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Membră a Ligii Asociaţiilor de Proprietari HABITAT – România, care este membră IUT – International Union of Tenants 
 

  
 

 
Proiect finanţat de 

UNIUNEA EUROPEANA 

 
 
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. 

 
  

 
 

 
   
 

DATA 23.09.2008 
 

 Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT), în parteneriat cu Asociaţia Generală a 
Inginerilor din România (A.G.I.R.), a implementat proiectul cu titlul „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. 

 Proiectul s-a desfăşurat în Timişoara pe perioada 1 decembrie 2007 – 30 septembrie 2008. 
Grupul ţintă al proiectului este format din cetăţenii Municipiului Timişoara, organizaţi în Asociaţii de 
Proprietari/Locatari, membre ale FALT, Autorităţile locale şi societăţi prestatoare de servicii care sunt 
desemnate să execute lucrări de reabilitări locative şi de infrastructură finanţate din bani publici. 

 Proiectul a demarat cu o conferinţă de presă, în perioada de implementare a proiectului au fost 
selectate pentru monitorizare şase lucrări care au fost aprobate de către Consiliul Local Timişoara prin 
hotărâre de consiliul şi a căror execuţie a fost urmărită de echipa de proiect. Echipa de proiect a fost 
formată din membrii organizaţiei şi din experţi în domeniile respectivelor lucrări, care au fost selectaţii din 
rândul A.G.I.R., organizaţie parteneră în proiect.  

 Lucrările selectate sunt: 

 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. 
 

 Pe parcursul derulării proiectului, echipa de proiect a avut întâlniri cu cetăţenii din zonele în care 
se desfăşoară lucrările respective, s-a constituit un grup de dialog care a menţinut permanent legătura 
între cetăţeni şi echipa de proiect. În cadrul acestor întâlniri, cetăţenii au primit informaţii despre etapele 
de implementare în care se aflau lucrările selectate şi au fost remise comunicate de presă cu realizările 
obţinute. Echipa de proiect a desfăşurat un proces de analiză intensivă a hotărârilor autorităţilor locale, 
finalitatea fiind selectarea celor şase lucrări. A fost creat un mecanism de monitorizare şi evaluare a 
evoluţiei proiectelor de interes major pentru cetăţenii membrii ai Asociaţiilor de Proprietari/Locatari din 
cadrul FALT. În paralel am demarat procesul de monitorizare şi evaluare a proiectelor selectate, care a 
avut ca finalitate realizarea de observaţii pertinente, fie la documentaţia tehnică, fie la modul de execuţie 
a lucrărilor. Observaţiile au fost depuse la proiectant, la executant sau la beneficiar, după caz. Au fost 
realizate materiale de promovare a proiectului conform activităţilor planificate. Aceste material au fost 
distribuit în cadrul întâlnirilor directe cu cetăţenii şi prin intermediul voluntarilor şi a grupului de dialog. 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi pe dl. Olariu Petru Manager de proiect, tel 0722-548400 
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro   

comunicat de presă 


