirea
procurii de cãtre notar; poliþia de frontierã îþi rezervã dreptul de a nu permite
pãrãsirea þãrii de cãtre minor dacã procura nu este întocmitã corect (lipsa
datelor despre documentele pãrinþilor, a datei de pãrãsire þi întoarcere din/în
þarã etc.). Pentru mai multe informaþii recomandãm consultarea siteului
I n s p e c t o ra t u l G e n e ra l a l Po l i þ i e i d e F r o n t i e rã Ro m â n e www.politiadefrontiera.ro.
Este recomandat de asemenea sã încheiaþi, înainte de efectuarea
deplasãrii, o asigurare de cãlãtorie pentru copil, care sã includã acoperirea
cheltuielilor medicale în caz de îmbolnãvire sau accident (inclusiv transportul
în România).
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Minorul titular al unui paþaport individual þi care cãlãtoreþte însoþit
de o altã persoanã fizicã majorã poate ieþi din þarã doar dacã persoana
însoþitoare prezintã:
?
declaraþie notarialã a ambilor pãrinþi sau, dupã caz, a pãrintelui
cãruia minorul i-a fost încredinþat prin hotãrâre judecãtoreascã
rãmasã definitivã þi irevocabilã, a pãrintelui supravieþuitor ori a
reprezentantului sãu legal, care sã cuprindã acordul acestuia cu
privire la efectuarea cãlãtoriei respective de cãtre minor, la statul sau
statele de destinaþie, la perioada în care urmeazã sã se desfãþoare
cãlãtoria, precum þi datele de identitate ale însoþitorului respectiv;
?
certificatul de cazier judiciar;
?
dacã este cazul, documente din care sã rezulte calitatea de persoanã
desemnatã din cadrul unei societãþi comerciale autorizate, în
condiþiile legii, sã desfãþoare activitãþi de transport internaþional de
persoane.
Cãlãtorie din þi înspre România
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Atenþie! Documentul de sejur nu reprezintã un titlu de cãlãtorie;
paþaportul sau buletinul de identitate româneþti sunt actele care vã oferã
dreptul sã cãlãtoriþi - se pot obþine de la Ambasada României din Belgia sau
direct din þarã. Un cetãþean român cu domiciliul în strãinãtate cãlãtoreþte cu
buletinul românesc spre România þi se poate întoarce în Belgia cu buletinul
belgian fãrã probleme. Pentru copil (în cazul în care este belgian) este nevoie
doar de cartea de identitate cu poza, care se obþine de la primãria din
localitatea de domiciliu.
Ce se întâmplã în lipsa CI sau a paþaportului expirat? Ambasada
emite un "Titlu de cãlãtorie" cu valabilitate de maxim 30 de zile - de vãzut
www.bruxelles.mae.ro; titlul este valabil numai în sens "dus", la intoarcere
trebuie sã fiþi în posesia unui paþaport sau a unei CI.
Pentru transport marfã, puteþi apela compania Romtrans Benelux nv
- Klein Zuidland Str, nr.4; B-2030 Antwerpen; tel: +32.3.544 12 84; fax:
+32.3.544 12 87; e-mail: ML@TCL.BE; www.romtrans.ro.
Pentru transportul cu autocarul, cele mai cunoscute companii sunt
Atlassib þi Eurolines - care efectueazã þi transport de marfã, colete.
Atlassib - www.atlassib.ro - Rue de la Tribune 18, 1000, Bruxelles, Tel.
+3225126333; Fax: +3225147100; belgia.bruxelles@atlassib.ro.
Eurolines - www.eurolines.be -ofera date pentru rezervare de bilete þi
agenþiile din Belgia - Antwerpen, Bruxelles, Gent, Kortrijk, Leuven, Liege,
Brugge þi Mons.
Cãlãtoria cu avionul de asemenea trebuie menþionatã, mai ales în
condiþiile în care puteþi face apel la serviciile companiilor low-cost.
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Aeroporturi în Belgia: la Zaventem þi Charleroi.
Wizz Air - www.wizzair.com - rezervãri online, condiþii de cãlãtorie, calcularea
traseelor, pagina þi în limba românã. Contact: via telefon - pentru România
0903 900 313 (apeluri taxate cu 0.60 EUR pe minut. Apelurile din reþelele de
telefonie mobilã pot fi taxate la un tarif mai mare - este accesibil numai prin
reþeaua Romtelecom). Numãr local Belgia - 0903 41405 (apeluri taxate cu 1.12
EUR pe minut. Apelurile din reþelele de telefonie mobilã pot fi taxate la un tarif
mai mare)
Alte alternative sunt Blue Air - www.blueair-web.com, dar þi Tarom
care are þi o agenþie la Bruxelles: Tel: +32 (0)2 218.63.82, Fax: +32 (0)2
219.80.46.
Informaþie importantã! Companiile aeriene nu acceptã copii
neînsoþiþi cu vârsta sub 14 ani - ei trebuie sã fie însoþiþi pe aceeaþi rezervare de
cãtre un pasager în vârstã de cel puþin 16 ani care sã îþi asume întreaga
responsabilitate pentru aceþtia. Pasagerii cu vârstã între 14 þi 16 ani pot
cãlãtori neînsoþiþi. Numele pasagerului de pe biletul rezervat poate fi
schimbat contra cost. Prezentarea pentru îmbarcare începe cu 2 ore înainte de
ora programatã pentru zbor þi se încheie cu 40 de minute înainte de aceasta.
Cantitatea de bagaje admisã este reglementatã de cãtre fiecare companie;
numãrul de bagaje de calã trebuie sã fie indicat þi achitat în timpul procesului
de rezervare. Dacã pasagerul are un numãr mai mic de bagaje decât cel
achitat, Taxa de bagaje nu va fi returnatã. Copiii cu vârstã între 2 þi 14 ani
inclusiv, figureazã ca þi copii pe rezervare, dar trebuie sã ocupe propriul lor
scaun þi sã plãteascã bilet de adult. Copiii în vârstã de pânã la doi ani pot
cãlãtori cu bilet redus, în braþele adultului însoþitor. Nu se acceptã mai mult de
un copil cu vârstã pânã la 2 ani pentru fiecare persoanã însoþitoare þi nu au
dreptul la bagaje cu excepþia unui cãrucior, transportat gratuit. Scaunele de
maþinã pentru copii nu pot fi aduse la bord.
MAE - Ghidul celor ce cãlãtoresc în strãinãtate
http://www.mae.ro/node/1533
Ministerul Administraþiei þi Internelor - Ghidul cetãþeanului român în
Uniunea Europeanã
http://madrid.mae.ro/upload/docs/16345_Ghidul_romanului_in_UE.pdf
Reguli privind transportul copiilor cu maþina în Belgia
Din mai 2008 au intrat în vigoare douã modificãri ale legii privitoare la
transportul copiilor cu maþina în Belgia. Scaunele de maþinã pentru copii
trebuie obligatoriu sã respecte norma R44/03 sau R44/04, adicã numãrul de
omologare care figureazã pe scaun trebuie sã înceapã cu cifrele 03 sau 04.
Înainte era interzisã instalarea pe bancheta din spate a maþinii a unui al treilea
scaun pentru copii. Dacã era neapãrat nevoie, al treilea copil mai mic de 3 ani
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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putea sta pe bancheta din spate fãrã scaun, dar purtând centura de siguranþã.
Noile reglementãri aratã însã cã al treilea copil poate sta pe locul din faþã, întrun scaun special; dacã aceastã mãsurã nu este posibilã, al treilea copil nu va
putea cãlãtori în maþina. Regula generalã rãmâne totuþi în aplicare: copiii care
mãsoarã sub 1,35 m trebuie sã cãlãtoreascã într-un dispozitiv adaptat; copiii
care mãsoarã 1,35 m sau mai mult trebuie sã cãlãtoreascã într-un dispozitiv
special sau sã foloseascã centura de siguranþã. Informaþiile sunt afiþate pe
portalul federal www.belgium.be.
AUTO
Din iunie 2009 conducãtorii auto din Belgia sunt obligaþi sã poarte
permanent o vestã fluorescentã în maþinã, altfel riscând sã pimeascã amendã.
Începând cu luna octombrie 2010 au intrat în vigoare testele de salivã pentru
detectarea consumului de droguri. Nu mai este necesarã prezenþa medicului
þi nici recoltarea de sânge. Noua procedurã dureazã aproximativ 1h15.
Conducãtorii auto care au consumat droguri riscã o amendã între 1100 þi
11000 de euro þi ridicarea permisului de conducere pe o perioadã începând de
la 8 zile þi pânã la 5 ani.
Dezmembrãri auto
Pentru piese: pe lângã Liege: http://www.collignon.be sau pe lângã Tournai la
AUTOS DEKNUDT - www.autodeknudt.com
Adresa: Zoning Industriel de l'Europe, 12
7900 Leuze-en-Hainaut
S i t e - u r i u t i l e : h t t p : / / w w w. m o n - a s s u ra n c e - a u t o . b e / ;
http://www.gratisrijbewijsonline.be/ (pentru regiunea flamandã);
http://auto.blogactiv.eu/.
Þi nu uitaþi: bicicliþtii au întotdeauna prioritate!
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Evident, pentru a ne deplasa existã þi alternativa achiziþionãrii unei
maþini. Existã foarte multe site-uri de anunþuri: www.autozone.be,
www.autoscout24.be, www.vlan.be, etc. Vã recomandãm sã nu faceþi nicio
platã pânã nu vedeþi þi testaþi maþina þi mai ales pânã nu primiþi cheile þi
documentele maþinii! Iatã þi câteva "ponturi":
?
verificaþi întotdeauna concordanþa dintre seria de pe saþiu cu cea din
documente;
?
cereþi sã faceþi un contract scris þi verificaþi identitatea celui care
vinde maþina (mare atenþie dacã preþul maþinii este neobiþnuit de
mic faþã de medie þi este vândutã de un particular);
?
cereþi vânzãtorului documentul numit "CAR PASS", care vã indicã
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exact starea km la contor la date diferite (se poate constata dacã au
fost fãcute modificãri la contorul de kilometraj). "Car pass"-ul este
eliberat de centrul de control tehnic þi proprietarul trebuie sã
prezinte actul în original þi acesta nu poate avea o vechime mai mare
de 2 luni. Dacã existã dubii cu privire la autenticitatea actului, se
poate verifica cu numarul de identificare al car pass-ului direct prin
internet la adresa: www.professionals.car-pass.be/verify.
?
dacã veþi cumpãra maþina de la o persoanã particularã e bine sã fiþi
însoþiþi de un specialist. Cumpãrând maþina de la un comerciant de
automobile rulate, garagist, concesionar, etc - acesta este obligat sã
vã ofere 1 an de garanþie pe autovehiculul rulat. Cel mai mare garaj
de maþini second-hand se numeþte LOT þi se aflã în vestul Bruxellesului, la ieþire.
Mai multe informaþii se gãsesc pe siteul: www.mobilit.fgov.be.
Actele maþinii sunt: certificat de înmatriculare (Cartea Roz), certificat
de conformitate, certificat de control tehnic (care trebuie sã fie facut la zi!),
certificatul car pass (dovedeþte autenticitatea kilometrajului), certificatul care
descrie starea automobilului, cartea service, factura de vânzare cumpãrare
(care între particulari se face de mânã sau se poate imprima de pe internet de
la adresa: www.auto-on-net.com) þi asigurarea provizorie pentru tranzit, pe
care o face orice companie de asigurãri din Belgia.
Când înscrieþi o maþinã în Belgia trebuie sã plãtiþi urmãtoarele taxe:
TVA, taxa de înscriere în circulaþie, taxa de circulaþie, pentru auto care
funcþioneazã cu LPG (gaz) existã taxa complementarã; pentru auto pe
motorinã - taxa compensatorie a accizelor. Pentru o maþinã nouã se plãteþte
21% TVA din preþul de vânzare. Pentru o maþinã de ocazie: dacã este
cumpãratã de la un particular: nu se plãteþte TVA; dacã este cumpãratã de la
un garaj: se plãteþte 21% TVA din preþul de vânzare þi se elibereazã o facturã
unde TVA-ul trebuie sã fie menþionat separat sau 21% TVA din beneficiul pe
care-l face garajul din respectiva vânzare. Independenþii þi firmele pot deduce
TVA-ul sau o parte din TVA numai în cazul în care dovedesc cu acte folosirea
maþinii pentru activitatea profesionalã.
Pentru a putea cumpãra maþina în rate trebuie sã convingeþi banca
finanþatoare cã dispuneþi de suficiente venituri pentru a putea rambursa
creditul. În principiu, banca ce vã poate credita este cea unde aveþi afacerile. În
caz de refuz puteþi încerca: la banca de credit profesional, specializatã în
acordarea de credite pentru independenþi þi societãþi mici. Existã filiale peste
tot în Belgia, acordã credite pentru maþini noi þi ocazie - www.bkcp.be. O altã
variantã este datã de faptul cã unele garaje lucreazã cu intermediari de credite
pentru finanþarea maþinii. Un site bun de consultat pentru circulaþia pe
drumurile belgiene - www.code-de-la-route.be.
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Muncitorii independenþi din Regiunea Valonã au posibilitatea
ob?inerii permisului de conducere C sau CE prin metoda cecurilor de formare
profesionalã – „cheques formations“, cursul fiind subven?ionat de cãtre
Regiune. Procedura:
?
independentul trebuie sã aibã sediul/domiciliul în regiunea valonã
?
informaþiile se solicitã la antena FOREM de care aparþine, urmând a
primi indica?iile ?i formularele de completat prin email sau po?tã.
Þi independenþii din regiunea flamandã pot obþine permisul C prin
intermediul VDAB. Singura cerin?ã în plus este ca persoana interesatã sã
de?inã deja permisul de conducere tip B ?i, bineîn?eles, sã cunoascã limba
neerlandezã. Nu numai independenþii ci ?i ?omerii au acces la aceastã
pregãtire.
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Independen?ii pot ob?ine permis de conducere C subven?ionat

