
 

  

 

 

Pentru ca GUVERNAREA să 
se facă în interesul tău, 
ANTICORUPłIA să fie mai 
mult decât o vorbă şi 
TRANSPARENłA să fie una 
reală, este nevoie de 
ATITUDINE 
 
 

FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari 

Timişoara (FALT) în parteneriat cu, 

AsociaŃia PAEM Arad; AsociaŃia 

pentru Integrarea Dezvoltării 

Durabile (AIDD) Simeria; AsociaŃia 

Microregională „Banat-Ripensis” 

Jimbolia; AsociaŃia 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). Proiectul este finanŃat de 

Uniunea Europeană prin programul 

Facilitatea de TranziŃie 

2007/19343.01.11 - Consolidarea 

sprijinului societăŃii civile în lupta 

împotriva corupŃiei. 

 
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)  care să desfăşoare 
activităŃi de prevenire şi combatere a 
corupŃiei, de promovare a 
transparenŃei, responsabilizării şi bunei 
guvernări a autorităŃilor locale; 
 
2. ÎmbunătăŃirea expertizei în 
promovarea transparenŃei şi a bunei 
guvernări în plan local a celor cinci 
ONG-uri partenere; 
 
3. Optimizarea accesului la informaŃii 
de interes public a cetăŃenilor din 
Regiunea de Dezvoltare Vest; 
 
4. Creşterea gradului de implicare a 
cetăŃenilor din Regiunea de Dezvoltare 
Vest în prevenirea corupŃiei. 
 

Principalele activităŃi 
 

� Constituirea şi dezvoltarea „CoaliŃiei ONG-
urilor din Regiunea de Dezvoltare Vest”, formată 
din cele cinci ONG-uri cărora li se vor adaugă alte, 
cel puŃin trei ONG-uri din regiune. 

� Instruirea echipei de proiect; 
� Elaborarea materialelor de promovare a 

proiectului; afişe, pliante, fluturaşi; 
� Constituirea a cinci grupuri cetăŃeneşti în 

cele trei judeŃe; câte unul în fiecare localitate unde 
se implementează acest proiect; 

� Selectarea experŃilor; care vor fi implicaŃi 
în derularea proiectului; 

� Mobilizarea şi implicarea cu regularitate a 
participării cetăŃenilor din cele trei judeŃe la 
dezbateri publice; 
 Organizarea a trei campanii de sensibilizare şi 
informare a cetăŃenilor din cele trei judeŃe; (una la 
Timişoara, una la Arad şi una la Simeria); 

� Promovarea proiectului prin participarea la 
emisiuni radio/TV a echipei de proiect şi prin 
apariŃii în presa scrisă; 

� Monitorizarea şi analizarea proiectelor de 
hotărâri ale consiliilor locale; prelucrarea de către 
echipa de proiect a acestor informaŃii şi 
transpunerea lor într-un limbaj accesibil 
cetăŃenilor; 

� Monitorizarea respectării Legi 52/2003 în 
procesul de elaborare a proiectelor de Hotărâri ale 
Consiliilor Locale; 

� Realizarea şi editarea unui ghid privind 
transparenŃa decizională, liberul acces la 
informaŃiile de interes public, corupŃia şi efectele 
negative ale acesteia. 

� Organizarea unui seminar cu tema 
„CorupŃia şi efectele ei”; 

� Monitorizare şi evaluarea modului de 
implementare (inclusiv din perspectiva respectării 
documentaŃiei tehnice aprobate) a trei hotărâri de 
Consiliu Local, 

� Organizarea unei întâlniri a 
parlamentarilor din cele trei judeŃe, cu cetăŃenii; 

� Elaborarea buletinului informativ ce va 
conŃine rezultatele finale ale proiectului; 



 

Rezultate preconizate 
 

Proiectul “Guvernare, AnticorupŃie, 
TransparenŃă, Atitudine” (GATA) va 
urmări, pe măsura desfăşurării activităŃilor 
sale, să îmbunătăŃească cadrul legislativ la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest  prin: 
 

� creşterea gradului de implicare a 
cetăŃenilor în procesul decizional; 

� monitorizarea modului cum se va 
cheltui banul public, reuşindu-se astfel 
responsabilizarea factorilor decidenŃi; 

� creşterea gradului de informare şi 
de relaŃionare a cetăŃenilor din localităŃile 
implicate în proiect, prin participarea 
acestora în cadrul întâlnirilor grupurilor 
cetăŃeneşti; 

� mobilizarea participării cetăŃenilor 
la dezbaterile publice; 

� ridicarea gradul de înŃelegere al 
acestora, referitor la mecanismele de 
elaborare a legislaŃiei la nivel local şi 
central şi a folosirii banului public; 

� o cunoaştere mai bună de către 
cetăŃeni a drepturilor şi obligaŃiilor 
cetăŃeneşti, pentru a putea deveni utili în 
comunităŃile locale din care fac parte ; 

� înarmarea cetăŃenilor cu informaŃii 
privind transparenŃa decizională, liberul 
acces la informaŃiile de interes public 
precum şi despre actele de corupŃie şi 
efectele negative ale acestora asupra 
comunităŃilor; 

� crearea unei platforme unitare de 
acŃiune şi a unei metodologii general 
acceptată de către ONG-urile implicate în 
proiect în relaŃia lor cu autorităŃile publice 
din Regiunea de Vest. 
 

Guvernare, 
AnticorupŃie, 
TransparenŃă, 
Atitudine 
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Proiect finanŃat de 
UNIUNEA EUROPEANĂ    

 

 
FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari Timişoara, 

Str. Braşov, nr. 8, Jud. Timiş, Cod 300194, 

Tel/fax 0256/201237, e-mail: falt@falt.ro, 
www.falt.ro 

Persoană de contact Petru Olariu 

 

 
AsociaŃia Paem Arad, Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 17, 

Jud. Arad, Cod 310086, Tel/fax: 0257/285100, 

e-mail: paemarad@rdsar.ro,www.paemarad.ro 
Persoană de contact Tiberiu Baiu 

 

 
AsociaŃia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile Simeria,  

Str. LibertăŃii, nr. 4, Jud. Hunedoara, Cod 335900, 

Tel/fax: 0354/401.027,e-mail: office@aidd.ro 

Persoană de contact Iulius Bedea 
 

 
AsociaŃia Microregională “Banat - Ripensis” de Dezvoltare a 

LocalităŃilor Jimbolia, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 81, 

Jud. Timiş, Cod 305400,Tel./fax.:0256/360078, 
e-mail: banat_ripensis@yahoo.com, 

Persoană de contact Mihaela Soltesz 

 

 
Liga pentru Integrarea şi Dezvoltarea SocietăŃii VaŃa de Jos, 

str. Platanilor nr. 15 C, Jud. Hunedoara, Cod 33500, 
Tel. 0746131180, Fax 0354/814317,  

e-mail: lids.bcc@gmail.com 

Persoană de contact Marius Sârb 
 

Programul Facilitatea de TranziŃie 2007/19343.01.11-

Consolidarea sprijinului societăŃii civile în lupta împotriva 
corupŃiei. 

FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari Timişoara – Martie 2010 

ConŃinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar 
poziŃia oficială a Uniunii Europene 

Pentru eventuale informaŃii şi sesizări legate de proiectele  

Phare contactaŃi cfcu.phare@mfinanŃe.ro 


