
 

VOCEA- la final 

 Proiectul „VIITORUL ORAŞULUI CERE ETICĂ ŞI ACŢIUNE” ( VOCEA ), proiect finanţat de Uniunea 
Europeană prin programul Phare 2005 – Societatea Civilă, Componenta 2 – Democraţie, drepturile omului, 
statul de drept şi independenţa justiţiei, este implementat de către Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara 
(FALT), în parteneriat cu Asociaţia Generală a Inginerilor din România (A.G.I.R.), în Timişoara, pe perioada 1 
decembrie 2007 – 30 septembrie 2008. 
 Proiectul are două obiective generale: 
- 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 existenţei 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. 
 Pe perioada de implementare a proiectului au fost selectate şase lucrări, aprobate prin Hotărâre de 
Consiliu Local, pentru a fi monitorizate. În situaţia în care am constatat nereguli la documentaţia tehnică sau la 
modul de execuţie am făcut observaţii pe care le-am adresat beneficiarului, executantului sau proiectantului, 
după caz. 
 Lucrările selectate au fost: 
- Modernizare Strada Armoniei  din Municipiul Timişoara; 
- Sistem Major Canal – Zona Locuinţe – Strada Polonă; 
- Extinderea sistemului de iluminat şi a reţelelor electrice de pe străzile Aida şi Traviata din Municipiul 
Timişoara; 
- Extinderea sistemului de iluminat şi a reţelelor electrice din Parcul Central  Municipiul Timişoara; 
- Extinderea reţelei de iluminat public şi a reţelelor electrice de pe străzile: Gheorghe Lazăr nr. 3, Dropiei nr. 4 şi 
nr. 7, Labirint nr. 2 din zona de Nord"; 
- Reabilitarea termică, Bloc A2, Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10 din Municipiul Timişoara. 
 Activitatea de monitorizare a implementării unor Hotărâri de Consiliu Local, realizată de un ONG, a fost 
percepută iniţial ca o noutate la nivelul Primăriei Timişoara şi întâmpinată cu reticenţă de unele dintre serviciile 
instituţiei; ne referim în special la monitorizarea lucrării „Modernizare Strada Armoniei”. Sub presiunea 
organizaţiei FALT, sprijinită  de experţi din partea AGIR, o parte din constatări s-au rezolvat, iar pentru celelalte 
există promisiuni scrise ale reprezentanţilor Primăriei că vor fi rezolvate. Totuşi, menţionăm că, până la data de 
9 septembrie 2008, nu au fost rezolvate toate promisiunile. Mai mult, la solicitarea unor informaţii, în scris, 
referitoare la modul de realizare a lucrării, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, ni s-a răspuns că informaţiile solicitate nu ne pot fi furnizate în termenul legal de 10 zile şi că le 
vom primi în 30 de zile, deşi noi considerăm că aceste informaţii puteau fi furnizate în 10 zile. De remarcat 
faptul că, pentru această lucrare, firma de consultanţă nu a semnalat problemele pe care le-au identificat 
experţii din echipa de proiect. 
 Referitor la lucrările de canalizare, iluminat public şi reabilitare termică, colaborarea cu Primăria a fost 
bună. Atunci când am semnalat anumite deficienţe în executarea respectivelor lucrări, atât executantul, 
proiectantul, cât şi Primăria au fost mult mai cooperanţi. 
 În concluzie, rezultă că, în funcţie de specificul diferitelor lucrări, firma de consultanţă ar trebui să îşi 
desemneze un reprezentant permanent pe şantier pentru că altfel nu poţi fi sigur de modul de executare a 
lucrărilor respective şi de calitatea acestora (de exemplu, la lucrarea de canalizare, echipa de proiect a trebuit 
să fie de foarte multe ori prezentă pe şantier pentru monitorizarea lucrărilor, înainte de a fi totul acoperit cu 
pământ).  

Concluzia generală la care am ajuns la finalul implementării acestui proiect este că e necesară 
monitorizarea din partea societăţii civile a cât mai multor lucrări şi că, pentru majoritatea serviciilor din Primărie, 
activitatea societăţii civile este benefică, cu excepţia unor persoane care nu agreează o astfel de implicare. 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi pe Manager de proiect ,Olariu Petru, Tel :0722-548400 sau la 
adresa noastră str. Braşov, nr.8, telefonic la 0256/201237, 0356/401903 sau la adresa de e-mail 
falt@mail.dnttm.ro. 
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