NOUL Permis de conducere european
Primul nou permis de conducere a fost eliberat la 7 iulie 2010.
Schimbarea permiselor de conducere în Belgia a început cu localitãþile pilot
Aarschot, Ans, Arlon, Courtrai, Kelmis, Liedekerke, Mons, Puurs, Rixensart,
Rochefort þi Zottegem. Noul permis este de talia unui card bancar. Toate
celelalte oraþe belgiene vor incepe eliberarea permiselor din 2011, 2012.
Schimbarea în masã a permiselor de conducere existente în varianta “hârtie”
se va face sistematic începând cu 2013 þi se va extinde pe o perioadã de 10 ani.
Noul model are o duratã de valabilitate de 10 ani, la fel ca þi cartea de
identitate electronicã (eID), având bineînþeles elemente multiple de
securitate. În viitor va fi posibil sã faceþi cererea pentru permis de conducere
nu doar la primãrie ci þi în centrele de examen þi de asemenea on-line cu eID.
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Cursurile au început a fi organizate din octombrie 2009 la Þcoala de
þoferi Multipermis din Bruxelles - http://www.multipermis.be. Informaþii la:
Tel: 02.411.41.41 (francezã) þi 0498/35.34.35 (românã).
Înscrierile ?i cursurile au loc sediul ?colii MULTIPERMIS din 1080 Bruxelles,
Ch. de Gand 198, lângã sta?ia de metro Etangs Noirs. Taxa pentru un astfel de
curs este de aproximativ 1260 euro. Pentru ca înscrierea sã fie valabilã, se
plãte?te la secretariatul ?colii un avans de 600 euro. Restul se va plãti pe
parcurs în tran?e de câte 100 euro. Independen?ii pot trece pe cheltuieli o
mare parte din valoarea cursului.
EXPLICA?II: La terminarea cursurilor de teorie în limba românã (20
de ore, program de searã) se va sus?ine examenul teoretic (la salã, în limba
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Cursuri de teorie þi examen în limba românã - permis de conducere B
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românã). Cei care reu?esc examenul la salã vor continua cu modulul cursuri
practice (20 ore conducere ora?, instructor vorbitor de linbã francezã).
Cursurile practice se pot face în ritm de 2 ore/ zi, în func?ie de timpul
dvs liber (alege?i zilele care vã convin, inclusiv sâmbãta). La finalizarea celor 20
ore de practicã, ?coala elibereazã un atestat. Cu atestatul de la ?coalã ?i cu
atestatul de la examenul teoretic, titularului i se va elibera un permis
provizoriu, valabil 18 luni, perioadã în care va putea conduce singur, fãrã
înso?itor, pe teritoriul Belgiei.
Dupã minimum 3 luni de la ob?inerea permisului provizoriu se poate
aplica la centrul de examen pentru a trece un nou examen (traseu ora?) pentru
ob?inerea unui permis definitiv.
IMPORTANT! În Belgia nu se elibereazã un permis de conducere
definitiv imediat dupã terminarea cursurilor. Aceasta înseamnã cã la început
se poate ob?ine numai un permis provizoriu, dupã care se va aplica pentru
permisul definitiv. Mai multe informa?ii în limba românã se pot ob?ine la
telefon 0498/35.34.35 (d-na Dana Neagu).
O altã adresã utilã pentru cursuri în limba românã: Drive Academy,
Chee de Helmet 243, 1030 Schaerbeek, Tel 02/245.85.00;
http://www.driveacademy.be/
Accident de maþinã
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Se întocmeþte un formular european de "Constatare de comun
acord" între þoferii implicaþi în accident (este un act furnizat de cãtre
asigurator, trebuie sã-l aveþi asupra dvs. întotdeauna); este de fapt o
declaraþie tip care prezintã circumstanþele în care s-a produs accidentul þi
permite accelerarea procedurii de indemnizare a þoferilor de cãtre
asigurãtori. Fiecare þofer completeazã partea sa de declaraþie; constatarea nu
este obligatorie dar e recomandatã deoarece în lipsa ei va trebui sã faceþi o
declaraþie de accident în faþa poliþiei, fãrã sã þtiþi însã ce declarã cealaltã parte
- ca urmare pot apãrea complicaþii; în plus, trebuie sã cunoaþteþi obligatoriu
datele exacte ale celuilalt conducãtor auto. Plecarea de la locul accidentului
fãrã a lãsa datele personale (nume, prenume, adresã, nr. contract de
asigurare, înmatricularea), se considera "Fuga de la locul accidentului" þi se
pedepseþte cu 2 ani de închisoare, plus amendã þi suspendarea permisului de
conducere pe 5 ani. Atenþie la completarea "constatãrii" pentru a evita
situaþia transformãrii din victimã în vinovat. Prima faþã a foii este cea mai
importantã, pe baza ei se stabileþte cine este vinovat de accident. Faþã verso
are doar valoare complementarã þi puteþi sã nu o completaþi dacã vreþi.
Atenþie la cãsuþele de bifat, iar dacã nu sunteþi de acord cu ceea ce
bifeazã celãlat þofer, treceþi la "Observaþii" remarca dvs. Dupã ce aþi semnat þi
detaþat foile (cîte una fiecãrui þofer) nu se mai poate adãuga nimic în lipsa
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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celuilalt, foile se trimit prin fax de la un asigurãtor la altul þi orice modificare
poate face nula "constatarea".
O constatare care nu poartã semnãtura ambilor þoferi este nulã.
Dacã celãlalt þofer refuzã constatarea sau chiar semnarea ei sunaþi la poliþie
(inclusiv în cazul în care aveþi dubii asupra þoferului, dacã suspectaþi cã are
acte false sau dacã este violent); dacã þoferul nu opreþte maþina sau pleacã de
la locul accidentului notaþi neapãrat numãrul maþinii, altfel nu veþi obþine
nicio despãgubire. "Constatarea" semnatã trebuie trimisã companiei dvs. de
asigurare în termen de 5 zile (conform legii însã, unii asiguratori cer sã fie
informaþi mãcar telefonic, în maximum 24 ore) prin scrisoare recomandatã,
dupã ce aþi fãcut înainte o fotocopie. Dacã nu sunteþi de acord cu decizia
asigurãtorului care, spre exemplu v-a gãsit vinovat, puteþi ataca decizia în
justiþie, dar cu argumente foarte solide.
Oricare ar fi infracþiunea comisã, dacã doriþi sã contestaþi nu trebuie
sã semnaþi nimic. Semnarea unui document înseamnã recunoaþterea
comiterii infracþiunii respective. Solicitaþi agentului de circulaþie care
întocmeþte procesul verbal sã noteze motivele contestaþiei dvs. Contestaþia se
face în termen de maximum 30 zile precizând motivul ei þi se transmite
Tribunalului de Poliþie dar, dacã se decide cã sunteþi vinovat, amenda este de
regulã mai mare decât cea stabilitã iniþial. Inclusiv pentru respectiva amendã
se poate face recurs la Tribunalul de Poliþie.
Parking plãtit prin SMS
Belgacom þi Regia comunalã autonomã RCA au inaugurat serviciul
de platã prin SMS pentru parking în Charleroi în 2010. Acest sistem este
folosit de 13 oraþe din nordul Belgiei încã din 2006 þi se poate efectua
accesând numarul 4411.
DRUM BUN ÞI FÃRÃ INCIDENTE!
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Capitolul 14
Cum se poate trãi ieftin în Belgia
Românii sunt cunoscuþi ca fiind întreprinzãtori þi descurcãreþi în
general; la aceasta se adaugã þi un simþ pragmatic care-i ajutã sã se adapteze
noului loc, fãrã a uita însã rãdãcinile þi învãþãturile bune de acasã. Þi una din
aceste învaþãturi ar putea fi - de ce nu? spiritul de economie.
Aflaþi într-o þarã strainã, nu toþi românii îþi cunosc drepturile. Pe
lângã diferite instituþii ori asociaþii care se ocupã inclusiv de drepturile
imigranþilor fãrã acte de þedere, un ajutor vine þi din partea primului website
dedicat dreptului belgian. Pe lângã consilierea online sau ghidul juridic, siteul
propune în download documente tip în format Word - spre exemplu: contract
de muncã, facturi, somaþii, contestaþii, contract de închiriere al locuinþei,
cumpãrãri -vânzãri, auto, etc. - website: www.vosdroits.be.
În general la întrebarea "Se poate trãi ieftin în Belgia?" rãspunsul încã
mai poate fi DA (deþi greu afectat de criza economicã), dacã se respectã un
anumit mod de acþiune þi chiar de gândire pragmaticã, care în fapt nu
înseamnã renunþarea la confort þi nu contravine unui stil de viaþã decent.
Foarte binevenitã este reducerea facturii de energie, mai ales în
condiþiile în care preþul energiei creþte continuu. De altfel, Regiunea Walonã þi
Bruxelles au înfiinþat unele ajutoare care sã contribuie la diminuarea facturii
de energie a consumatorilor particulari. Ajutoarele sunt sub forma de prime,
de exemplu pentru un raport energetic fãcut de un expert asupra izolaþiei
caselor sau pentru izolarea propriu-zisã a acestora (acoperiþ, planþeu, pereþi,
ferestre). Astfel, pentru schimbarea unei ferestre cu un rând de geam cu una
cu douã rânduri de geam, în regiunea Walonã se acordã o primã de bazã de
40€/m2 þi pentru o sumã maximã de 10.000 €/an/locuinþã. La Bruxelles
montarea unui geam dublu superizolant dã dreptul la o primã de 50€/m2,
limitatã la 2.500 €/locuinþa. În acelaþi timp se oferã prime pentru instalarea
unei centrale termice mai performante cu consum de gaz. Instalarea unei
pompe de circulaþie de cãldura permite unui propietar din Bruxelles sã obþinã
o primã echivalentã cu 50% din valoarea facturii de cumpãrare, plafonatã la
max. 2.500€/locuinþã. Se acordã prime regionale þi pentru instalarea
panourilor solare. Acest tip de ajutoare din partea statului existã þi în regiunea
Flandra. Mai multe informaþii la adresa: www.energie.wallonie.be.
Un mod economic de a folosi energia este contorul de noapte (sau biorar) - la jumãtate de preþ, începând de vineri seara de la ora 22.00 þi pânã luni
dimineaþa la ora 07.00; costul unui contor de noapte - aproximativ 50€ la
Bruxelles þi aproape 150€ în regiunea valonã. Becurile electronice þi de
calitate rezolvã 20% din economia de curent - trebuie vizatã marca veritabilã þi
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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evitate falsurile.
Pentru unii maþina este un lux, pentru alþii un rãu necesar; foarte
important este faptul cã peste tot în Belgia reþeaua de transport în comun este
foarte bine organizatã. Mai mult, este stimulatã deplasarea cu bicicleta,
organizându-se inclusiv activitãþi la nivel naþional, cum ar fi "Sãptãmâna
bicicletei" în luna mai sau "Sãptãmâna mobilitaþii" - anual în luna septembrie când bicicleta este regina strãzilor.
Pentru cei cu venituri mai reduse existã lanþurile de magazine Aldi ,
Lidl þi Colruyt, urmate de magazinele ceva mai sofisticate Delhaize þi GB Carrefour. Magazine cu textile dar þi obiecte electro-casnice þi cosmetice:
Zeeman, Wibra, Kruidvat, Di, Promo, etc. Un truc este acela de a cumpara în
general haine þi alte lucruri scumpe în perioada soldurilor - de douã ori pe an,
în lunile ianuarie þi iulie, sau de a profita de promoþiiile din magazine.
Mãcelãriile Renmans afiliate la Aldi sunt indicate pentru carne proaspatã, la
preþuri mai acceptabile. Pentru Bruxelles cea mai bunã alegere cu costuri mici
o reprezintã piaþa de la Clemenceau, Anderlecht - deschisã în weekend; carne
proaspãtã-mititei, salam Victoria, Bucureþti, cabanos, afumãturi - toate se
gãsesc la magazinele din piaþã, unde se vorbeþte þi limba românã. Þi tot despre
produsele alimentare: putem afirma cã a cumparã un "produit blanc" - fãrã
marcã/etichetã - nu înseamnã calitate inferioarã; produsele au aceleaþi
calitãþi ca þi cele de marcã, lipsind însã eticheta, ceea ce eliminã costurile
contractuale de publicitate, distribuþie, etc. În medie sunt cu 30% mai ieftine.
Pentru cei care nu au probleme cu produsele second-hand existã
magazinele Kringwinkel, afiliate OCMW, care au aproape orice, de la obiecte
de uz casnic la mobilã, aparaturã, biciclete þi altele, la preþuri foarte mici. Un
alt lanþ de magazine este TROC unde se gãsesc mobilã, produse igienice sau de
uz casnic la preþuri mici, provenite de la magazinele care au dat de curând
faliment. Mai putem adãuga magazinele Solderies - la Charleroi existã o stradã
întreagã cu astfel de magazine, depozitele Emaius, târgurile care se þin mai
ales vara numite "Brocantes", magazinul Ikea pentru tot ce înseamnã casã þi
decoraþiuni interioare. Haine de marcã ieftine se gãsesc la Bruxelles la
depozitul DOD situat pe rue Liedekerke 103 (St. Josse) - deschis numai vineri,
sâmbatã þi duminicã între orele 09:00 - 17.30; existã o sucursalã la adresa Rue
des Bassins, 1070 Bruxelles, lângã Canal. La Antwerpen magazine cu
încalþãminte de calitate provenitã din colecþiile anilor trecuþi sau din
falimente: "MONAR", Justitiestraat, 2018 Antwerpen, "Miss and Mister",
Nationalestraat, 2000 Antwerpen, Outlet (n-are nume), Keyserlei, 2000
Antwerpen. Kringloopwinkels sau magazine cu obiecte reciclate sau la mâna a
doua (numai în Flandra): www.kringloop.net.
În ceea ce priveþte transporturile, trenul este mai ieftin sâmbãta þi
duminica dacã luaþi bilet de weekend dus-întors, iar în vacanþe opþiunea o zi la
mare sau la munte; facilitãþi sunt þi dacã veþi cãlãtori în grup. La tren þi autobuz
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biletele senior au reducere de 60%. Carburantul cel mai ieftin? în benzinãria
magazinului Macro. Pentru cei interesaþi de un preþ mai bun la benzinã sau
motorinã încercaþi þi pe site-ul www.carbu.be. Evident, tot pentru a cãlãtori,
dar pe distanþe mai lungi, putem folosi serviciile companiilor aeriene lowcost: Wizzair, Blue Air; existã un site www.skyscanner.net - folosit inclusiv de
cãtre operatorii de turism - care adunã la un loc majoritatea firmelor low-cost
pe transportul aerian.
Un alt exemplu constatat în viaþa de zi cu zi este obiceiul multor
belgieni de a merge la magazin cu lãdiþe din plastic þi dupã cumpãrarea
produselor desfac pur si simplu ambalajele, lãsând în magazin surplusul de
greutate þi deþeu. Este un mod de a face economii, mai ales cã ridicarea
deþeurilor menajere în majoritatea localitãþilor se face contra cost, taxarea
fiind de fapt dublã: se plãtesc atât sacii de gunoi cât þi taxe comunale! Pentru a
evita stocarea de sticle, cumpãraþi doar produse ambalate în sticle sau
borcane pentru care plãtiþi garanþie þi astfel le puteþi returna la magazin. Sau
le depuneþi în containere speciale pentru a fi reciclate. Existã þi magazine care
ambaleazã numai în pungi de hârtie, de obicei cele de genul Fair Trade.
Un alt truc: dacã staþi la casã, construiþi în pamînt un rezervor de apã
care capteazã fie apã din pãmânt, fie apã de la ploaie.
Cei care doresc sã telefoneze mai ieftin în România pe telefon fix sau
mobil þi au o conexiune internet pot folosi programele VOIP. Unele dintre ele
oferã acest serviciu telefonic gratuit, dar soluþia cea mai valabilã rãmâne cea
cu platã - www.lowratevoip.com, www.voipwise.com, www.12voip.com,
www.internetcalls.com.
O soluþie viabilã pentru îmbogãþirea culturii generale þi pentru
relaxare o constituie bibliotecile; mai mult, pentru cei care vor sã închirieze
DVD-uri cu filme sau CD-uri, un abonament/legitimaþie la bibliotecã localã
costã 2.50 euro/an, iar apoi preþurile de închiriere sunt cca. 1.25 euro/DVD þi
0,70 euro/CD. Tot la bibliotecã existã de obicei þi acces internet gratuit pentru
cei interesaþi. Unele reþele de televiziune propun soluþii VOD “video on
demand”.
Un alt exemplu de spirit practic este site-ul www.donoo.eu/zone-be se doneazã online diverse categorii de obiecte. La final, iatã þi un site de
“trucuri” de fãcut economie, prin simpla schimbare a unor obiceiuri (sau
prejudecãþi): www.gagnez1000euros.be.
Începând cu 1 mai 2010 primele energetice din Valonia au crescut în
raport cu câþtigurile persoanelor care le solicitã. Primele pentru: izolaþii,
pereþi, acoperiþuri, geamuri se vor mãri pentru cei cu salarii mai mici (care
câþtigã mai puþin de 16.400 €/an pentru o familie). În acelaþi timp este
acordatã o primã suplimentarã pentru materialele naturale de construcþie
folosite la izolaþii. Ajutorul din partea statului depinde de alegerea unui
antreprenor înregistrat pentru a efectua lucrarea, a metodelor þi a
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materialelor folosite, etc. Pentru construcþiile noi ori apartamente existã o
primã nouã pentru obloanele exterioare. Pentru a regla problema banilor
înainte de a beneficia de primã, a fost introdus un sistem de finanþare (avans),
pentru un nivel maxim de câ?tiguri impozabile de 46.000 €/an.
“Mesfournisseurs.be” este site-ul nr.1 pentru a compara preþurile la
energie, internet, telefonie fixã þi mobilã în Belgia:
http://www.mesfournisseurs.be/.
Un simulator de preþuri pentru a compara toþi furnizorii de
electricitate þi gaz se gãseþte la adresa http://www.monenergie.be/. Promoþii
la tot felul de produse la diferite magazine, uneori chiar în funcþie de zona
unde locuiþi se gãsesc la adresele http://www.promobutler.be/,
www.groupon.be, www.cdiscount.com.
„Tips”-uri pentru gestionarea mai bunã/economisirea banilor www.monargent.be.
Cât priveþte impozitul pe 2009, fiscul ramburseazã 342 euro, ceea ce
înseamnã cu aproape 50 euro mai mult decât în 2008.

