Obiective generale ale proiectului sunt :
1. Consolidarea ONG-ului (FALT) în scopul
implicării în activităŃi legate de buna guvernare
şi transparenŃa procesului decizional al
autorităŃilor publice.
Se va urmări creşterea notorietăŃii şi
reprezentativităŃii FALT prin cuprinderea în
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de
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proiectul cu titlul “VOCEA TA CONTEAZĂ”,
proiect finanŃat de Uniunea Europeană prin
programul PHARE 2006 - Creşterea rolului
societăŃii civile în procesul de integrare a
României, Componenta 2 DemocraŃie,
protecŃia mediului, protecŃia consumatorului,
dialog social, aspecte de gen şi ocuparea
forŃei de muncă.
Proiectul se doreşte a fi o iniŃiativă de
creare a unui mecanism replicabil în vederea
implicării cetăŃenilor, membri ai asociaŃiilor de
proprietari în activităŃi legate de buna
guvernare şi transparenŃa publică decizională
a autorităŃilor publice, de asemenea de a
conştientiza cetăŃenii Timişoarei cu privire la
drepturile lor de implicare în procesul de
elaborare a proiectelor de hotărâre ale
Consiliului Local Timişoara şi de urmărire a
modului cum se implementează aceste
hotărâri sub aspect calitativ şi din punct de
vedere al eficienŃei.
Proiectul se va desfăşura în Timişoara,
grupul Ńintă este format din cetăŃeni, membri
ai AsociaŃiilor de Proprietari/Locatari din
Timişoara, AutorităŃile locale, Primăria
Municipiului Timişoara, Consiliul Local
Timişoara şi societăŃile prestatoare de servicii
care sunt desemnate să execute lucrări de
reabilitării locative şi de infrastructură în
Timişoara finanŃate din bani publici.
Obiective specifice ale proiectului
1. Continuarea atragerii de către FALT
de noi asociaŃii nemembre ce vor dori să se
implice în influenŃarea şi îmbunătăŃirea
proiectelor de hotărâri de Consiliu Local, de
interes comunitar în timpul proiectului.
2. Formarea a cinci grupuri de lucru.
3. ÎmbunătăŃirea
mecanismelor
de
comunicare
eficientă
între
cetăŃenii

rândul membrilor săi şi a altor AsociaŃii de
Proprietari/Locatari din Timişoara, neafiliate.
Aceste noi AsociaŃii de Proprietari/Locatari
vor contribui la creşterea gradului de
reprezentativitate al FALT. AsociaŃiilor
membre FALT li se oferă în schimb dreptul de
a avea reprezentanŃi în cadrul unor grupuri de
lucru ce vor fi constituite din rândul membrilor
lor, putând astfel să îşi exprime opiniile şi să
le ofere acestora posibilitatea de a susŃine
proiecte de interes comunitar ale Consiliului
Local Timişoara, în cadrul unor dezbateri
publice.
2. Creşterea gradului de implicare a
cetăŃenilor organizaŃi în AsociaŃii de
Proprietari/Locatari din Timişoara membre ale
FALT ca şi factori activi ai vieŃii sociale în
calitatea lor de actori ai comunităŃii, prin
activităŃi
de urmărire a proceselor de
elaborare a cadrului legislativ, activităŃi legate
de urmărirea punerii în practică a hotărârilor
autorităŃilor
publice
locale,
vizându-se
creşterea transparenŃei acestor procese şi
eliminarea oricăror dubii ce ar putea plana
referitor la existenŃa unor fapte de corupŃie în
cadrul acestora.
Crearea unui model de implicare a
cetăŃenilor în procesul decizional al
administraŃiei şi a modului de implementare a
Hotărârilor Consiliului Local, model replicabil
care să poată fi oferit în funcŃie de specific şi
altor ONG-uri.

Principalele activităŃi ale proiectului:
Instruirea personalului echipei de proiect,
activitate ce va fi desfăşurată pe toată
perioada proiectului, echipa va fi completată
cu trei experŃi care vor fi selectaŃi pe bază de
competenŃă şi în funcŃie de expertiza
necesară
monitorizări
implementării
hotărârilor de Consiliul Local care au ca
obiect realizarea de reabilitări locative şi
lucrări de infrastructură din fonduri publice.
Promovarea proiectului în mass-media
locală prin realizarea unei conferinŃe de presă
care va marca demararea implementării
proiectului, precum şi prin participarea

