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Proiect finanţat de 
UNIUNEA EUROPEANA 

 
 
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au 
decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, 
democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea 
Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei. 

 
 

 
 

 
   
 
 

21 decembrie 2007 
 

La data de 1 decembrie 2007, Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT), în parteneriat cu 
Asociaţia Generală a Inginerilor din România (A.G.I.R.), a lansat un nou proiect cu titlul „VIITORUL ORAŞULUI 
CERE ETICĂ ŞI ACŢIUNE” (VOCEA), proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2005 
Consolidarea Democraţiei în România, Componenta 2 Democraţie, drepturile omului, statul de drept, 
independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei. 
 Proiectul se desfăşoară în Timişoara pe o perioadă de 10 luni. Grupul ţintă al proiectului este format din 
cetăţenii Timişoarei, organizaţi în Asociaţii de Proprietari / Locatari, membre ale FALT, Autorităţile locale şi 
societăţi prestatoare de servicii care sunt desemnate să execute lucrări de reabilitări locative şi de infrastructură 
finanţate din bani publici. 
 Proiectul VOCEA se doreşte a fi o iniţiativă inovativă la nivelul Timişoarei fiind prima acţiune organizată ce 
vizează monitorizarea proceselor de implementare a proiectelor administraţiei locale. 

Complexul de activităţi desfăşurate în cadrul proiectului vor determina implicarea cetăţenilor, prin 
reprezentanţi desemnaţi, în evaluarea şi urmărirea proiectelor administraţiei locale. 

Echipa proiectului, ce va cuprinde persoane cu expertiză în domenii specifice, va fi capabilă să efectueze 
o monitorizare judicioasă a evoluţiei proiectelor selectate, putând să furnizeze totodată sfaturi pertinente 
referitoare la remedierea unor aspecte ce pot denatura succesul unor proiecte. 

Cetăţenii vor fi totodată informaţi referitor la evoluţiile proiectelor din oraş, având acces la informaţii 
„fierbinţi” cu privire la toate aspectele identificate de echipa proiectului VOCEA în monitorizarea proiectelor de 
interes general. 

Obiectivele generale ale proiectului sunt: 
- Creşterea gradului de implicare a cetăţenilor organizaţi în Asociaţii de Proprietari / Locatari din Timişoara 

membre ale FALT ca şi factori activi ai vieţii sociale în calitatea lor de actori ai comunităţii,  prin activităţi legate de 
urmărirea punerii în practică a hotărârilor autorităţilor publice locale, vizându-se creşterea transparenţei acestor 
procese şi eliminarea oricăror dubii ce ar putea plana  asupra existenţe unor fapte de corupţie în cadrul acestora. 

- Crearea unui mecanism funcţional, prin intermediul căruia procesul de implementare a hotărârilor 
autorităţilor publice locale să fie monitorizat şi contestat acolo unde se identifică neconcordanţe între interesele 
cetăţenilor şi procesele sau mijloacele de implementare. 

Principalele activităţi de implementare sunt: 
- Desfăşurarea unui proces de analiză intensivă a hotărârilor autorităţilor locale, finalitatea procesului fiind 

selectarea unui număr de cinci proiecte ce urmează a fi monitorizate şi evaluate de către echipa de proiect 
VOCEA. 

- Crearea mecanismulul de monitorizare şi evaluare a evoluţiei proiectelor de interes major pentru 
cetăţenii membrii ai Asociaţiilor de Proprietari / Locatari din cadrul FALT.  

- Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, în cadrul cărora vor fi furnizate date 
concrete referitoare la evoluţia celor cinci proiecte monitorizate de proiectul VOCEA, fiind prezentate totodată 
concluziile grupului de dialog, aceste concluzii transpunându-se în „vocea cetăţenilor Timişoarei” ce emite opinii 
pertinente referitoare la proiecte de interes general. Concluziile experţilor care lucrează la proiect vor fi aduse la 
cunoştinţa autorităţilor locale, în speţă Primăria Timişoara, pentru a se lua măsuri urgente de remediere. 
 
Pentru informaţii suplimentare contactaţi pe dl. Olariu Petru Manager de proiect, tel 0722-548400 
 
Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele Phare contactati cfcu.PHARE@mfinante.ro   
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