14

w w w. r o m b e l . c o m
2013 - Ghidul Românului în Belgia

169

B A N I , C R E D I T E Ş I TA X E

Capitolul 15
Bani, credite și taxe
s
Formularul de virament european SEPA
s
Credit la o bancă din România
s
Credit la o bancă în Belgia
s
Creditul ipotecar
s
Declarația electronică via Tax- on- web
s
Transferul de bani

Formularul de virament european SEPA - obligatoriu de la 1 ianuarie
2011.
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Băncile nu vor mai furniza vechiul formular belgian. Aţi văzut în mod
sigur că multe companii îl folosesc deja; este un formular de virament roșu și
roz, pe care trebuie completate codurile IBAN și BIC ale numerelor de conturi. .
Pe formular trebuie să fie completate IBAN şi BIC ale numerelor de cont. IBAN
(International Bank Account Number) este numărul de cont bancar de 16
caractere (litere BE urmate de 14 cifre în loc de 12 cifre utilizate anterior). BIC
(Bank Identifier Code) identifică banca dumneavoastră. UE doreşte să
stabilească un sistem de plăţi uniform în Europa, numit SEPA (”single
european payments area") - "plăţi în spaţiu unic european". Spațiul unic
include cele 27 de state membre plus ţările Asociaţiei Europene a Liberului
Schimb (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia). Deci din ianuarie 2011,
facturile trebuie să îndeplinească standardele SEPA pentru a fi executate. În
plus, SEPA simplifică lucrurile

un transfer SEPA în Belgia est pus în aplicare în maxim o zi;

un virament către o altă țară SEPA poate dura până la 3 zile;

cardul bancar belgian (cu funcția Maestro) este acceptat în toate
țările SEPA
La 1 noiembrie 2009 a fost lansat serviciul de mobilitate bancară în
Belgia, clienții putând foarte ușor să schimbe banca, dacă sunt nemulțumiți
de serviciile oferite. În principiu, este vorba despre completarea unui formular
(disponibil la toate ghișeele bancare) care trebuie depus la noua bancă, iar
aceasta va face toate formalitățile necesare transferului de conturi. Dacă
înainte clientul care dorea să schimbe banca trebuia să întreprindă personal
toate demersurile - procedură care putea ajunge lejer la un termen de 30 de
zile - acum automatizarea integrală a schimbului de date între bănc, reduce
durata totală a procedurii la maximum 8 zile (începând cu noiembrie 2010;
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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până la respectiva dată procesul încă putea dura maximum 18 zile lucrătoare).
Închiderea unui cont bancar este gratuită. Mai multe informații pe site-ul
Febelfin: http://www.febelfin.be.
IMPORTANT! Pentru a preveni procesul de îndatorare masivă a celor
care apelează la credite dar și pentru supraveghea/controla rău platnicii,
Banca Naționala a Belgiei are un serviciu de înregistrare a creditelor acordate
către particulari și ține la zi ”lista neagră”. Regularizarea situației înseamnă
intrarea pe procedurile de mediere pentru plata cu întârziere a creditelor sau
a procedurilor de radiere a creditelor. Procedurile de regularizare ( franceză
”la médiation de dettes”) pot fi făcute numai de către: avocați, CPAS și unele
ASBL -uri, ultimele două soluții fiind recomandate pentru practicarea unor
prețuri mai mici. Foarte util de văzut site-ul: http://www.observatoirecredit.be.
Credit la o bancă din România
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Există posibilitatea de a solicita un credit de la o bancă din România
pe baza veniturilor obţinute în Belgia, acesta fiind un serviciu introdus mai
recent de către bănci. Un exemplu: pe site-ul http://www.brd.ro/persoanefizice/special-romani-in-strainatate/ aflaţi mai multe amănunte şi puteţi
beneficia de consiliere gratuită. Dacă optaţi pentru un credit prin intermediul
unei bănci din România vă sfătuim să fiţi atenţi la dobândă şi să citiţi cu atenţie
clauzele contractului. De asemenea, pe www.finzoom.ro sunt detalii privind
dobânzile, costurile etc. pentru mai toate tipurile de finanţări/credite. Baza de
acordare a creditelor o reprezintă în general veniturile din salariile realizate în
străinătate de către cetăţenii români, la care se pot adauga şi veniturile
membrilor familiei. În ceea ce priveşte adeverinţa de venit, aceasta depinde
de statutul dvs: salariat sau independent. Pentru legalizarea semnăturii, dacă
sunteţi independent procedura este simplă, se face prin notariat sau primărie,
fiind urmată de supralegalizare sau apostilare. Dar trebuie ştiut că în prezent
varianta cu împrumutul din România este destul de complicată, existând
totuşi avantajul ca nu este nevoie de deplasarea personală în ţară - se poate
face o procura de împuternicire.
În principiu, trebuie să vă interesaţi direct la bănci despre ofertele şi
serviciile lor, dar vă putem sugera - conform informaţiilor de pe site-ul mai sus
menţionat, documentele necesare unui credit imobiliar pentru o investiție în
România:

Acte de identitate emise în România

Documente care atestă veniturile realizate în străinătate: adeverinţă
de venit pentru ultimele 3 luni, emisă de angajator cu maximum 45
de zile înaintea datei analizei

Contractul individual de muncă
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Declaraţie specială privind veniturile realizate sau fişa fiscală sau

certificat fiscal
sau alt document legal care să ateste plata impozitelor.
IMPORTANT: Toate documentele emise de o autoritate străină, vor
fi legalizate, supralegalizate/ apostilate de autoritatea competentă
şi, ulterior, traduse şi legalizate în România.

