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FEDERAłIA ASOCIAłIILOR DE LOCATARI 

TIMIŞOARA 
ROMÂNIA, 300194 TIMIŞOARA str. BRAŞOV nr. 8 
Tel/ fax 201237 e-mail: falt@falt.ro, www.falt.ro 

SentinŃa civilă nr. 1 / 1993 a CurŃii de Apel Timişoara 
 

 

Membră a Ligii AsociaŃiilor de Proprietari HABITAT – România, care este membră IUT – International Union of Tenants 
27 august 2009      

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari Timişoara în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Timişoara lansează proiectul „FII UN TIMIŞOREAN VERDE” 

  
Scopul proiectului 

� creşterea gradului de cultură urbană a cetăŃenilor Municipiului Timişoara; 
� creşterea gradului de implicare a cetăŃenilor organizaŃi în asociaŃii de 

proprietari/locatari din Timişoara membre ale FALT ca şi factori activi ai vieŃii sociale în calitatea lor de 
actori ai comunităŃii, prin activităŃi de amenajare a spaŃiului verde.  

� consolidarea ONG-ului (FALT) în scopul implicării în activităŃi legate de buna 
amenajare şi întreŃinere a spaŃiului verde şi creşterea gradului de cultură urbană. 

Durata proiectului: 15 iulie - 10 decembrie 2009. 
Obiectivele proiectului 
1. Un număr minim de 50 de asociaŃii vor fi implicate în acest proiect, crescând astfel gradul 

de implicare cetăŃenească în amenajarea şi întreŃinerea spaŃiului verde din jurul imobilului. 
2. Amenajarea spaŃiilor verzi în vederea creşterii gradului de confort urban în zonele care 

participă la concurs. 
3. Conştientizarea cetăŃenilor de a participa în acŃiunea de amenajare şi întreŃinere a spaŃiilor 

verzi. 
4. Implicarea cetăŃenilor în acŃiuni de îmbunătăŃire a confortului urban.      
Grup Ńintă 

� cetăŃenii din cadrul asociaŃiilor de proprietari/locatari din Municipiul Timişoara; 
� reprezentanŃii asociaŃiilor de proprietari/locatari care vor avea misiunea de a-i antrena 

pe cetăŃenii locatari/proprietari în amenajarea şi întreŃinerea spaŃiului verde din jurul condominiilor. 
Calendarul activităŃilor 

� 15 iulie – 14 august – Realizarea materialelor de promovare a proiectului şi distribuirea 
acestora; 

� 15 august – 15 septembrie – Înscrierea asociaŃiilor de proprietari/locatari; 
� 16 septembrie – 30 septembrie – Vizita comisiei la începutul acŃiunii; 
� 1 noiembrie – 15 noiembrie – Vizita comisiei pentru a vedea rezultatele; 
� 16 noiembrie – 26 noiembrie – Deliberarea comisiei; 
� 30 noiembrie – Premierea asociaŃiilor câştigătoare; 

 
Concursul se va desfăşura în perioada 15 iulie  - 30 noiembrie 2009, asociaŃiile 

interesate de înscrierea în concurs sunt invitate la FALT, str. Braşov, nr. 8 de luni până vineri 
între ora 9 si 13 pentru înscriere. InformaŃii suplimentare despre concurs puteŃi obŃine la 
sediul FALT, sau la telefon 0256/201237, 0356401903. Data limită de înscriere este 15 
septembrie 2009. 

 

 


