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“GUVERNARE, ANTICORUPłIE, TRANSPARENłĂ, ATITUDINE”
(GATA)
FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari Timişoara (FALT), în parteneriat cu AsociaŃia PAEM
Arad, AsociaŃia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile (AIDD) Simeria, AsociaŃia Microregională
„Banat-Ripensis” Jimbolia, Liga pentru Integrarea şi Dezvoltarea SocietăŃii (LIDS) VaŃa de Jos,
implementează, în perioada 20 ianuarie 2010 – 19 noiembrie 2010, proiectul “GUVERNARE,
ANTICORUPłIE, TRANSPARENłĂ, ATITUDINE” (GATA), proiectului este finanŃat de
Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de TranziŃie 2007/19343.01.11 - Consolidarea
sprijinului societăŃii civile în lupta împotriva corupŃiei.
Grupul Ńintă este reprezentat de cetăŃenii din 5 localităŃi (Timişoara, Arad, Simeria,
Jimbolia şi VaŃa de Jos) din judeŃele Timiş, Arad şi Hunedoara, reprezentanŃii celor cinci
grupuri cetăŃeneşti din localităŃile menŃionate, cele cinci administraŃii locale, reprezentanŃii celor
trei noi ONG-uri atrase în coaliŃie, societăŃile comerciale care realizează lucrări atribuite de
autoritatea locală.
Obiectivul general al proiectului “Guvernare, AnticorupŃie, TransparenŃă, Atitudine”
(GATA) este creşterea implicării ONG-urilor din Regiunea de dezvoltare Vest în prevenirea şi
combaterea corupŃiei, în promovarea transparenŃei, responsabilizării şi bunei guvernări, la nivel
regional şi local.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Crearea unei coaliŃii eficiente de cinci ONG-uri din Regiunea de dezvoltare Vest (în
localităŃile Timişoara, Arad, Jimbolia, Simeria, VaŃa de Jos ) şi dezvoltarea ei pentru a
desfăşura activităŃi de prevenirea, combaterea corupŃiei, promovarea transparenŃei,
responsabilizării şi bunei guvernări a autorităŃilor locale pe perioada celor 10 luni ale
proiectului.
2. ÎmbunătăŃirea expertizei în promovarea transparenŃei bunei guvernări în plan local a
celor cinci ONG-uri partenere pornind de la expertiza FALT, pe parcursul celor 10 luni de
proiect.
3. Optimizarea accesului la informaŃii de interes public a cetăŃenilor din Regiunea de
dezvoltare Vest în cele 10 luni de proiect.
4. Creşterea gradului de implicare a cetăŃenilor din Regiunea de dezvoltare Vest în
prevenirea corupŃiei.
ActivităŃile principale ale proiectului sunt:
- realizarea şi dezvoltarea unei coaliŃii de ONG-uri care să desfăşoare activităŃi pentru
prevenirea şi combaterea corupŃiei, promovarea transparenŃei, responsabilizării şi bunei
guvernări în Regiune;

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 Ńări. Statele Membre
au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de
stabilitate, democraŃie şi dezvoltare durabilă, menŃinând diversitatea culturală, toleranŃa şi libertăŃile
individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu Ńările şi popoarele
de dincolo de graniŃele ei.
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- realizarea materialelor de promovare, constituirea grupurilor cetăŃeneşti, campanii de
sensibilizare şi de informare a cetăŃenilor, participarea lor la dezbateri publice, monitorizarea
aplicării legii transparenŃei decizionale, monitorizarea procesului legislativ, întâlniri cu
parlamentarii din regiune, realizarea unui ghid privind transparenŃa decizională, liberul acces la
informaŃiile de interes public, corupŃia şi efectele negative ale acesteia;
- monitorizarea a trei hotărâri de consiliu local cu privire la modul în care se face
implementarea lor.
InformaŃii suplimentare se pot obŃine de la Olariu Petru, Manager de proiect, tel 0722548400.
Pentru eventuale informaŃii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaŃi
cfcu.phare@mfinante.ro
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