Documente specifice proiectului finanţat, inclusiv documente care
atestă existența aportului propriu
Pe site-ul ING România la secțiunea ”Întrebări frecvente” este
specificat referitor la credite: „Se acordă și românilor care lucrează în
străinătate? Da, poți aplica pentru un credit ING în cazul în care ești
angajat la o firmă din România dar ești detașat în străinătate.”
Credit de consum oriunde în UE
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La începutul anului 2008 mass-media românească anunţa ca românii
vor putea să-şi facă credite de consum oriunde în UE. Ştirile aveau la bază o
directivă adoptată de Parlamentul European în 16 ianuarie 2008 cu privire la
creditele de consum acordate cetăţenilor Uniunii. Noua măsură permite
oricărui cetăţean comunitar să facă împrumut de nevoi personale la orice
bancă din orice ţară membră. Mai mult, dobânda anuală va fi calculată după o
metodă unică în toată Uniunea. Parlamentul European cere şi reducerea
costurilor împrumuturilor personale pentru cei peste 490 de milioane de
cetăţeni ai Uniunii. Consumatorii vor primi informaţii standardizate despre
împrumuturi, pentru a putea compara mai uşor ofertele. Potrivit directivei
europene, clienţii vor avea dreptul să renunţe la un credit fără a preciza un
motiv anume şi fără taxe suplimentare. De asemenea, vor putea rambursa
împrumutul în orice moment. Parlamentul European a votat o directiva care
prevede şi armonizarea legilor în domeniu în cele 27 de state. Directiva
trebuie transpusă în legislaţiile naţionale în cel târziu 2 ani de la momentul
adoptării. Legea nu se referă însă şi la creditele imobiliare.
Util: http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/cons_credit_ro.htm
Un subiect „fierbinte” în România în ultimele luni este legat de
punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 50/2010 privind contractele
de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 389
din 11 iunie 2010.
Credit la o bancă în Belgia
Evident mai există o variantă de împrumut: dacă lucraţi cu forme
legale în Belgia puteţi avea acces la credit la o bancă din Belgia. Aceasta
depinde de banca unde v-aţi deschis contul, de vechimea în muncă, de
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valoarea împrumutului, etc.... Există multe alte instituţii bancare ce pot oferi
credite, însă cu dobândă mare. De exemplu: www.cetelem.be sau alte bănci
mici care apelează inclusiv la publicitatea prin poştă. Aşadar, un cetăţean
român rezident în Belgia cu forme legale şi având un venit stabil poate obţine
un credit bancar (pentru nevoi personale, de consum, ipotecar) - bineînţeles
sub rezerva că poate îndeplini cerinţele băncii în materie de documente
necesare şi că nu intră sub incidenţa rău-platnicilor. Cel mai important lucru
este să puteţi face dovada unui venit stabil adică... sunteţi salariat şi aveţi un
contract pe perioada nedeterminată (deci nu mai sunteţi sub incidenţa
perioadei de probă). Dacă sunteţi independent, există criterii suplimentare,
printre altele se cere ultima declaraţie de venituri sau un atestat de la
contabilul dvs. din care reies veniturile impozabile. Indiferent de instituţia
aleasă, un consilier bancar vă poate oferi toate detaliile necesare, inclusiv
informaţii legate de fiscalitatea unui credit. O sugestie: nu minimalizaţi nivelul
dobânzii şi exploraţi toate alternativele pentru finanţarea de care aveţi
nevoie; accesaţi site-urile unor bănci cunoscute, unele au chiar simulare online, ceea ce face mai uşoară o comparaţie.
Creditul ipotecar
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Mulți se întreabă: creditul ipotecar unde este mai ușor de obținut - la
o bancă sau la o societate de creditare? Răspunsul este simplu: depinde de
dvs. unde doriți să angajați creditul, în funcție de preferințe și de ... pricepere.
Ce ar trebui să primeze este costul final total: dobânda, costurile dosarului, ale
contului, facilitățile contului, plus evident, costurile suplimentare dacă există
(de exemplu curtierii pot cere câteva sute de euro în plus dacă doriți să se
ocupe de credit pe toată durata vieții acestuia, adica se vor „bate” pentru
dobândă, vă vor informa dacă a apărut un moment prielnic pentru a
schimba/refinanța creditul, etc.)
Condițiile ce trebuie îndeplinite depind tot de situația personală: se
cere să faceți dovada unui venit stabil din care rata totală a rambursării să nu
depășească 30-34% (dar există flexibilitate); dacă aveți contul deschis chiar la
banca unde doriți să luați creditul și primiți și salariul/veniturile tot în acel
cont, este suficient ultimul stat de plată.
Trebuie să știți că orice venit declarat - deci oficial - este considerat.
Dacă aveți în proprietate un imobil în România și pe care l-ați închiriat,
contractul de închiriere este în mod normal suficient, însoțit de un extras de
cont din care să reiasă măcar câteva chirii încasate. Dacă aveți un extras de rol
fiscal (plătiți impozit pe sumă), e și mai bine. Opțiunea creditului ipotecar rată fixa, 1-1-1, 5-5-5, 10-5-5 - este și ea personală, depinzând de cât de bine
puteți anticipa evoluția dobânzilor. Este bine să obțineți condiții cât mai suple
ale creditului, astfel încât să puteți face modificări pe parcurs.
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Trebuie neaparat să dispunem noi înșine de un capital sau se poate
împrumuta toată suma? În principiu, mai toate instituțiile de creditare cer o
participare personală, altfel costurile creditării sunt usturătoare. De regulă,
contribuția personală trebuie să se ridice la minim 10%, ca să merite costul
creditului. Nu trebuie neglijate nici taxele de achiziționare căci ele pot fi
semnificative. Alegerea băncii? Nu există o soluție universal valabilă.
Recomandarea este să vă faceți un portofoliu cât mai generos de
instituții bancare sau de credit și să solicitați date concrete de la fiecare. Apoi
mai faceți turul din nou la cele din lista scurtă și cereți oferte scrise, deoarece
așa veți putea negocia. Este adevărat că toate aceste demersuri cer timp - dar
nu uitați că vă angajați la un efort de durată, deci merită orice investiție în
avans pentru a vă asigura că faceți un pas bun și corect.
Băncile mari au site-uri bune și simulatoare de dobânzi. În mod
firesc, te poți aștepta ca la dobânda afișată pe site să poți negocia măcar un
procent de 5-10% sau poate chiar mai mult. În plus, unele regiuni oferă tot
felul de modalități de sprijin pentru astfel de investiție (exemplu creditul
Tremplin în Wallonia). Ar fi de dorit de asemenea, să faceți o informare cât mai
diversificată, de exemplu citind articole/analize specializate pentru a înțelege
nu doar situația de moment, dar și ce trenduri se estimează.
Site-uri utile: http://www.finshop.be, http://www.immotheker.be,
http://monargent.lecho.be, http://www.immoweb.be.
Declarația electronică via Tax- on- web
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Înscrierea la primărie / DOMICILIUL BELGIAN stă la baza declarației
de impozit. Este posibil să completaţi şi să trimiteţi declaraţia de impozit într-o
manieră securizată via internet. Trebuie să accesaţi site-ul www.taxonweb.be
şi să vă înregistraţi - există două modalităţi: fie printr-un cod de acces personal
pe care trebuie să-l comandaţi şi îl veţi primi prin curier poştal (dacă aveţi deja
un cod de acces, acesta rămâne valabil), fie cu ajutorul cărţii de identitate
electronice (info pe site-ul www.eid.belgium.be). O dată înregistrat, puteţi
completa declaraţia. În principiu, aceasta este deja completată cu datele
preliminare de care administrația fiscală dispune deja (salarii, alocaţii sociale,
venit cadastral, etc.). Verificaţi datele şi continuaţi; programul are o funcţie
care vă avertizează în caz de eroare. Din momentul în care aţi terminat de
completat declaraţia, tot ce mai rămâne de făcut este să o trimiteţi; este inutil
să o imprimaţi, deoarece trimiterea se efectuează electronic. Veţi primi o
recipisă de recepţie şi declaraţia va ramâne disponibilă spre consultare în
orice moment. Contabilii şi consilierii fiscali au de asemenea posibilitatea de a
completa declaraţia dvs. via Tax-on-web, cu condiţia ca aceştia să înregistreze
mandatul acordat lor de către dvs. Cum se face calculul impozitului? Tax-onweb calculează direct impozitul pe care trebuie să-l plătiţi sau cel care trebuie
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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să vă fie rambursat, dacă este cazul. Pentru anul 2010 data de depunere a
declarației via taxonweb a fost 15 iulie, pe când trimiterea prin poștă a
documentației s-a încheiat mai devreme, la data de 30 iunie. Pe același site
găsiți informații referitoare la obligațiile financiare pe care le aveți în caz că
sunteți student și lucrați.
O altă aplicaţie, Tax-Calc, vă este pusă la dispoziţie pe siteul SPF
Finances. Simularea vă permite să vă calculaţi impozitul în avans şi într-o
manieră anonimă. Dacă veţi constata că există vreo eroare în declaraţia dvs,
înainte de a o expedia este necesar să luaţi legătura cu serviciul de taxare
(pentru conformitate, vedeţi demonstraţia aplicaţiei). ”Mon Argent” (L´Echo)
editează un supliment dedicat taxelor și oportunităților de diminuare a
impozitului pe venit. De consutat site-ul: http://monargent.lecho.be/. Similar
pentru De Tijd - http://www.tijd.be.
Adrese şi siteuri utile: SPF Finances - www.minfin.fgov.be;
Administrations fiscales fédérales - www.fiscus.fgov.be; Base de données
fiscales (SPF Finances) -www.fisconet.fgov.be.
Centrul de contact SPF Finances, Avenue du Roi Albert II 33, 1030
Bruxelles, Tel: 0257 257 57
Transferul de bani
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O dată cu aderarea la UE, plăţile în euro trebuie să aibă acelaşi cost,
indiferent dacă sunt locale sau externe. Transferurile efectuate din statele UE
spre România s-au ieftinit considerabil, dar în România băncile nu aplică
întotdeauna şi întocmai prevederile comunitare. Aşadar, transferurile
bancare în euro trebuie să aibă acelaşi cost, indiferent dacă beneficiarul are
cont curent deschis la o bancă din România sau dintr-un alt stat membru.
Condiţia este prevăzută în Regulamentul nr. 2560/2001 al Comisiei Europene.
Reglementările sunt valabile atât pentru transferurile interbancare, cât şi
pentru plăţile la comercianţi cu cardul şi retragerile de numerar de la ATM.
Singura condiţie este ca moneda de plată să fie euro, iar valoarea tranzacţiei să
fie mai mică de 50.000 euro.
Aplicarea regulilor europene la plăţile în euro va avea un efect
diferenţiat, în funcţie de ţara de unde se iniţiază transferul. În România,
comisioanele rămân ridicate şi se fac prin intermediul băncilor
corespondente, ceea ce presupune atât costuri mari, cât şi o perioada lungă
de execuţie. Astfel, un simplu transfer local implică până la patru bănci, iar
operaţiunea poate dura 3-5 zile lucrătoare. De aceea, plăţile în euro, fie că
sunt interne sau externe, presupun plata unor speze băncilor corespondente,
ceea ce majorează costurile. Comisia Europeană a propus introducerea
Regulamentului 2560/2001 la nivelul UE deoarece plăţile transfrontaliere
aveau costuri exagerat de mari comparativ cu cele locale. Aplicarea acestor

