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Administraţia finanţelor publice, Spitalul CFR,
Consiliul Local Simeria şi instituţii de învăţământ. La
această campanie au mai participat: delegaţii săteşti
ai satelor aparţinătoare oraşului Simeria (Uroi,
Cărpiniş, Simeria Veche, Sântandrei, Bârcea Mare,
Săuleşti), reprezentanţi ai societăţilor comerciale,
reprezentanţi ai ONG-urilor din Simeria (Asociaţia
Centrul de Voluntariat Simeria VOLSIM, Asociaţia
Culturală „Sigismund Toduţă", reprezentanţi ai
Consiliului Local Vaţa de Jos, reprezentanţi ai presei
scrise (Cotidianul Servus Hunedoara).
Pe lista de participare s-au înscris 71 de
persoane. La sfârşitul acţiunii, un număr important
dintre cetăţenii prezenţi au fost interesaţi să fie
cuprinşi în grupul cetăţenesc care este iniţiat în cadrul
proiectului.
În urma campaniei de sensibilizare şi informare
a fost trimis un comunicat de presă şi a apărut un
articol în Cotidianul judeţean independent "Servus
Hunedoara" şi un articol în publicaţia oficială a
Consiliului Local al Primăriei „Informaţia Simeriei".
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Organizarea unui seminar cu tema „Corupţia şi
efectele ei”
În luna iunie 2010, FALT a organizat, la Hotel
Timişoara, seminarul intitulat „Corupţia şi efectele ei”.
Seminarul a fost organizat de echipa de proiect la
Timişoara şi a fost susţinut de persoane cu expertiză în
domeniul corupţiei şi luptei anticorupţie. La seminar au
fost invitaţi să participe cetăţeni, reprezentanţi ai massmedia, organizaţii neguvernamentale din judeţele
implicate în proiect, reprezentanţi ai autorităţilor locale
şi judeţene, cadre didactice din mediul universitar,
precum şi parteneri implicaţi în proiect.
La seminar au fost prezenţi cetăţeni din
Municipiul Timişoara, reprezentanţi ai mass-media,
reprezentanţi ai Direcţiei Poliţiei Comunitare, partenerii
din proiect şi reprezentanţi ai unor ONG-uri precum:
Organizaţia Salvaţi Copiii Timiş, Institutul Intercultural
Timişoara, Centrul Euroregional pentru Democraţie,
Academia de Advocacy, Fundaţia Naţională a
Revoluţiei din Decembrie 1989, Asociaţia Kabinet. Pe
lista de participare s-au înscris 74 de persoane.
În urma seminarului a fost transmis un
comunicat de presă şi au apărut două articole.
Întâlnirea cetăţenilor cu parlamentarii din
Regiunea de Vest
În luna iulie, Federaţia Asociaţiilor de Locatari
Timişoara a organizat, la Hotel Timişoara, „Întâlnirea
cetăţenilor cu parlamentarii din Regiunea de Vest”.
Pentru a asigura o cât mai bună desfăşurare a
evenimentului, au fost trimise invitaţii către birourile
parlamentare din regiune, ONG-uri şi mass-media.
Cetăţenii au fost invitaţi prin patru articole de promovare
a evenimentului. La această întâlnire au fost prezenţi
partenerii din proiect, cetăţeni din Municipiul Timişoara,
reprezentanţi ai unor ONG-uri şi reprezentanţi ai massmediei. Parlamentarii care au răspuns invitaţiei au fost:
deputaţii Valeriu Tabără şi Maria Barna, senatorul
Nicolae Robu, precum şi reprezentanţii birourilor
parlamentare ale deputatului Claudiu Ţaga şi respectiv
senatorului Gheorghe David. Pe lista de participare s-au
înscris 91 de persoane.
În urma întâlnirii cu parlamentarii a fost transmis
un comunicat de presă care a conţinut o sinteză a
problemelor discutate la întâlnire.
Programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva
corupţiei.
