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Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 Ńări. Statele Membre au 
decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de 
stabilitate, democraŃie şi dezvoltare durabilă, menŃinând diversitatea culturală, toleranŃa şi libertăŃile individuale. 
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu Ńările şi popoarele de dincolo de 
graniŃele ei. 

 
  

 

 

 
   

14 Octombrie 2009 
 

VOCEA TA CONTEAZĂ la final 
 

 
FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari Timişoara, în parteneriat cu InstituŃia Prefectului Timiş 

implementează, în perioada 24 decembrie 2008 - 23 octombrie 2009, 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 s-a desfăşurat în Municipiul Timişoara, grupul Ńintă fiind format din cetăŃeni, 
membri ai AsociaŃiilor de Proprietari/Locatari, autorităŃile locale, Primăria Municipiului Timişoara, 
Consiliul Local Timişoara şi societăŃile prestatoare de servicii care sunt desemnate să execute 
lucrări de reabilitări locative şi de infrastructură în localitate, finanŃate din bani publici. 

Principalele rezultate ale proiectului sunt: 
� Echipa de proiect în colaborare cu experŃii cooptaŃi au elaborat un suport de curs 

intitulat „Manual de participare publică”, structurat pe două parŃi, o parte teoretică şi o parte 
practică; 

� Au fost realizate şi distribuite materiale de promovare, afişe (500 de bucăŃi), pliante 
(50.000 de bucăŃi) şi fluturaşi (60.000 de bucăŃi); 

� Au fost atraşi 20 de voluntari. Aceştia s-au ocupat de distribuirea materialelor de 
promovare şi diseminarea informaŃiilor în cadrul AsociaŃiilor de Locatari/Proprietari, precum şi de 
mobilizarea şi organizarea evenimentelor din proiect; 

� Au fost formate cinci grupuri de lucru în cartierele municipiului, grupuri care au 
conlucrat permanent cu echipa de proiect; 

� S-a creat un „Mecanism de monitorizare şi îmbunătăŃire a proiectelor de Hotărâri 
de Consiliu Local, cât şi de monitorizare şi implementare de Hotărâri ale Consiliului Local 
Timişoara, hotărâri de interes major pentru cetăŃenii membrii ai AsociaŃiilor de 
Proprietari/Locatari din cadrul FALT”, mecanism care îmbracă forma unui material scris şi 
care poate fi folosit şi de alte organizaŃii interesate; 

� Monitorizarea proiectelor de hotărâri elaborate de executivul Primăriei. Până în 
prezent am monitorizat un număr de 327 proiecte de HCL, s-au analizat 77 proiecte de HCL, iar 
unde am observat diferenŃe între textul legislativ şi interesele cetăŃenilor am propus 
îmbunătăŃirea acestora; 

� Analizarea intensivă a hotărârilor autorităŃilor locale, în speŃă Consiliul Local 
Timişoara, finalitatea procesului fiind selectarea unui număr de patru hotărâri care sunt 
monitorizate şi evaluate de către echipa de proiect. În prezent sunt monitorizate şi evaluate 
următoarele lucrări:  

� Extinderi reŃele canal – Mehala - zona Aleea Viilor; 
� Extinderi reŃele apă – cartier Kuncz; 
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� Programul local multi anual pentru creşterea performanŃei energetice a 
blocurilor de locuinŃe din Municipiul Timişoara; 

� Extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de sud 
� Demararea procesului 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. Acolo 
unde se văd diferenŃe sau neconcordanŃe între documentaŃia tehnică şi execuŃia pe teren, 
acestea sunt aduse la cunoştinŃa autorităŃilor pentru a fi luate măsurile care se impun; 

� Am organizat o întâlnire a parlamentarilor de Timiş cu cetăŃenii. La întâlnire au 
participat senatorul Gheorghe David şi deputaŃii Marius Dugulescu, Alin Popoviciu, Gheorghe 
Ciobanu şi Maria Barna. S-au discutat probleme de interes pentru cetăŃenii Municipiului 
Timişoara şi nu numai. În cadrul proiectului o să mai organizăm în luna octombrie o astfel de 
întâlnire a parlamentarilor de Timiş cu cetăŃenii; 

� Am facilitat participarea cetăŃenilor din grupurile de lucru la analizarea proiectelor de 
HCL şi la modul de implementare a HCL selectate pentru monitorizare; 

� Am facilitat participarea cetăŃenilor la dezbaterile publice organizate de primărie fie la 
solicitarea noastră fie din iniŃiativa acestora; 

� Vom realiza un buletin informativ care va cuprinde rezultatele proiectului; 
 

InformaŃii suplimentare se pot obŃine de la Olariu Petru, Manager de proiect, tel 0722-
548400. 

Pentru eventuale informaŃii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaŃi 
cfcu.phare@mfinante.ro 

 