175

B A N I , C R E D I T E Ş I TA X E

prevederi a avut un efect benefic asupra costului serviciilor financiare, se
arată într-un raport de evaluare publicat la începutul lunii ianuarie 2007 de
Comisia Europeană. În prezent, un transfer de 100 de euro costă în statele din
zona euro doar 2,5€, faţă de 17,2€ în martie 2003. Cele mai mici costuri pentru
transferurile interbancare sunt acum în Olanda, Belgia, Luxemburg, Austria şi
Irlanda, unde comisioanele percepute de bănci pentru a transfera 100 de euro
sunt mai mici de 1 euro. Aceeaşi operaţiune poate costa pâna la 3-4 euro în
Spania, Franţa şi Italia. Cele mai mari comisioane se întâlnesc în Grecia, în
medie de 12 euro.
O modalitate rapidă şi sigură de a trimite bani este Serviciul Western
Union Money Transfer - www.westernunion.com. Dacă doriţi să trimiteţi bani
în afara României, suma maximă ce poate fi transferată este de 10.000 USD
sau echivalentul în Euro şi RON (conversia USD va fi făcută la cursul Western
Union, şi nu la cel al BNR). Dacă primiţi bani din străinătate, trebuie să aveţi un
act de identitate, vârsta minimă de 14 ani şi să specificaţi agentului: numele şi
prenumele persoanei care a trimis banii, suma transferată, oraşul şi ţara de
unde s-a efectuat transferul şi numărul de control al transferului (MTCN).
S e r v i c i i o p ţ i o n a l e - l i v ra r e l a d o m i c i l i u , a n u n ţ a r e
telefonică/telegramă sau mesaj sms. Nu este nevoie să aveţi un cont deschis în
bancă.
Sfaturi pentru a vă proteja împotriva fraudelor: nu trimiteţi bani unui
necunoscut printr-un serviciu de transfer de bani; fiţi foarte atenţi la afaceri
sau oportunităţi care par prea avantajoase pentru a fi adevărate; nu folosiţi
serviciul de transfer de bani pentru a plăti, de exemplu, achiziţii la licitaţii
online; nu trimiteţi bani pentru a plăti taxe sau onorarii pentru potenţiale
câştiguri la loterii internaţionale.
Creditul ipotecar în Belgia ***
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Situaţia de pe piaţa imobiliară pare a fi în prezent mai interesantă
pentru cumpărători. În afară de scăderea preţurilor la imobiliare se observă o
scădere a dobânzii la creditele ipotecare. Potrivit specialiştilor, dobânda n-ar
trebui să crească excesiv în decursul următoarelor luni, iar băncile ar trebui să
acorde mai uşor credite.
Pentru a nu ne pierde capul în febra cumpărării propriului imobil, e
bine să ne îndreptăm atenţia asupra câtorva elemente. Dacă cumpărătorul
are intenţia de a finanţa cumpărarea imobilului prin împrumutarea unui
credit, el trebuie să aleagă formula de credit.
Dobândă variabilă sau constantă?
Din ce în ce mai multe persoane aleg dobânda variabilă. Astfel, de
exemplu, la o formulă variabilă a unui credit pe 20 de ani, dobânda este de
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Asigurarea creditului
Achiziţionarea unui imobil presupune mai multe cheltuieli, însă nu
trebuie să facem economie cu asigurările. În momentul semnării contractului
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Credit pe 15, 20 sau 25 de ani?
O altă problemă importantă o constituie alegerea perioadei de
creditare. Ea depinde de capacitatea de credit şi de posibilităţile financiare ale
clientului.
Primul pas important, încă înainte de a începe să căutăm şi să ne
uităm după un imobil, este acela de a ne întâlni cu un consilier al băncii şi de a-l
întreba deschis care sunt şansele de a obţine un credit. În acest scop trebuie să
luăm cu noi adeverinţa de salariu (fişele de plată, bilanţul, adeverinţa de
impunere, contractul de muncă). În acest fel se poate calcula capacitatea de
credit şi consilierul ne informează exact până la ce sumă maximă putem căuta
imobil. Trebuie să ştim, de asemenea, că în ceea ce priveşte perioada de
credit, cu cât este mai lungă, cu atât dobânda este mai mare. În cazul opţiunii
pe care o facem, trebuie să avem grijă ca perioada de rambursare să nu se
suprapună pe perioada ieşirii la pensie, pentru că atunci veniturile scad. În
plus, pentru a putea conta pe deducerea din impozit ca urmare a cumpărării
primului imobil destinat locuirii, perioada de rambursare a creditului trebuie
să depăşească 10 ani.
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circa 3 %, iar la o formulă constantă, de circa 5 %. În cazul dobânzii constante se
poate calcula exact cât anume va costa creditul (capitalul + dobânda). În cazul
formulei variabile acest lucru este de-a dreptul imposibil, deoarece dobânda
va fi revizuită (va scădea sau va creşte) în etapele stabilite în contract (de
exemplu, la un an, la cinci ani etc.). Valoarea reviziei depinde de indicatorul
publicat în fiecare lună în Moniteur Belge.
Cum arată lucrurile în practică? La un credit de 150 de mii EUR pe 25
de ani, banca poate propune două versiuni: un procent constant (de exemplu,
4,87 %) şi unul variabil (de exemplu 3 %), care va fi supus reviziei în fiecare an şi
poate să scadă (aşa-numitul floor) maximum cu 3 %, dar şi să crească cu
maximum 3 % (aşa-numitul cap) – formula 1+1+1 cap 3 %. La dobândă
constantă valoarea procentelor ar fi de 106 916 EUR; în schimb dacă dobânda
variabilă nu ar creşte niciodată, valoarea acesteia ar fi de 62 533,7 EUR. Un
asemenea scenariu este puţin probabil. În timpul reviziei anuale, dobânda
poate creşte, dar maximum cu 1 %, adică în al doilea an ea poate să fie de 4 %,
iar în anul următor de 5 %. Ea nu poate depăşi niciodată 6 %. În acest scenariu
sumbru valoarea procentelor ar fi de 126 067,7 EUR. Este foarte probabil ca pe
perioada contractului de credit cu dobândă variabilă, scenariul cel mai prost,
precum şi scenariul cel mai bun, să nu dureze tot timpul. Alegerea aparţine
celui care ia creditul...
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de credit, băncile oferă totodată asigurarea în caz de deces. Aceasta este
obligatorie, dacă dorim să obţinem condiţii mai avantajoase de obţinere a
creditului ipotecar. Indiferent de acest lucru însă, deţinerea unei asemenea
asigurări este recomandată.
Prin semnarea unei poliţe, ne asigurăm o anumită sumă de capital în
caz de deces. Dacă poliţa noastră acoperă 100 % din capital, atunci, în caz de
deces, creditul ipotecar este plătit integral. Graţie acestui sistem, familia
primeşte ca moştenire un imobil degrevat de datorii. Merită să ne interesăm
de asigurare în caz de incapacitate de muncă (invalidite). În caz de boală
(concediu care depăşeşte 30, 60 sau 90 de zile, în funcţie de opţiunea făcută),
asiguratorul plăteşte în numele asiguratului întreaga rată de credit sau o parte
a acesteia, de exemplu 50 % sau 75 %. Deţinerea unei asemenea asigurări este
foarte importantă pentru persoanele cu statut de indépendant (persoanele
care desfăşoară activitate economică pe cont propriu, personal auxiliar sau
asociaţi ai întreprinderii), deoarece în caz de concediu de boală au o protecţie
mai proastă decât salariaţii din domeniul intelectual sau fizic.
Costurile legate de achiziţionarea unui imobil
Înainte de a trece la realizarea unei investiţii merită să ne îndreptăm
atenţia asupra costului de achiziţionare a imobilului pentru a ne planifica
bugetul în mod adecvat. Putem să-l rugăm pe un consilier al băncii sau pe un
notar să facă o asemenea simulare; putem beneficia, de asemenea, de un
program de simulare care se află pe pagina de internet www.notaire.be
Dacă căutăm bunuri imobiliare, de exemplu în Flandra sau Valonia,
merită să ne îndreptăm atenţia asupra cuantumului impozitului cadastral
(revenu cadastral – dacă acesta este mai mic de 745 EUR, avem dreptul la
reducere. Astfel la achiziţionarea primului imobil (de exemplu, în Flandra) de
200 000 EUR, al cărui impozit cadastral este de 650 EUR, vom plăti 17 200 EUR;
în schimb, dacă impozitul acesta este de 800 EUR, taxele notariale sunt de 27
000 EUR. În Valonia situaţia este similară.
Încă un lucru important: tot ceea în mod obişnuit numim taxe notariale sunt în
realitate: înscrierea în cartea funciară (droits d’enregistrement), înscrierea în
registrul ipotecar (inscription hypothécaire), cheltuielile de întocmire a
actului de proprietate (frais divers) şi onorariul notarului (honoraires du
notaire).
Nu trebuie să facem confuzie între cele două noţiuni: revenu
cadastral şi precomte immobilier. Revenu cadastral reprezintă venitul mediu
teoretic, care este atribuit imobilului respectiv. El serveşte, printre altele, la
calcularea valorii taxelor notariale în cazul cumpărării unei locuinţe sau a unei
case, precum şi ca bază de calcul al impozitului anual pe imobil – precomte
immobilier.
O atenţie deosebită trebuie acordată taxei de înregistrare în cartea
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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funciară (droits d’enregisrement). Se întâmplă deseori ca persoanele care
cumpără o casă să nu ştie că această taxă este obligatorie încă din momentul în
care se ajunge la o înţelegere între părţile interesate, adică vorbim de vânzare
în momentul în care vânzătorul acceptă propunerea prezentată de persoana
interesată. Din acel moment, cumpărătorul are patru luni pentru a plăti „taxa
de înregistrare”. Atenţie: dacă până la urmă ambele părţi nu doresc să
realizeze contractul de vânzare-cumpărare, atunci taxa respectivă trebuie
totuşi să fie plătită.
O modalitate de a o evita este anularea imediată a contractului de
către o instanţă corespunzătoare. În regiunea Flandrei contractul de vânzare
poate fi anulat la administraţia financiară contra unei taxe în valoare de 25
EUR. Din păcate, acest lucru nu e posibil în regiunea Valoniei şi a Bruxellesului.
Aspectul fiscal
În momentul cumpărării unui imobil în Belgia avem dreptul de a face
deduceri din impozit. Astfel, la cumpărarea primei case sau a unei locuinţe
pentru folos propriu putem deduce anual maximum 2080 EUR, precum şi 690
(adică în total 2770 EUR) în primii ani de rambursare a creditului. Din structura
deducerii fac parte capitalul, dobânda şi asigurarea de viaţă. Pentru a putea
beneficia de posibilitatea de a face deducere din impozit, durata creditului
ipotecar trebuie să depăşească 10 ani, garanţia trebuie să fie ipoteca, iar
imobilul trebuie să se afle în Belgia.
ABC -ul serviciilor bancare în Belgia ***
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Atunci când trece pragul unei bănci, clientul se confruntă cu un
număr important de termeni şi expresii pe care nu le înţelege. Vă explicăm mai
jos ce anume se află în spatele acestora.
Compte à vue - un cont curent, aşa cum indică însăşi denumirea,
acesta serveşte la efectuarea plăţilor curente. În acest cont intră salariul şi din
acest cont plătim întreţinerea, energia electrică şi cumpărăturile. De cele mai
multe ori, băncile belgiene propun contra unei taxe fixe deschiderea unui cont
curent, cardul de plată Maestro, care face posibilă plata sau scoaterea de bani
în Belgia şi în străinătate, sistemul internet banking, precum şi un număr
nelimitat de operaţiuni electronice (încasări, plăţi, transferuri în ţară şi în
străinătate – şi în Polonia – prin intermediul bancomatelor şi al internetului).
Compte d’épargne pour enfants - un cont de economii pentru copii,
al cărui administrare este gratuită. Acest cont poate fi deschis chiar la scurt
timp după naşterea copilului şi din primele clipe de viaţă ale acestuia se poate
economisi o anumită sumă. Economiile din cont nu sunt blocate şi părinţii iau
o decizie cu privire la scopul sumei economisite. De asemenea, copilul poate
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beneficia de un cont curent pentru a învăţa să-şi administreze propriile
fonduri.
Compte d’épargne - cont de economii, a cărui administrare este
gratuită. Însuşirea deţinerii unui asemenea cont este aceea că banii sunt în
siguranţă şi întotdeauna avem acces la ei. Putem să depunem sume
suplimentare în orice moment. Clientul decide cât anume, când şi cât timp va
economisi. Dobânda depinde, printre altele, de perioada în care banii rămân
în cont.
Carte de paiement – card de plată. La deschiderea unui cont,
clientului i se oferă cardul de plată. Având la dispoziţie funcţiile
Bancontact/Mistercash, clientul poate efectua retrageri de numerar de la
bancomate şi poate efectua plăţi în punctele de vânzare cu amănuntul.
Funcţia Maestro permite retragerea de numerar sau plata pentru cumpărături
în alte ţări. În schimb, Proton reprezintă un portofel electronic care serveşte la
efectuarea de plăţi zilnice cu sume mici.
Carte de crédit – un card de credit, pe care îl putem folosi pentru a
face cumpărături în valoarea limitei acordate de bancă, indiferent de fondurile
care se află în momentul respectiv în cont. Apoi primim bilanţul creditului cu
informaţii exacte cu privire la data la care trebuie să-l rambursăm. Datorită
cardului de credit putem efectua plăţi în multe magazine, hoteluri,
restaurante și, important, prin internet. Putem, de asemenea, să scoatem
bani în valuta locală de pretutindeni unde bancomatul este prevăzut cu sigla
MasterCard.
Domiciliation - prin debit direct, adică scoaterea automată a unei
anumite sume din contul curent al clientului de către receptorul plăţii (de
exemplu, operatorul telefonic, mutuelle). Acest serviciu este gratuit în băncile
belgiene.
Ordre permanent – prin ordin permanent de plată, clientul
ordonează băncii transferul automat al datoriilor, de exemplu chiria. Datorită
acestui lucru, clientul nu mai trebuie să-şi amintească de această obligaţie şi
să meargă special la bancă sau la poştă.
Facilité de caisse – debit în contul curent, numit deseori credit prelungit, este
foarte popular în Belgia. Este o linie de credit legată de contul personal.
Clientul, după ce încheie contract cu banca, primeşte posibilitatea de „a trece
pe minus” în contul său. Un asemenea împrumut se rambursează automat din
prima încasare în cont.
Electronic banking - servicii bancare prin internet. Programul folosit
de aceste servicii bancare prin internet face posibilă administrarea contului de
către client din orice loc din lume, precum şi efectuarea de transferuri bancare
în ţară şi în străinătate. În felul acesta putem urmări cheltuielile noastre,
efectua transferuri şi verifica dacă, de exemplu, salariul a intrat în cont.
Selfbank - o reţea de bancomate care de cele mai multe ori se află în
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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incinta băncilor. În afară de extragerea banilor putem opera acolo plăţi,
transferuri gratuite în ţară şi în străinătate, de exemplu în Polonia, putem
verifica situaţia contului, încărca contul telefonului mobil şi descărca extrase
de cont (nu e bine să uităm de ele, deoarece acestea ne permit să verificăm
dacă au fost efectuate toate plăţile şi încasările).
*** Informațiile au fost puse la dispoziția RomBel prin amabilitatea
consultanților ING Belgia:

Diana Gheorghe - Consilier General Banking - tel:+ 32 (0) 488 99 96 68

Doina Cozianu - Consilier General Banking - tel:+ 32 (0) 488 99 77 52

Ștefan Ion - Consilier Savings & Investments - tel: + 32 (0) 487 66 48 43
http://www.ing.be/private/showdoc.jsp?docid=437904 (pagina
ING în limba română)
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Capitolul 16
Mediul de afaceri
Despre crearea unei societăţi de tip SPRL
s
s
Agenții Regionale de Promovare a Exportului și a
Investițiilor

Schimburile comerciale dintre România şi Belgia se derulează, în
principal, în cadrul "Acordului european instituind o asociere între România,
pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de
altă parte", semnat la 1 februarie 1993 şi intrat în vigoare la 1 februarie 1995;
se adaugă şi alte acorduri semnate pe parcursul anilor. Dacă în bilanţul
schimburilor era pozitiv, fiind înregistrate creşteri atât la exportul românesc
cât şi la import, criza finaciară din ultimii doi ani şi-a pus amprenta asupra
tuturor sectoarelor de activitate.
Camera de Comerţ şi Industrie a României - Biroul de Reprezentare
Bruxelles

w w w. r o m b e l . c o m
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Biroul de reprezentare al CCIR la Bruxelles a fost deschis la începutul
anului 2006, cu scopul de a conecta mediul de afaceri românesc cu instituţii şi
parteneri de afaceri din Belgia. Reprezentanţa CCIR se concentrează pe
relaţionarea cu instituţiile europene şi celelalte organizaţii cu vocaţie
europeană prezente la Bruxelles, oferind oamenilor de afaceri români
posibilitatea de a fi conectaţi la miezul dezbaterilor europene. Servicii: pentru
firme - furnizare de informaţii de afaceri privind piaţa unică europeană în
vederea identificarii de oportunitaţi de afaceri; punerea în contact cu
parteneri din Belgia în funcţie de profilul afacerii; consultanţă de afaceri pe
probleme de comerţ exterior; organizare de întâlniri la sediul Biroului de
reprezentare al CCIR sau de vizite de lucru la firme belgiene; promovarea de
firme prin diseminarea de materiale de prezentare la sediul Biroului. Pentru
organizaţii şi asociaţii: facilitarea accesului pe lângă forurile europene de
decizie; organizarea de evenimente de relaţionare cu asociaţiile europene
reprezentate la Bruxelles; intermedierea de stagii de pregătire şi acordarea de
asistenţă Camerelor de Comerţ şi Industrie Teritoriale care doresc să
interacţioneze cu membrii Eurochambres.
În octombrie 2010 a avut loc a II-a ediţie a “Parlamentului European
al Întreprinderilor” (EPE) la care au participat 33 de companii româneşti. EPE
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Clubul România - UE, 9 ani de existenţă