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara - Noiembrie
2010
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziţia oficială a Uniunii Europene.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele
Phare contactaţi cfcu.phare@mfinanţe.ro

Activităţi şi rezultate ale Proiectului
Guvernare, Anticorupţie, Transparenţă, Atitudine
Constituirea şi dezvoltarea „Coaliţiei ONGurilor din Regiunea de Dezvoltare Vest”
„Coaliţia ONG-urilor din Regiunea de
Dezvoltare Vest” funcţionează în Timişoara, Arad,
Jimbolia, Simeria, şi Vaţa de Jos, iar organizaţiile
implicate au desfăşurat activităţi pentru prevenirea şi
combaterea corupţiei, promovarea transparenţei
decizionale, responsabilizării autorităţilor locale şi
buna guvernare în localităţile respective. În luna
februarie 2010, cele cinci ONG-uri partenere au
constituit coaliția informală prin semnarea acordului
de înfiinţare. Până în prezent au fost atrase în coaliţie
13 ONG-uri: FALT a atras 5 ONG-uri, PAEM Arad a
atras 6 ONG-uri, Asociaţia Microregională „Banat
Ripensis” de Dezvoltare a Localităţilor Jimbolia a
atras un ONG şi Asociaţia pentru Integrare Dezvoltării
Durabile Simeria a atras un ONG.
Organizarea unei conferinţe de presă de
lansare a proiectului
În luna februarie 2010, FALT a organizat, la
Timişoara, o conferinţă de presă care a avut rolul de a
anunţa lansarea proiectului, acest eveniment fiind
primul element de promovare a obiectivelor
proiectului în mass-media din regiune. La eveniment
a participat echipa de proiect şi, în vederea promovării
proiectului pe cât mai multe canale, au fost invitaţi să
participe reprezentanţi ai presei scrise, televiziunii,
radioului şi ONG-urile interesate. Din partea massmediei au participat 11 reprezentanţi. În urma
conferinţei de presă au apărut 9 articole de presă şi
două emisiuni TV. Vizibilitatea proiectului şi a Uniunii
Europene a fost realizată prin trimiterea unui
comunicat de presă. În concluzie, conferinţa de presă
a fost un eveniment cu impact deosebit.
Selectarea experţilor
Managerul de proiect, pe baza experienţei
anterioare, a analizat posibilitatea de a coopta
persoane fizice a căror experienţă este relevantă
pentru buna implementare a proiectului. În cadrul
proiectului au fost cooptaţi trei experţi, persoane care
posedă experienţă pe domenii specifice lucrărilor
selectate spre monitorizare.
Desemnarea experţilor s-a făcut în funcţie de
expertiza necesară lucrărilor selectate spre
monitorizare, experţii fiind persoane cu o vastă
experienţă în domeniul construcţiilor.
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Instruirea echipei de proiect
Instruirea echipei de proiect s-a făcut prin
organizarea unui training în luna februarie, la Timişoara.
Acesta a fost organizat de FALT şi susţinut de către doi
traineri cu experienţă relevantă în domeniul transparenţei
decizionale şi luptei anticorupţie.
La trainingul cu tema „Lupta anticorupţie,
transparenţa decizională, campanii de advocacy” a
participat echipa de implementare a proiectului. Acesta a
avut ca obiective: înţelegerea modului în care se iau
decizile publice în democraţia participativă, aprofundarea
cunoştinţelor de influenţare a decizilor publice, însuşirea
abilităţilor de advocacy şi de monitorizare a deciziei
publice, optimizarea cunoştinţelor de formulare a unei
opinii publice, însuşirea şi înţelegerea elementelor de
bază în campania de advocacy, precum şi a modului de
dezvoltare a unei strategii şi a unui plan de acţiune.
Obiectivele training-ului au fost atinse, astfel încât
participanţii şi-au însuşit şi consolidat cunoştinţele în ceea
ce priveşte influenţarea decizilor publice, respectiv şi-au
dezvoltat abilităţile de utilizare a prevederilor Legii nr.
52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică şi a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la
informaţiile de interes public.
Elaborarea materialelor de promovare a
proiectului
În vederea promovării obiectivelor proiectului şi
atragerii de cetăţeni care să devină membrii ai grupurilor
cetăţeneşti, s-a elaborat un pliant al cărui rol a fost de a
prezenta obiectivele proiectului şi acţiunile concrete
pentru atingerea acestora. Pliantul a fost realizat de
echipa de proiect şi tipărit în regie proprie, în 83.000 de
exemplare.
