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“GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE”
(GATA)
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT), în parteneriat cu Asociaţia PAEM Arad,
Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile (AIDD) Simeria, Asociaţia Microregională „BanatRipensis” Jimbolia, Liga pentru Integrarea şi Dezvoltarea Societăţii (LIDS) Vaţa de Jos, a implementat,
în perioada 20 ianuarie – 19 noiembrie, proiectul “GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ,
ATITUDINE” (GATA), proiectului a fost finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de
Tranziţie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei.
Obiectivul general al proiectului “Guvernare, Anticorupţie, Transparenţă, Atitudine” (GATA)
este creşterea implicării ONG-urilor din Regiunea de dezvoltare Vest în prevenirea şi combaterea
corupţiei, în promovarea transparenţei, responsabilizării şi bunei guvernări, la nivel regional şi local.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
 S-a constituit şi dezvoltat „Coaliţia ONG-urilor din Regiunea de dezvoltare Vest”, coaliţie
informală, formată din cele 5 ONG-uri partenere, la care s-au mai alăturat încă 13 ONG-uri. Organizaţiile
implicate au desfăşurat activităţi pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, promovarea transparenţei
decizionale, responsabilizării autorităţilor locale şi buna guvernare.
 Au fost elaborate, tipărite şi distribuite materiale de promovare: pliante (83.000 de bucăţi),
fluturaşi (10.000 bucăţi), fluturaşi specifici (93.000 bucăţi); afişe (500 bucăţi).
 Au fost constituite cinci grupuri cetăţeneşti, câte unul în fiecare localitate în care îşi
desfăşoară activitatea organizaţiile partenere, grupuri la care au aderat până în prezent în total 184 de
cetăţeni. Scopul grupurilor a fost de a menţine dialogul între cetăţeni şi reprezentanţii administraţiei
locale.
 Pe perioada de implementare a proiectului s-a urmărit mobilizarea şi implicarea cu regularitate a
participării cetăţenilor la dezbateri publice, organizate de primărie, fie la solicitarea echipei de proiect, fie
la iniţiativa primăriei.
 Au fost organizate trei campanii de sensibilizare şi informare a cetăţenilor din cele trei judeţe
(Timiş, Arad şi Hunedoara) care au avut drept scop conştientizarea cetăţenilor cu privire la problema
corupţiei, a efectelor negative a acesteia asupra societăţii româneşti, precum şi cu privire la transparenţa
decizională şi liberul acces la informaţiile de interes public.
 Echipa de proiect a monitorizat şi analizat proiectele de hotărâri elaborate de Executivul
Primăriilor din cele cinci localităţi, iar în cazul în care au existat diferenţe între textul legislativ şi interesele
cetăţenilor, echipa de proiect a propus îmbunătăţirea acestora. Până în momentul de faţă au fost
monitorizate 911 proiecte de HCL şi au fost analizate 193 proiecte şi s-au făcut propuneri de îmbunătăţire
pentru 22 proiecte.
 Echipa de proiect a monitorizat respectarea Legii 52/2003 în procesul de elaborare a
proiectelor de HCL în cele cinci localităţi.
Până în prezent, la Primăria Municipiului Timişoara toate proiectele de HCL au fost făcute
publice prin postarea pe site-ul primăriei. Din totalul de 401 de proiecte de HCL, 310 nu au
respectat termenul de 30 zile, adică 77% din totalul proiectelor de HCL.
La Primăria Municipiului Arad din totalul de 232 de proiecte de HCL, 191 nu au respectat
termenul de 30 zile de, adică 82% din totalul proiectelor.

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.
Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANA
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La Primăria Simeria proiectele de HCL au fost făcute publice prin afişarea la avizier, însă nu
a respectat termenul de 30 de zile niciun proiect din cele 83 de proiecte de HCL.
La Primăria Jimbolia majoritatea proiectelor de HCL nu au fost făcute publice, prin urmare,
din cele 177 de proiecte de HCL, 172 nu au respectat termenul de 30 zile, adică 97% din totalul
proiectelor de HCL.
La Primăria Vaţa de Jos proiectele de HCL au fost făcute publice prin afişarea la avizier, însă
nici un proiect de HCL din cele 13 proiecte de HCL nu au respectat termenul de 30 de zile.
 Echipa de proiect a desfăşurat un proces de analiză intensivă a hotărârilor autorităţilor
locale, finalitatea procesului fiind selectarea unui număr de patru hotărâri care au fost monitorizate şi
evaluate, s-a urmări finalizarea acestora conform documentaţiilor tehnice aprobate de către autorităţile
locale. În prezent sunt monitorizate şi evaluate următoarele lucrări:
- „Reabilitare termică bloc strada Orion nr. 2, Timişoara”
- „Reabilitare termică bloc Piaţa Mărăşti nr. 1-2" Timişoara”
- „Amenajare acces Ştrand Neptun Arad”
- „Extinderi reţele apă – canal Plopi – zona Martir Ioan Tănase”.
 Echipa de proiect a realizat un ghid privind transparenţa decizională, liberul acces la informaţiile
de interes public, corupţia şi efectele negative ale acesteia, publicat şi distribuit în 500 de exemplare.
 A fost organizat un seminar cu tema „Corupţia şi efectele ei” şi a fost susţinut de persoane cu
expertiză în domeniul corupţiei şi luptei anticorupţie.
 A fost organizată o întâlnire a parlamentarilor din cele trei judeţe cu cetăţenii. La întâlnire au
participat deputaţii Valeriu Tabără şi Maria Barna, senatorul Nicolae Robu, precum şi reprezentanţii
birourilor parlamentare ale deputatului Claudiu Ţaga şi respectiv senatorului Gheorghe David. S-au
discutat probleme de interes pentru cetăţenii din Regiunea de Vest.
 S-a elaborat, tipărit şi distribuit un buletin informativ care conţine rezultatele finale ale
proiectului.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Olariu Petru, Manager de proiect, tel 0722-548400.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi
cfcu.phare@mfinante.ro.
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