Romania - Belgium Business Club
Clubul de Afaceri s-a lansat în noiembrie 2009, fiind creat la iniţiativa
Ambasadei Române de la Bruxelles, în colaborare cu Camera de Comerț și
Industrie a României, BECI și un grup reprezentativ de organizaţii şi societăţi
române şi belgiene. Clubul îşi propune, printre altele, să reprezinte o
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Clubul România-UE a fost constituit în septembrie 2003 de către un
grup de români din Bruxelles, este independent financiar, fără caracter religios
sau politic. Clubul se doreşte un "think-tank" care să fie un element de opinie
obiectiv şi independent în legătură cu relaţiile dintre România şi UE.
Principalele obiective sunt: sprijinirea eforturilor de integrare a României în
UE; promovarea imaginii României în mediile europene şi a expertizei
româneşti în afacerile europene; facilitarea comunicării ideilor şi principiilor
europene în România.
Adresa: 116 Avenue Broqueville, 1200 Bruxelles, www.euroclub.org; Email:office@euro-club.org
* Regiunea Centru este prima Regiune a României reprezentată la
Bruxelles. Începând cu luna aprilie 2008 Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Centru (ADR Centru) a inaugurat oficial Biroul de reprezentare a Regiunii
Centru pe lângă UE.
* Începând cu luna februarie 2010 biroul de reprezentare al Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) şi al Regiunii Nord-Est
din România a devenit operational in Bruxelles.
Adresa: Rue Saint Laurent 36-38, B-1000, etajul 2 (în clădirea Casei de Asturia
Spania). Coordonator Ovidiu Savu - http://nordestbruxelles.blogspot.com/.
* Uniunea Naţională a Notarilor din România - Biroul Bruxelles
Adresa: Avenue de l'Opale 51, 1030 Bruxelles, GSM: 0476 586 128, Fax: 02 73
283 34, e-mail: cnuero@unnpr.ro, www.uniuneanotarilor.ro.
* Uniunea Naţională a Patronatului Român
NELU NEACSU - Representative
SME Union House, Rue Pascale, 22, 1040 Brussels; Tel: 0478.278.253, email:
nelu_neacsu@yahoo.com

M E D I U L D E A FA C E R I

a beneficiat de suportul Preşedinţiei Belgiene a UE, fiind organizat de
EUROCHAMBRES, Asociaţia Camerelor de Comerţ şi Industrie Europene, în
cooperare cu reţeaua sa de Camere Naţionale.
Adresa Reprezentanţă: 51 Rue D’Arlon, 1040 Bruxelles, Tel./Fax: +32
22806441; E-mail Mihai Andrei Cismaru: mihai.cismaru@cciromania.eu
Website: http://cciromania.eu/
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platformă pentru diseminarea de informaţii comerciale şi economice, să
faciliteze contactele între actori economici în vederea explorării a noi
oportunităţi de afaceri, investiţii şi cooperare. Clubul va contribui la
stimularea dialogului între structuri de profil din cele două ţări, cu prioritate în
domeniul economic şi va asigura vizibilitate proiectelor reprezentative de
colaborare bilaterală, inclusiv în context european. Activităţi propuse:
organizarea de seminarii, conferinţe şi ateliere de lucru; constituirea unei baze
de date, atragerea de sponsorizări şi lobby pe lângă instituţiile europene.
Website: http://www.romania-belgium-bc.com/
Belgian Romanian Real Estate Chamber (CIBR)
Este o cameră de comerț pentru activități imobiliare și aferente, care
acoperă România și Benelux. Dintre obiective: organizare de evenimente și
seminarii, furnizarea de servicii deosebite clienților si membrilor, dezvoltarea
de afaceri;
FREDDY M.E. JACOBS, preşedinte
Adresa: Brusselsesteenweg 81, 9050 Ledeberg,
Tel: +32 478.33.17.99; website: www.cibr.be; email: cibr@telenet.be
La Bruxelles a fost lansată în septembrie 2010 Platforma Europeană
de Dezvoltare, cu scopul de a ajuta companiile din România şi din alte ţări ale
Uniunii să facă proiecte împreună.
O altă componentă priveşte fondurile comunitare. Concret, PED îşi
propune să sprijine statele nou-intrate în Uniune, în procesul de absorbţie mai
eficientă a banilor comunitari. Platforma reuneşte companii publice şi private
din diverse sectoare, dar şi organizaţii neguvernamentale şi personalităţi
implicate în dezbaterile europene.
******
Despre crearea unei societăţi de tip SPRL *

w w w. r o m b e l . c o m
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Înainte de a porni la drum este necesară verificarea accesului la
gestiune şi la profesiile/ meseriile reglementate. Pentru a constitui o firmă
trebuie să existe cel puţin o persoană care are acces la gestiune şi, în unele
cazuri, acces la prestarea unor servicii / profesii reglementate .
Acte şi formalităţi necesare pentru crearea unui SPRL:

acces la gestiune şi eventual autorizaţiile pentru meseriile protejate
(atestate, diplome, licenţe, patente);

minimum 2 asociaţi, capital de 18.550 euro, dar există numai
obligaţia de a aduce minimum 6.200 euro capital la înfiinţare;

adresă pentru sediul firmei (sediul social);

numele firmei - verificaţi dacă exista disponibilitate pentru numele
2013 - Ghidul Românului în Belgia

capital ;

plan de afaceri (businness plan) şi plan financiar;

formalitatiţe de la notar şi statutul societăţii;

depunerea actelor la Tribunalul de Comerţ, obţinerea numărului de

de întreprindere și publicarea în Monitorul Oficial;

înscrierea la "Banque Carrefour des Entreprises" prin intermediul

unui ghişeu. ( Partena, Securex, UCM, UNIZO, etc.);

M E D I U L D E A FA C E R I

ales sau faceţi o listă mai lungă, să aveţi de unde alege;

deschiderea unui cont profesional la bancă;

atestat bancar care să confirme ca aţi depus minimum 6.200 euro de


înscrierea la o casă de asigurări sociale şi asigurare medicală

(mutualitate);

cerere pentru obţinerea numărului de TVA ;

căutarea unui contabil pentru contabilitatea firmei;

înregistrarea unei intreprinderi care activează în construcţii ;

daca aveţi personal angajat /salariat, înregistrarea la ONSS;

obţinerea de informatii privind eventualele subvenţii sau ajutoare

economice alocate de regiuni cu ocazia demarării activităţii în
anumite sectoare.
Cheltuieli de luat în calcul la înfiinţarea unei societăţi:

Onorariu contabil pentru stabilirea planului financiar

Taxa de înregistrare de aprox. 0,5 % din valoarea aportului

Taxa de timbru la notar pentru actul constitutiv

Onorariu notar

Cheltuielile de publicare în Monitorul Oficial Belgian

Taxa de înscriere la « Banque Carrefour des Entreprises »

Diverse

* Informaţii puse la dispoziţie de Bureau d'Affaires, web:
http://www.traducator.be.cx
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Începeţi o afacere în Belgia! **
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Dacă vă gândiţi să vă deschideţi o firmă în Belgia sau găsiţi parteneri
în alte ţări sau în România, o puteţi face prin intermediul Camerei de Comerţ si
Industrie Bruxelles (BECI).
Nu aveti încă deschisă o afacere? Puteţi participa la sedinţe gratuite
de informare oferite de BECI pe această temă. Acestea se organizează
săptămânal, pe baza de înregistrare. Înregistrarea se realizează trimiţând un
e-mail în prealabil. Contact: Annick Van de Sande | avds@beci.be
Afacerea dvs. este înregistrată oficial în Bruxelles:
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Căutaţi toate companiile româneşti interesate de a găsi noi

oportunitati în Belgia (agenţi, distribuitori, transport). Serviciul este
GRATUIT.

Găsiţi toate societăţile belgiene interesate de a face afaceri în
România. Serviciul este GRATUIT.

Participaţi la evenimente internaţionale de match-making, în care
puteţi găsi parteneri externi.

Obtineţi răspunsuri la toate întrebarile legate de dezvoltarea
companiei dumneavoastră.
Persoana de contact: François-Xavier Finet fxf@beci.be Această
adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea
JavaScript-ului pentru a o vizualiza | | 32 2 643 78 40
Compania dumneavoastră este înregistrată oficial în România
În aceste conditii beneficiaţi de serviciile menţionate mai sus dar va
trebui să contactaţi biroul Enterprise Europe Network desk din România
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu .
Beneficiile de a exporta produsele tale în Belgia:

w w w. r o m b e l . c o m
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Belgia se află la intersectia culturilor latină şi germanică, ceea ce
oferă o oportunitate foarte bună de a utiliza aceasta piaţă pentru a testa
serviciile şi produsele oferite înainte de a vă angaja la extinderea pe pieţe mult
mai mari precum cea franceză sau germană.
Unul din primii paşi care trebuie făcuţi, dacă deţineti deja o firmă,
este de a contacta biroul local al Enterprise Europe Network (EEN). Acestă
reţea oferă:

posibilitatea de a interacţiona cu companii de profil asemănător din
diferite ţări;

oportunitatea de a stabili parteneri, de a găsi modalităţi de finanţare
pentru afaceri;

consultanţă în probleme precum proprietate intelectuală, extindere
pe noi pieţe, legislaţie şi standardele UE.
** Aceste informaţii au fost oferite de BECI
**BECI - Camera de Comerţ şi Industrie Bruxelles este una dintre
cele mai mari Camere de Comerţ din Belgia fiind de asemenea, un membru cu
drepturi depline al Enterprise Europe Network. La rândul său, EENetwork este
cea mai mare organizaţie de sprijin de afaceri din lume, cu mai mult de 600 de
puncte de contact în 44 de ţări. BECI-Camera de Comerţ şi Industrie Bruxelles
este una dintre cele mai mari Camere de Comerţ din Belgia fiind de asemenea,
un membru cu drepturi depline al Enterprise Europe Network . La rândul său,
Enterprise Europe Network este cea mai mare organizaţie de sprijin de afaceri
din lume, cu mai mult de 600 de puncte de contact în 44 de ţări. Printre
2013 - Ghidul Românului în Belgia

Agenții Regionale de Promovare a Exportului și a Investițiilor***
1. Agenția de Investiții și Comert a Flandrei (FIT)
http://www.fitagency.be/ Flanders Investment & Trade - agenție pentru
promovarea exporturilor flamande, atragerea investițiilor străine în Flandra.
Atribuții : facilitarea participării firmelor flamande la târguri și expoziții
internaționale, organizarea de misiuni economice sau seminarii în străinătate,
elaborarea unor studii de piață etc.
Responsabil pentru România : Evelien STAELENS, director pentru
Europa Centrală și deEst (e-mail : evelien.staelens@fitagency.be )
Agenția are propria rețea de reprezentare externă, cu statut diplomatic,
încadrat la ambasadele Belgiei în străinătate. Din 2007, FIT a deschis un birou
de reprezentanță la București (e-mail: bucharest@fitagency.com)
2. AWEX - Agenția Valonă pentru Export și Investiții (
www.awex.wallonie.be). Atribuții identice cu cele ale FIT. AWEX are propria
rețea de reprezentare externă, cu statut diplomatic, încadrat la ambasadele
Belgiei în străinătate, inclusiv la București (e-mail:awex@clicknet.ro) .
3. BRUXELLES EXPORT (www.brusselstrade.be) – Agenție a Regiunii
Bruxelles - Capitală pentru promovarea exporturilor. Atribuții identice cu
celelalte două agenții menționate mai sus. Pentru România, activitatea este
asigurată de Biroul AWEX din București.
Este de remarcat faptul că, în ciuda multitudinii de organisme pentru
promovarea exporturilor, multe dintre ele operând la nivel regional, în cazul
organizării unor acțiuni de promovare pe o anumită piață, se realizează o
cooperare pragmatică între ele.

M E D I U L D E A FA C E R I

membrii EEN se află, pe lângă statele din Uniunea Europeană, companii din
Statele Unite, China, etc.