Pentru a asigura o vizibilitate eficientă proiectului
şi a obiectivelor acestuia, s-a elaborat un fluturaş. Acesta
a fost tipărit la o tipografie în 10.000 de exemplare.
Fiecare partener, în vederea constituirii grupurilor
cetăţeneşti, a elaborat şi tipărit un fluturaş specific, în total
fiind tipăriţi 93.000 de fluturaşi.
În vederea promovării proiectului, s-a elaborat un
afiş, acesta fiind tipărit la o tipografie, în 500 de
exemplare.
Toate materialele de promovare au fost distribuite
în cele cinci localităţi prin intermediul voluntarilor şi la
evenimentele şi întâlnirile organizate în proiect.
Echipa de proiect a elaborat un „Ghid de implicare
civică”, ce cuprinde informaţii despre transparenţa
decizională, liberul acces la informaţiile de interes public,
corupţia şi efectele negative ale acesteia. Acesta a fost
tipărit în 500 de exemplare şi distribuit cetăţenilor din cele
trei judeţe cu ajutorul voluntarilor organizaţiilor partenere
în proiect, precum şi ONG-urilor interesate.

Constituirea unor grupuri cetăţeneşti în cele trei
judeţe
În fiecare localitate în care s-a implementat
proiectul au fost cooptaţi cetăţenii pentru a face parte din
grupurile cetăţeneşti. Grupurile au avut drept scop
menţinerea dialogului între cetăţeni şi reprezentanţii
administraţiei locale prin intermediul ONG-urilor implicate
în proiect. Din grupul cetăţenesc de la Timişoara fac parte
un număr de 106 persoane.
Din grupul cetăţenesc de la Arad fac parte 20 de
persoane, grupul cetăţenesc de la Simeria are un număr
de 16 persoane, din grupul cetăţenesc de la Jimbolia fac
parte 27 de persoane, iar Vaţa de Jos are un grup
cetăţenesc de 15 persoane.
Grupurile cetăţeneşti reprezintă un mijloc important
de angajare a cetăţenilor în procesul de bună guvernare,
transparenţă decizională şi luptă anticorupţie.

Mobilizarea şi implicarea cu regularitate a
participării cetăţenilor din cele trei judeţe la dezbateri
publice
FALT a participat la dezbaterile publice organizate
de Primăria Timişoara din proprie iniţiativă, elaborând şi
propuneri de îmbunătăţire a proiectelor de HCL pentru
care s-au organizat dezbateri. Deoarece Primăria a
organizat dezbateri publice de câte ori a fost nevoie, nu a
fost necesară solicitarea organizării unor astfel de
dezbateri. În cadrul a două dezbateri, FALT a făcut
propuneri de modificare a proiectelor de HCL şi anume
„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al
Municipiului Timişoara pe anul 2010” şi „Proiect de
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în
Municipiul Timişoara pentru anul 2011”.
Asociaţia PAEM Arad nu a solicitat organizarea de
dezbateri publice, însă a participat la trei dezbateri
organizate de Primăria Arad. În cadrul a două dezbateri
PAEM Arad a făcut propuneri de modificare a proiectelor
puse în discuţie şi anume „Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea regulamentului privind prevenirea apariţiei şi
proliferării domeniului public al Municipiului Arad" şi
„Proiect de hotărâre privind Gospodărirea Municipiului
Arad”.
Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Simeria a organizat împreună cu Primăria o serie de
dezbateri publice pe marginea Planului urbanistic zonal
"Zona pietonală, str. Avram lancu, Piaţa Unirii, oraş
Simeria".
Asociaţia Microregională Banat-Ripensis de
Dezvoltare a Localităţilor Jimbolia a solicitat organizarea
unei dezbateri publice pe marginea „Proiectului de
Hotărâre cu privire la aderarea oraşului Jimbolia la
Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală (GAL)”.
