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“GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE”
(GATA)
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT), în parteneriat cu Asociaţia PAEM Arad,
Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile (AIDD) Simeria, Asociaţia Microregională „BanatRipensis” Jimbolia, Liga pentru Integrarea şi Dezvoltarea Societăţii (LIDS) Vaţa de Jos, implementează
proiectul “GUVERNARE, ANTICORUPŢIE, TRANSPARENŢĂ, ATITUDINE” (GATA). Proiectul este
finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei.
Astfel, în cadrul acestui proiect a fost organizat Seminarul cu tema „Corupţia şi efectele ei”, în
data de 17 iunie 2010, la Hotel Timişoara.
La eveniment au participat aproximativ 70 de cetăţeni, precum şi reprezentanţi ai ONG-urilor din
regiunea de Vest.
Subiectele abordate au fost, pe lângă scurta prezentare a proiectului Guvernare, Anticorupţie,
Transparenţă, Atitudine, fenomenul corupţiei în Timiş, propuneri de reducere a elementelor care
favorizează fenomenul corupţiei şi soluţii adoptate pentru diminuarea cauzelor corupţiei”.
Concluziile seminarului au fost următoarele:
- cetăţenii prezenţii au cerut ONG-urilor şi populaţiei, în general, o atitudine mult mai vehementă
vizavi de actele de corupţie, de lipsa de integritate a autorităţilor locale şi centrale, fără a se lăsa
intimidaţi şi influenţaţi de reprezentanţii autorităţilor;
- participanţii au identificat nevoia de implicare şi colaborare mai activă a mass-mediei, care poate
mediatiza cazurile de corupţie semnalate de cetăţeni;
- cetăţenii sunt foarte nemulţumiţi de activitatea autorităţilor cu atribuţii în domeniul descoperirii
faptelor de corupţie;
- au existat nemulţumiri faţă de modul în care autorităţile locale şi centrale cheltuie banii publici
(Ex. în loc să fie ajutate 100 de familii dintr-un bloc afectat de explozie s-a preferat să se cheltuie banii
pe alte activităţi cu caracter cultural-sportiv).
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Olariu Petru, Manager de proiect, tel 0722-548400.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro

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.
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