*** Sursa: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - Comerț
Exterior http://www.dce.gov.ro/ - DOCUMENTARE DE AFACERI, Îndrumare
de afaceri, pe țări - Îndrumar de afaceri Belgia 2009
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Completare pentru Awex în România
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Béatrice MAN - Attachée économique et commerciale
Ambassade de Belgique en Roumanie - Bureau économique et
commercial de la Région Wallonne à Bucarest; Agence Wallonne à
l'Exportation et aux Investissements Etrangers Str. Stirbei Voda 26-28, 3ème
étage 010113 Bucarest 1 Tel: +40-21-314.05.77; Fax: +40-21-314.05.69
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Capitolul 17
Petrecerea timpului liber, agrement și
distracție
Adrese utile, atracţii turistice în marile oraşe
s

Adrese utile, atracţii turistice în marile oraşe
Românii apreciază la belgieni faptul că ştiu să petreacă timp liber de
calitate şi weekend-ul sau zilele de sărbătoare sunt mereu rezervate ieşirilor în
natură, întâlnirilor în familie ori călătoriilor în străinătate. Mai mult, deşi au o
ţară mică, belgienii ştiu să o pună în valoare, explorând la maximum
potenţialul turistic. Pe tot parcursul anului, dar mai ales vara, sunt organizate
activităţi diverse, care reunesc întreaga familie.
Pentru a afla noutăţile în materie de divertisment, cultură, timp liber,
există două mari surse de informaţie: www.quefaire.be şi www.brusselslife.be
- găsiţi tot ceea ce vă doriţi, de la brocante şi evenimente de cartier până la
concerte ale starurilor internaţionale.
Alte linkuri utile: www.liensutiles.org/loisb.htm, Oficiul de
promovare a turismului din Valonia şi Bruxelles www.opt.be, ghiduri belgiene
pentru petrecerea timpului liber - www.attractions.be, www.idearts.be/loisir,
fotoghid www.trabel.com, călătorie virtuală în inima vechiului oraş Bruxelles
www.ilotsacre.be.
În Belgia este încurajată folosirea mijloacelor de transport în comun
şi a bicicletei, ca alternative nepoluante. Compania naţională de căi ferate
SNCB - www.b-rail.be, are o ofertă interesantă de călătorie în toate colţurile
Belgiei: B-Excursions, inclusiv pentru grupuri şcolare ori pentru persoanele cu
mobilitate redusă. Veţi găsi în gări broşuri cu cele mai importante atracţii
turistice din Belgia, iar SNCB propune excursii pentru familii sau grupuri, în
care se includ transportul cu trenul şi intrarea la una sau mai multe dintre
atracţiile turistice precum: Grădina Zoologică şi Acquatopia din Antwerpen,
Pairi Daiza, parcul Planckendael, Walibi, Plopsa; de consultat: www.brail.be/php/bexcursions. În luna ianuarie mai există o facilitate: biletul
shopping dus- întors în weekend la preţ de 9 EUR.
Linkuri utile:
Teatre http://www.theatres.be/, http://www.regardencoulisse.com/,
h t t p : / / w w w. o l e o l e . b e / , h t t p : / / w w w. t h e a t r e o n l i n e . c o m / ,
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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http://www.theatreauvert.be/,
Muzee http://www.idearts.be/, http://www.portail.wallonie.museum,
http://www.brusselsmuseums.be/
Biblioteci http://www.bibliotheques.be/, http://www.bib.belgium.be/
Cinema http://www.cinenews.be
Spectacole şi concerte la jumătate de preţ http://www.arsene50.be/
Paşaport cultural european pentru operă - www.opass.eu
Parcuri de atracţii: Mini Europe - http://www.minieurope.com/, Bruparck http://www.bruparck.com/, Walibi - http://www.walibi.be/, Plopsahttp://www.plopsa.be/, Zoo Antwerpen: http://www.zooantwerpen.be/,
Parcul Hengelhoef - http://www.recreatieparkhengelhoef.be/,
Parcul de Ster - http://www.recreatiepark-de-ster.be, domeniul provincial
Chevetogne http://www.domainedechevetogne.be/, Durbuy Adventure http://www.durbuyadventure.be/, Pairi Daiza (fostul Paradisio) http://www.pairidaiza.eu/, etc.
E xc u rs i i : htt p : / / w w w. att ra c t i o nto u r i st i q u e . b e / ,
http://www.lepetitmoutard.be/ şi http://www.campingbelgique.be/.
Fiecare oraş are ceva deosebit de oferit vizitatorilor dar şi
localnicilor: Antwerpen are catedrala din piaţa centrală, biserica unde este
înmormântat Rubens, vechiul port, precum şi gara. O zonă foarte frumoasă şi
care aminteşte mult de Transilvania este regiunea turistică Ardeni. În
Bruxelles: Muzeul Băncii e interesant, vizita gratuită în weekend, Old Englandmuzeul instrumentelor muzicale, Muzeul de artă - Palais des Beaux -Arts,
www.bozar.be; Catedrala Saint Michel et Gudule, Catedrala Notre Dame din
Laeken, iar de sus, de pe poarta Muzeului Regal de Istorie Militară, se poate
admira întregul oraş (gratuit): www.klm-mra.be. La Waterloo admiraţi Leul lui
Napoleon şi participaţi la reconstituiri ale marii bătălii, iar la Walibi şi Aqualibi
distracţia e garantată pentru cei mari şi mici. Aici găsiţi toate parcurile de
distracţii din Belgia: www.pretparken.be. Oraşele ce găzduiesc carnavaluri
celebre în luna februarie, de obicei: Binche www.carnavaldebinche.be, Aalst
www.aalst.be, Malmedy www.malmedy.be.
BRUXELLES / BRUSSEL

Grand Place (Grote Markt / Market Square)
"Una dintre cele mai frumoase pieţe din Europa sau poate chiar din
lume", este o expresie des auzită atunci când turiştii la Bruxelles încearcă să
descrie frumuseţea pieţei centrale. Vorbitorii de franceză o numesc "Grand
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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Bruxelles are două feţe: metropola contemporană şi istorică, pe de o
parte, oraş uman, cald, convivial pe de altă parte.
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Place" iar în olandeză este numită "de Grote Markt". Turiştii secolului al XXIlea nu sunt singurii care o admiră. Arhiducesa Isabella, fiica regelui Filip al IIlea al Spaniei a scris despre piaţă în timpul vizitei sale la Bruxelles, la 5
septembrie 1599: "Niciodată nu am vazut ceva atât de frumos şi de desăvârşit
precum centrul oraşului, unde primăria oraşului se ridica până în cer.
Decorarea caselor este dintre cele mai remarcabile". În zilele noastre, Grand
Place este principala atracţie turistică a oraşului. Pe toată durata anului este
vizitată de mii de turişti care se plimbă admirând dantelaria clădirilor sau
savurează o excelentă bere belgiană la una din numeroasele terase ale pieţei.
Piaţa găzduieşte concerte şi alte evenimente publice.
Cele mai renumite evenimente sunt Ommegang şi covorul de flori
organizat bienal. Anual la sfârşitul lunii iunie şi începutul lunii iulie, o
procesiune istorică, denumită Ommegang, are loc în piaţă. Procesiunea
reaminteşte de secolul al XVI-lea şi a fost creată iniţial pentru a-i ura bun venit
la Bruxelles regelui Charles V. Din doi în doi ani, în timpul celei de-a treia
săptămâni din luna august, cultivatorii belgieni de begonia înfrumuseţează
piaţa cu un minunat covor de flori. De fiecare dată este aleasă o altă temă de
decorare. Inima Bruxellles-ului şi punctul 0 turistic, de unde începe
cunoaşterea oraşului, este aşadar Grand Place (Grote Markt). Această piaţă
istorică pătrată, cu case splendide şi frumuseţea impresionantă a primariei în
stil gotic, este în general considerată a fi unul dintre cele mai frumose centre
de oraşe din Europa - www.ilotsacre.be.
Parcul Expoziţional Heysel
În 1930 Belgia a vrut să organizeze o expoziţie pentru a arăta lumii
prosperitatea sa, după dezastrele din Primul război mondial şi, de asemenea,
pentru a sărbători Centenarul Independenţei sale. Suprafaţa expoziţională
din parcul central Cinquantenaire devenise prea mică, prin urmare s-a decis ca
Expoziţia din 1935 va avea loc la nord de centrul oraşului, în Heizel/Heysel.
Domeniul fusese deja pregătit pentru urbanizare în timpul domniei
lui Leopold II care a cumpărat 200 ha de teren liber, dar planurile sale originale
nu au mai fost realizate. Pentru expoziţia din 1935 au fost necesari 10 ani de
organizare, dar rezultatele au fost impresionante. Mai mult de 20 de milioane
de vizitatori au venit la Bruxelles, 182 clădiri au fost construite, au participat
25 de ţări şi s-au organizat mai mult de 300 de congrese, parade, festivaluri şi
concerte. Fiecare ţară a fost reprezentată într-un pavilion naţional, unde
specificul naţional a fost arătat întregii lumi. Mai mult, un imens parc de
atracţie şi de reconstrucţie a "vechiului Bruxelles" a atras o mulţime mare de
oameni la Heysel. Clădirile există şi astăzi şi continuă să găzduiască expoziţii şi
târguri. Se pot vedea şi luminile fostului stadion de fotbal Heysel, care a fost de
asemenea construit în anul 1930. După tragedia din 1985, stadionul de fotbal
2013 - Ghidul Românului în Belgia
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a fost refăcut în 1993 şi este acum numit Stadionul Regele Boudewijn.
De la Expoziţia din 1958, singurul monument major care a rămas la
Heysel este, de asemenea, şi cel mai spectaculos: Atomium. Aceasta a fost
prima expoziţie planificată după al doilea război mondial. Întreaga
perspectivă economică a fost mult mai bună decât în 1930 (începând de la
crearea Comunităţii Economice Europene în 1957) şi lumea vibra de
entuziasm pentru noile tehnologii (centrale nucleare, primul satelit lansat de
către sovietici, etc). Peste 35 de milioane de persoane au vizitat Expo 58 şi 46
de ţări de pe 6 continente au fost reprezentate. Majoritatea pavilioanelor s-au
construit într-un foarte modern stil arhitectural futurist, care a devenit
simbolul acelui spaţiu.
În prezent, parcul Heysel este încă vizitat de multă lume. Lângă
stadionul de fotbal se înalţa Kinepolis, un mare complex de cinema cu 28 de
săli şi un ecran gigant IMAX. Un alt punct de atracţie este frumosul parc Mini Europa, care conţine modele miniaturale (scara 1:25) ale principalelor
monumente din statele membre UE. Atomium a devenit Turnul Eiffel din
Bruxelles şi este reprezentarea vizuală a conceptului de "atom", fiind
simbolizat printr-un elementar cristal de fier şi cei 9 atomi ai săi. Este onorată
astfel industria metalelor şi a fierului şi credinţa în puterea atomică. A fost
nevoie de 18 luni pentru concepere şi alte 18 luni pentru construcţie; este
acoperit cu un strat de aluminiu, cântareşte 2.400 tone şi are o înălţime de 102
metri. Fiecare sferă are diametrul de 18 m. Un lift duce vizitatorii în sfera cea
mai de sus, pentru a se bucura de o vedere panoramică a zonei Heysel şi, dacă
vremea este bună, chiar a oraşului Bruxelles. Există, de asemenea, o zonă
bufet-restaurant în sfera de sus, iar în celelalte sfere/bile sunt organizate
expoziţii. În ultimii ani, monumentul a fost restaurat şi renovat complet şi este
acum la fel de strălucitor şi frumos ca în primii săi ani.
Manneken Pis
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New York are Statuia Libertăţii, Copenhaga are sirena şi Bruxelles are
.... Manneken Pis. Statueta micului băiat surprins într-o poziţie oarecum
compromiţătoare, a fost de secole una dintre atracţiile turistice ale oraşului.
Pentru cei mai mulţi oameni care îl văd pe "manneken", prima reacţie este de
amuzament: "Uite, cât de mic este! De ce e nevoie sa-l vadă toata lumea?" Dar
populaţia din Bruxelles a acceptat modul lui de a fi. La urma urmelor, nu
întotdeauna lucrurile trebuie să fie mari pentru a fi frumoase. Imaginaţi-vi-l de
dimensiunea Statuii Libertaţii: Bruxelles-ul ar fi inundat continuu!
De fapt, nimeni nu ştie de ce Manneken este acolo. Este considerat a
fi nimic mai mult decât un element decorativ în partea de sus a unei fântâni,
unde oamenii din Evul Mediu veneau să ia apă proaspătă. Deja în secolul al XVlea există o fântână numită "manneken-pis" pe Stoofstraat / Rue De L'étuve.
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Versiunea oficială îşi are originea în data de 13 august 1619, când
oraşul a ordonat sculptorului Jerome Duquesnoy să facă o nouă statuie din
bronz manneken-pis pentru a o înlocui pe cea veche. De-a lungul vremii, micul
băiat a fost de multe ori ascuns pentru a-l proteja de bombele armatelor
invadatoare. De asemenea, a fost furat în repetate rânduri de către soldaţii
jefuitori şi chiar de către cetăţenii din Geraardsbergen, un oraş în Flandra, care
pretindeau că posedă cea mai veche statuie a băiatului în Belgia. Mulţi oameni
nu ştiu ca Manneken-pis este foarte adesea îmbrăcat. În momentul de faţă el
are o garderobă de mai mult de 600 de costume, care sunt toate conservate în
King's House şi în Muzeul oraşului din Grand-Place. A primit primul său costum
la 1 mai 1698, dar continuă să primească chiar şi astăzi. În semn de mulţumire,
Manneken le oferă oamenilor bere, ce vine direct de la un butoi de bere
anexat la statuie. Printre cele mai speciale costume se număra: un Elvis
Presley şi un Mickey Mouse.
Există multe legende despre Manneken. Una dintre ele spune că un
bărbat şi-a pierdut fiul. Copilul a fost găsit după două zile în apropiere de locul
unde este acum fântâna, exact în momentul în care micuţul făcea pipi. În semn
de recunoştinţă pentru găsirea fiului, bărbatul a ridicat o statuie.
Basilica de Koekelberg
Basilica din Inima sacră (situată la Koekelberg) este denumită
"Basilica naţională a Belgiei" şi a fost construită pentru a celebra a 75-a
aniversare a independenţei Belgiei. În 1905 regele Leopold II a pus prima
piatră. Conform schiţelor arhitectului Langerock era proiectată o gigantică
biserică neo-gotică, dar planurile iniţiale au fost stopate la începutul Primului
război mondial. În 1919 construcţiile vor continua, dar cu planuri schimbate.
Noul arhitect a fost Albert Van Huffel şi, la un moment dat, părea că Basilica nu
va fi terminată prea curând. Mai mult decât atât, construcţia depindea în
întregime de donaţiile făcute de către credincioşi. Biserica a fost terminată la
sfârşitul lui 1960 şi dedicată victoriilor războaielor din 1918 şi 1944. Decoraţia
de interior este în stilul Art deco 1930. Din martie 1997 vizitatorii pot urca în
cupola Basilicii de unde pot admira o frumoasă panoramă asupra oraşului
Bruxelles şi a împrejurimilor.
Reşedinţa regală cu Pavilionul chinezesc şi Turnul japonez
Serele regale
În suburbia Laken/Laeken, situată în afara centrului oraşului, se
întinde domeniul regal cu "Chateau de Laeken", unde locuieşte familia regală.
Reşedinţa regală de astăzi a fost construită în 1772 de către Albert von
Sachsen-Teschen, achiziţionata ulterior de către Napoleon în 1804. După
2013 - Ghidul Românului în Belgia