Liga pentru Integrarea şi Dezvoltarea Societăţii
Vaţa de Jos a solicitat şi organizat o dezbatere publică pe
marginea Proiectului de Hotărâre privind elaborarea
studiului de fezabilitate a cererii de finanţare, a analizei
cost-beneficiu şi a documentaţei tehnice pentru obţinerea
avizelor în vederea accesării unei finanţări
nerambursabile prin programul POS CCE Măsura 4.2
pentru realizarea unui proiect în vederea producerii
energiei verzi.
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Monitorizarea respectării Legii nr. 52/2003
în procesul de elaborare a proiectelor de HCL
În urma monitorizării respectării legii privind
transparenţa decizională la nivelul Primăriei Timişoara,
s-a constatat că toate proiectele de HCL au fost făcute
publice prin postarea pe site-ul primăriei. Iar din totalul
de 401 proiecte de HCL, 310 nu au respectat termenul
de 30 de zile, adică 77% din totalul proiectelor de HCL.
La Primăria Arad, din totalul de 232 de proiecte
de HCL, 191 nu au respectat termenul de 30 de zile,
adică 82% din totalul proiectelor de HCL.
La Primăria Simeria, proiectele de HCL au fost
făcute publice prin afişarea la avizier, însă nu au
respectat termenul de 30 de zile niciun proiect din cele
83 de proiecte de HCL.
La Primăria Jimbolia majoritatea proiectele de
HCL nu au fost făcute publice, prin urmare, din cele 177
proiecte de HCL, 172 nu au respectat termenul de 30 de
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.

Monitorizarea şi analizarea proiectelor de
Consiliu Local; prelucrarea de către echipa de proiect
a acestor informaţii şi transpunerea lor într-un limbaj
accesibil cetăţenilor
Echipa de proiect a monitorizat şi analizat
proiectele de hotărâri elaborate de Executivul
Primăriilor din cele cinci localităţi. În cazul în care au
existat diferenţe între textul legislativ şi interesele
cetăţenilor, echipa de proiect a propus îmbunătăţirea
acestora, după cum urmează:
La Timişoara au fost monitorizate până în
prezent 406 de proiecte de HCL, analizate 70 proiecte
şi s-au făcut observaţii de îmbunătăţire la 16 proiecte de
HCL.
Asociaţia PAEM Arad a monitorizat 232 proiecte
de hotărâri ale Consiliului Local Arad, au analizat 22
proiecte de HCL. Pentru două dintre aceste proiecte,
aflate de altfel şi în dezbatere publică, au fost făcute
propuneri de îmbunătăţiri care au fost aduse la
cunoştinţa iniţiatorilor.
Asociaţia Microregională „Banat Ripensis” de
Dezvoltare a Localităţilor Jimbolia, a monitorizat 177
proiecte de HCL, dintre acestea 15 au fost analizate.
Pentru două dintre aceste proiecte au fost făcute
propuneri de îmbunătăţire.
Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
din Simeria a monitorizat un număr de 83 proiecte de
HCL, toate acestea au fost analizate, nefiind
identificate observaţii şi propuneri de îmbunătăţire a
acestora.
Liga pentru Integrarea şi Dezvoltarea Societăţii
Vaţa de Jos a monitorizat 13 proiecte de HCL, din care a
analizat 3, iar pentru un proiect au fost făcute propuneri
de îmbunătăţire.

Campanii de sensibilizare şi informare a
cetăţenilor din cele trei judeţe
Prima campanie de sensibilizare şi informare a
cetăţenilor a avut loc la Timişoara în luna aprilie.
La eveniment au participat cetăţeni din
Timişoara şi Jimbolia. Astfel, Asociaţia Microregională
Banat-Ripensis de Dezvoltare a Localităţilor a
mobilizat şi cetăţeni din Jimbolia pentru a participa la
eveniment.
Pentru a asigura o cât mai bună vizibilitate
evenimentului şi proiectului, au fost trimise invitaţii
către reprezentanţi ai unor instituţii publice, ONG-uri şi
mass-media. În urma evenimentului au apărut două
articole de promovare a campaniei, unul în cotidianul
Ziua de Vest, iar cel de-al doilea în Renaşterea
Bănăţeană.