Timişoarei, membrii ai celor peste 3.200 de
asociaŃii de proprietari afiliate la FALT şi aleşii
locali, cu implicarea nemijlocită a mass-media
ca factor de mediere şi stabilitate.
ReprezentanŃii grupurilor de lucru vor
trebui să disemineze în cadrul propriilor
asociaŃii concluziile întâlnirilor avute cu echipa
de proiect, în vederea unei susŃineri
cetăŃeneşti generale în cadrul dezbaterilor
publice ulterioare.
4. Conştientizarea cetăŃenilor de a
participa în procesul de luare a deciziilor de
către Consiliul Local Timişoara.
5. Implicarea cetăŃenilor în emiterea de
opinii referitoare la proiectele legislative sau
modificări ale unor acte normative de interes
naŃional, care vor fi remise parlamentarilor de
Timiş:
Pentru probleme de interes comunitar
aflate în sfera administraŃiei centrale se vor
organiza întâlniri cu parlamentarii de Timiş, în
vederea sensibilizării acestora.
6. Asigurarea unui flux de informaŃii
transparente în timp real, referitor la modul de
implementarea a celor patru Hotărâri ale
Consiliului Local, autorităŃilor locale, cetăŃenilor
şi mass - media.

managerul de proiect la emisiuni radio/TV şi
apariŃii în presa scrisă.
Realizarea materialelor de promovarea,
afişe şi pliante al căror rol va fi acela de a
prezenta obiectivele proiectului şi acŃiunile
concrete pentru atingerea acestora, având
totodată rol de atragere şi a altor AsociaŃii de
Proprietari/Locatari în rândul membrilor FALT.
Elaborarea unui modul de curs necesar
pentru derularea eficientă a activităŃilor
proiectului, urmând ca ulterior să se
elaboreze şi alte module, cu sprijin extern, din
partea persoanelor cu experienŃă în domenii
specifice proiectului.
Atragerea de voluntari din rândul
administratorilor de imobile, ce se va ocupa
de distribuirea pliantelor şi afişelor în cadrul
AsociaŃiilor de Proprietari/Locatari.
Organizarea de întâlniri a AsociaŃiilor de
Proprietari/Locatari, pe cartiere, în vederea
structurării grupurilor de lucru şi localizarea
acestora în cartierele Timişoarei.
Monitorizarea proiectele de hotărâri
elaborate de Executivul Primăriei, în funcŃie
de legătura acestor proiecte cu problemele de
interes comunitar, urmând a le analiza pe
acestea în cadrul echipei de proiect şi în
cazul în care există diferenŃe între textul
legislativ şi interesele cetăŃenilor să propună
îmbunătăŃirea acestuia.
Analiza intensivă a hotărârilor autorităŃilor
locale, în speŃă Consiliul Local Timişoara
finalitatea procesului fiind selectarea unui
număr de patru hotărâri ce urmează a fi
monitorizate şi evaluate de către echipa de
proiect.
Elementul esenŃial al proiectului este
crearea Mecanismului de monitorizare şi
îmbunătăŃire a proiectelor de Hotărâri de
Consiliu Local cât şi de monitorizare şi
implementare de Hotărâri ale Consiliu
Local Timişoara, hotărâri de interes major
Programul Phare 2006 Creşterea rolului societăŃii
civile în procesul de integrare a României,
Componenta 2 DemocraŃie. ProtecŃia mediului,
protecŃia consumatorului, dialog social, aspecte de
gen şi ocuparea forŃei de muncă.
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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@mfinante.ro

Persoanele care doresc să se implice ca
voluntari în implementarea acestui proiect se
pot adresa organizaŃiei în scris sau direct la
sediul de pe str. Braşov, nr. 8 de luni până
vineri de la ora 9 la 13 şi marŃi şi joi de la ora
16 la 18, sau la telefon 0256/201237,
0356/401903.
InformaŃii suplimentare despre proiect se
pot obŃine şi de la managerul de proiect
Olariu Petru – 0722548400.

pentru cetăŃenii membrii ai AsociaŃiilor de
Proprietari / Locatari din cadrul FALT.
Demararea procesul de monitorizare şi
evaluare a hotărârilor selectate, activitate
care se va desfăşura atât timp cât hotărârile
se află în faza de implementare, urmărindu-se
finalizarea acestora, conform documentaŃiilor
tehnice aprobate de către autorităŃile locale.
Organizarea de întâlniri cu parlamentarii
de Timiş.
Participarea cetăŃenilor din grupurile de
lucru la analizarea proiectelor şi după caz la
dezbateri publice.
Realizarea unui buletin informativ care va
cuprinde rezultatele proiectului şi organizarea
unei conferinŃe de presă de prezentare a
rezultatelor.
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Contact:
FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari
Timişoara
Str. Braşov, nr.8, Timişoara - 300194
tel. / fax : 0256-201237, 0356-401903
e-mail: falt@falt.ro
http://www.falt.ro
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Orar de lucru cu publicul:
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