ANTWERPEN

Muzeul Rubens
Peter Paul Rubens este cel mai mare şi mai celebru dintre pictorii din
Antwerpen. Rubens a cumpărat o casă aparţinând secolului a XVI-lea, după
reîntoarcerea sa din Italia (1600-1608). A trăit în casă din 1616 până în 1640,
când a murit. Era una dintre cele mai elegante case renascentist-baroce din
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Antwerpen este al doilea mare oraş din Belgia şi are o multitudine de
faţete. Este al doilea mare port din Europa (după Rotterdam) - http://lloyd.be/
şi este un oraş splendid cu numeroase stiluri arhitectonice, amintind mai ales
de secolele al XVI-lea (Epoca de aur din Anvers) şi al XVII-lea. Trecutul este, de
asemenea, reprezentat de numeroase picturi de Peter Paul Rubens care a trăit
în Antwerpen la începutul secolului al XVII-lea. Este centrul de diamante al
lumii. Dacă diamantele sunt cu adevărat cel mai bun prieten al unei fete,
atunci cu siguranţă doamnele nu vor rata o vizită în centrul diamantelor, din
jurul gării centrale; zona reprezintă, de asemenea, partea evreiască a oraşului.
În prezent, Antwerpen şi-a câştigat un loc printre oraşele de moda ale lumii,
datorită eforturilor a numeroşi tineri designeri. Una dintre cele mai mari
clădiri este "Central Station", gara centrală, care salută vizitatorii precum o
catedrală modernă. Este parţial acoperită de o imensă cupola de sticlă şi
metal, proiectată de arhitectul Van Bogaert. Clădirea în sine a gării a fost
proiectată între 1895 şi 1905 de către arhitectul Delacenserie. Aici se termina
cea mai veche linie de cale ferată din Belgia. Grădina zoologică este cea mai
mare din Belgia şi un veritabil punct de atracţie pentru cei mici şi cei mari.
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bătălia de la Waterloo din 1815 a devenit proprietate a regelui William I. O altă
schimbare de proprietar a avut loc 15 de ani mai târziu, în 1830, când Belgia a
devenit stat independent. Regele Leopold I a primit-o drept cadou din partea
statului belgian. După un incendiu în 1890 a fost reconstruită, devenind
reşedinţă a familiei regale, pe tot timpul domniei regelui Leopold III.
În parcul regal atracţia cea mare o constituie serele regale.
Construcţia grădinilor botanice a început în 1870. Printre arhitecţii
participanţi s-a numărat şi tânărul Victor Horta, care mai târziu va deveni
arhitectul lider Art Nouveau în Belgia. Colecţia de plante tropicale şi alte
frumoase flori poate fi vizitată de către public timp de 10 de zile în lunile
aprilie-mai, în fiecare an. Serele Regale fac parte din monumentele belgiene
din secolul al XIX-lea, fiind construite din metal si sticlă, ceea ce reprezenta o
inovaţie a vremii.
Alte puncte de atracţie: atelierul Reginei Elisabeth, biserica NotreDame din Laeken şi Cripta Regală.
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Ţările de Jos, cu o frumoasă grădină restaurată şi o intrare impresionantă. Cele
mai frumoase picturi ale lui Rubens au fost create în acea casă. După moartea
sa, casa a fost vândută altor persoane care, în descursul timpului, i-au
schimbat considerabil aspectul. În 1937 a fost cumpărată de primăria oraşului.
Două schiţe vechi din 1680 (cele mai vechi imagini cunoscute ale
casei) au fost folosite ca bază pentru restaurare. Astăzi este "Casa- Muzeu
Rubens" iar vizitatorii ar trebui să fie conştienţi de faptul ca nu vizitează casa
lăsată în urma sa de celebrul său proprietar, ci mai degrabă o reconstituire a
casei aşa cum arăta probabil în prima jumătate a secolului al XVII -lea.
Muzeul Diamantelor
Oraşul a fost cunoscut ca şi Centrul de diamante al lumii timp de
secole, iar astăzi găzduieşte cel mai mare Muzeu al Diamantelor. Este un
muzeu "imagine şi sunet', o experienţă unică pentru simţuri. Audio-ghidul dă
posibilitatea de a vizita muzeul în limba aleasă de dvs., pe propriul nivel şi ritm.
Experţi şi diletanţi deopotrivă, vor găsi toate răspunsurile pe care le caută. Mai
mult decât atât, multe surprize aşteaptă vizitatorii în camerele de tezaur ale
unor splendide colecţii de bijuterii de diamante, pornind din secolul al XVI-lea
şi până în prezent.
BRUGGE
Brugge este numit "Veneţia Nordului", splendidul oraş medieval
fiind una din bijuteriile Coroanei belgiene. În niciun alt oraş european
sentimentul şi aspectul medieval nu sunt atât de prezente ca în acest oraş din
apropierea Mării Nordului. Este totodată, capitala provinciei Flandra de Vest.
Multe persoane realizează excursii de o zi de la Bruxelles la Bruges, dar cel mai
bun mod de a vizita Bruges este de a petrece cel puţin o noapte în unul din
numeroasele hoteluri. Seara târziu, când toţi turiştii au plecat, oraşul îşi
recapătă farmecul şi liniştea vechilor timpuri. Locul este unic, în sensul că aici
autorităţile au făcut tot posibilul pentru a păstra imaginea cu aspect medieval.
Combinaţia de vechi, nu foarte vechi şi de nou fascinează pe toţi cei care
păşesc pentru prima dată în Bruges. Nu uitaţi să faceţi o călătorie cu barca, pe
canale.
GENT
Este cel de-al patrulea mare oraş din Belgia şi este, de asemenea,
oraşul floare al ţării. Cultivatorii din regiunea Gent vând flori de begonia şi
azaleea peste tot în lume. La fiecare 5 ani expoziţia de succes "Gentse
Floralien" atrage mii de vizitatori. Când vizitaţi Gent, nu rataţi această
2013 - Ghidul Românului în Belgia

OOSTENDE
Oraşul Oostende, protejat de Marea Nordului de o reţea de diguri,
este cel mai populat centru de pe coasta belgiană. Iniţial a fost un sătuc de
pescari. Regii Leopold I şi Leopold II au decis să-şi petreacă verile la Oostende,
ceea ce a ridicat oraşul şi l-a transformat într-o staţiune la modă în secolul al
XIX-lea. Din păcate, în secolul al XX-lea, distrugerea a venit din nou, de data
aceasta sub forma bombardamentelor aeriene din timpul celui de-al doilea
război mondial.
LEUVEN
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Pentru Leuven, oraşul studenţilor, prima atestare documentară este
din anul 884, o dată cu stabilirea vikingilor în jurul unei vechi fortificaţii de-a
lungul râului Dyle, numit "Luvanium" în latină sau "Lovon" în dialectul local.
Mai târziu, oraşul a fost administrat de Conţii de Leuven, care în 1190 au primit
dreptul de a conduce ceea ce astăzi constituie partea centrală a Belgiei. Din
acel moment, Leuven a devenit un centru administrativ şi comercial
important, comerţul textil fiind piatra de temelie a bogăţiei şi prosperităţii
oraşului.
Secolul al XIV-lea a adus schimbări drastice, comerţul cu textile şi-a
pierdut importanţa şi oraşul Bruxelles a preluat titlul de "capitala Ducatului
Brabant", deţinută până atunci de Leuven. În 1425 s-au pus bazele
Universităţii Catolice Leuven; mari personalităţi, precum umanistul şi
teologul Erasmus, au studiat sau predat la această universitate. Leuven
găzduieşte în jur de 90.000 de studenţi, care dau oraşului un aer plin de viaţă,
informal şi ... care contribuie la succesul multor baruri şi cafenele!
În secolul al XVIII-lea, a fost ridicată o fabrică de bere, deţinută acum de InBev,
producătorul berii Stella Artois, şi o dată cu aceasta, soarta Leuven-ului s-a
schimbat din nou.
Nu rataţi! Piaţa Mare (Grote Markt - care găzduieşte primăria şi
Biserica Sf. Petru), precum şi Piaţa Veche (Oude Markt) şi Marele Begijnhof
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frumoasă zonă a oraşului: Graslei şi Koornlei. Sunt numele a două străzi din
vechiul port, situate chiar în mijlocul oraşului. Graslei înseamnă "strada
ierburilor şi legumelor", Koornlei "strada grâului". Ambele denumiri indică
faptul că aceste produse specifice au fost comercializate sau stocate în zona
respectivă. "SPIJKER" este cea mai veche casă de la Graslei. Datează de la
sfârşitul secolului al XII -lea - începutul secolului al XIII-lea şi adăpostea grâul
transportat cu navele din Gent. Acest lucru s-a datorat faptului ca Gent a
primit privilegiul de a stoca cereale şi grâu în SPIJKER pentru a avea rezerve în
timpuri de foamete.
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(Groot Begijnhof); Biserica şi Abaţia Sf.Gertrude şi turnul gotic, una dintre cele
şapte minuni din Leuven; Domus - singurul pub din Benelux care îşi produce
berea la sediu. Biserica Sf. Petru ( aflată pe lista UNESCO ) are un turn înalt de
50 de metri. Marele Begijnhof este cel mai mare “beguinage” din lume întins
pe suprafaţa a 8 hectare.
DINANT
Oraşul este situat în regiunea Valonia într-un cadru pitoresc pe valea
fluviului Meuse. Asocierea sa cu Adolphe Sax, inventatorul saxofonului,
originar din oraș, explică numeroasele evenimente culturale muzicale.
Locuri de vizitat: Catedrala protopopială Notre-Dame (secolele XIII -XIV),
reconstruită în stil gotic pe ruinele unei biserici distruse în urma unor căderi de
pietre din stâncile din apropiere. Citadela este situată în vârful stâncii ce
domină orașul, în vecinătatea imediată a catedralei. A fost construită inițial în
secolul al XI-lea pentru a controla valea fluviului Meuse, a fost extinsă în 1530,
dar distrusă de francezi în 1703. Aspectul actual este din timpul Regatului Unit
al Țărilor de Jos, când citadela a fost reconstruită între ani 1818-1821. În
timpul Primului război mondial aici s-au dus bătălii importante, unul dintre cei
răniți fiind, pe atunci locotenentul, Charles de Gaulle. Stânca Bayard, o
formațiune stâncoasă sub forma unui ac, separată de masivul stâncos de pe
malul fluviului. Abația Notre-Dame de Leffe cunoscută datorită berii Leffe ce-i
poartă numele.
NAMUR
Capitala Regiunii Valonia, una dintre cele trei regiuni federale
belgiene, a fost stabilită în orașul Namur. Aici își desfășoară lucrările
parlamentul și guvernul valon. Printre obiectivele turistice: Sala Carnii,
Biserica Sfântul Ioan, Biserica Saint Loup, Piaţa Armelor şi Turnul St. James.
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Aflată pe un deal lângă râul Meuse, Citadela este cea mai mare
atracţie a oraşului. Aici se află şi Muzeul de Artă Veche, cu o colecţie de artă
medievală şi renascentistă creştină şi Muzeul de Arheologie, cu artefacte
romane.
Catedrala Saint Aubin
Construită între 1751 şi 1767, în stil gotic târziu, adăposteşte în
interior mormântul cu inima lui Don Juan de Austria, guvernatorul spaniol al
2013 - Ghidul Românului în Belgia

INEDIT! Tramvaiul belgian de coastă - de KUSTTRAM
Este cea mai lungă linie de tramvai din lume şi singura care străbate
toată coasta maritimă a unei ţări. Are 68 km, străbate coasta Belgiei - porneşte
de la o aruncătură de băţ de graniţa cu Franţa în oraşul De Panne şi se opreşte
în Knokke-Heist la granița cu Olanda. Străbate 16 orașe mai măricele și face 70
de opriri: http://www.delijn.be/dekusttram/.
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Olandei, care a murit în 1578.
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