La campania de sensibilizare şi informare au
fost prezenţi atât partenerii din proiect, cetăţeni din
Municipiul Timişoara şi Jimbolia, cât şi reprezentanţii
următoarelor instituţii: Inspectoratul Judeţean de
Poliţie, Primăria Municipiului, Instituţia Prefectului
Timiş, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Timişoara. Totodată, au mai participat reprezentanţi ai
mass-mediei din presa scrisă şi televiziune, ai celor 11
ONG-uri din Regiune şi ai unor Consilii Consultative
de Cartier, după cum urmează: Agenţia pentru
Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor
Neguvernamentale (AID-ONG), Grupul de Iniţiativă în
Promovarea Opiniei Publice (GIPRO), Consiliul
Seniorilor din Timişoara, Asociaţia Pro Democraţia Clubul Timişoara, Institutul Intercultural Timişoara,
Organizaţia Salvaţi Copiii, Liga Apărării Drepturilor
Omului Timişoara, Asociaţia Femeilor Antreprenor
Timiş, Centrul Euroregional pentru Democraţie,
Centrul de Educaţie Specială "Speranţa", Uniunea
Generală a Pensionarilor Timiş şi Consiliul Consultativ
de Cartier Blaşcovici. Pe lista de participare s-au
înscris 128 de persoane.
În urma campaniei de sensibilizare a fost
transmis un comunicat de presă şi au apărut mai
multe articole de ziar.

A doua campanie de sensibilizare şi informare a
cetăţenilor avut loc la Arad, în luna mai.
La campania de sensibilizare şi informare au fost
prezenţi partenerii din proiect, cetăţeni din Municipiul
Arad, reprezentanţi ai administraţiei locale: Instituţia
Prefectului Arad şi Primăria Municipiului Arad;
reprezentanţi ai unor instituţii/servicii publice
deconcentrate care sunt implicate în acţiuni de
eradicare a fenomenului corupţiei: Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Arad, Inspectoratul Judeţean de
poliţie Arad, Poliţia Municipiului Arad, Inspectoratul
Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad, Direcţia Generală
Anticorupţie; reprezentanţii Universităţilor „Aurel Vlaicu"
şi „Vasile Goldiş" Arad; reprezentanţi ai altor ONG-uri cu
care Asociaţia PAEM Arad colaborează: Asociaţia
OAZA, Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici
şi Mijlocii - filiala Arad, Crucea Roşie - filiala Arad,
Asociaţia Bihorenii Aradului, Uniunea Locală a
Asociaţiilor de Locatari Arad, Asociaţia Condor Club
Arad, Asociaţia EURED Arad, Asociaţia MEDIA ART
FAV; reprezentanţi ai mass-media: TV Arad, Info TV
Arad, Wet TV Arad, Jurnalul Arădean, Observator
Arădean, Glasul Aradului; cetăţeni ai municipiului Arad.
Pe lista de participare s-au înscris 80 de
persoane. La sfârşitul acţiunii, unii cetăţeni au fost
interesaţi să fie cuprinşi în grupul cetăţenesc care este
constituit în cadrul proiectului.
Evenimentul a fost reflectat în mass-media locală
prin articole în ziarele Jurnalul Arădean şi Observator
Arădean, precum şi la TV Arad şi Info TV Arad.

A treia campanie de sensibilizare şi informare a
cetăţenilor a avut loc la Simeria, în luna iunie. Aceasta a
fost organizată de Asociaţia pentru Integrarea
Dezvoltării Durabile Simeria şi Liga pentru Integrare şi
Dezvoltarea Societăţii Vaţa de Jos.
La eveniment au fost prezenţi membrii echipei de
proiect, reprezentanţi ai organizaţiilor partenere,
reprezentanţi ai Administraţiei publice locale (Primăria
oraşului Simeria), reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului
Hunedoara, reprezentanţi ai altor instituţii publice,
precum: Poliţia Oraşului Simeria, Poliţia Comunitară,
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Timişoara
str. Braşov nr.8, Timişoara -300194
telefon/ fax 0256-201237, e-mail: falt@mail.dnttm.ro

