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HOTARAREA NR. 5/11.05.2022 

privind Raportul de activitate pe perioada mandatului 2017-2022 al Consiliului Director al 

Federaţiei Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară din Domeniul Apei 

 

 

Adunarea Generală a Asociatilor, întrunită în şedinţă la data de 11.05.2022, având în vedere: 

- Prevederile art. 21(2), lit h și art.23(1) din OG 26/2000 cu privire la asociații si fundații, 

modificată și actualizată; 

- Prevederile art.17(1), lit.d, art19(6) si 15(1) din Statutul Federației; 

- Raportul de activitate al Federației pe perioada 2017-2022 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului Director al Federației pe perioada 

mandatului 2017-2022 și descărcarea de gestiune a Consiliului Director, pe baza acestui 

raport. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Federației. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul Director. 

  

 

PREŞEDINTE 

Vasile Dărăban 

 



 

 

RAPORT  

DE ACTIVITATE 

pe perioada de mandat 

2017-2022  
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CUVÂNT ÎNAINTE  

 

Dupa inființare, FADIDA a intreprins toate actiunile necesare pentru a-si 

indeplini obiectivele propuse prin Statut. Ca la orice început de drum, așteptările 

au fost mari, obiectivele îndrăznețe iar mijloacele de atingere ale acestora au 

fost limitate. 

Cu toate acestea, anul 2018 a fost un an de forță pentru activitatea Federației 

reușind să inițiem discuții pe teme importante ale sectorului, să organizăm 

întâlniri cu factori de decizie din domeniul serviciilor de apă și canalizare, să 

impulsionăm luarea unor măsuri pentru sprijinirea proiectelor POIM și pentru 

modificări legislative. 

 In anului 2019, având în vedere nevoile asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din 

domeniul apei din România, am considerat ca o prioritate şi am acţionat pentru susţinerea şi 

dezvoltarea acestor asociaţii. Drept urmare, una dintre cele mai importante activităţi a fost iniţierea 

proiectului "Consolidarea Capacității Instituționale a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară 

din Domeniul Apei". De asemenea, in 2019 ne-am concentrat pe întărirea poziţiei noastre pe scena 

actorilor din sectorul de apă iar una dintre realizări este intrarea noastră pe proiectul PISSA-BERD 

de ”Asistența tehnică pentru consolidarea capacității sectorului de apă și apă uzată în România”, 

proiect care s-a finalizat cu un document strategic privind dezvoltarea sectorului de apă din 

România.  

 Activitatea în perioada anilor 2020 si 2022 a fost grav afectată de starea de pandemie prin 

care am trecut cu toţii. Aceasta ne-a împiedicat să organizăm, aşa cum obişnuiam anii anteriori, 

întâlniri, conferinţe atât cu membrii Federaţiei cât şi cu ministere, agenţii, autorităţi centrale şi 

locale.  

 Însă, am reusit sa ne adaptăm mai bine condiţiilor de pandemie, să organizăm întâlniri între 

noi şi să aducem în discuţia cu factorii de decizie mai multe dintre problemele cu care se confruntă 

membrii Federaţiei cât şi sectorul de apă.  

 

SCURTĂ DESCRIERE 

 Federaţia Asociațiilor de Dezvoltare din Domeniul Apei (FADIDA) a fost constituită în 

octombrie 2017, la Cluj-Napoca, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, actualizată. 

 Inițial, 16 Asociații de Dezvoltare Intercomunitară care funcţionează în domeniul serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare şi-au exprimat voința de a se asocia în cadrul Federației, 

organizată la nivel național, în scopul cooperării și dezvoltării instituționale în domeniul serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare din România, al întăririi rolului asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară în cadrul arhitecturii instituționale din acest domeniu și al sprijinirii proiectelor de 

infrastructură realizate din fonduri europene și guvernamentale.  

 Adunarea Generală este organul de conducere al Federației, format din toți reprezentanții 

asociațiilor membre. 
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 Consiliul Director este organul executiv de conducere al Federației, format din 5 membri: 

președintele Federație şi încă 4 membri, aleși de către Adunarea Generală, din rândul reprezentanților 

din Adunarea Generală a Federației.  

 Controlul financiar intern al Federației este asigurat de 1 cenzor numit de Adunarea Generală 

a Federației. Federaţia a căpătat personalitate juridică în ianuarie 2018 când a fost înscrisă în 

Registrul Special-Federaţii, Secţiunea 1, de la Tribunalul Sălaj ocazie cu care s-a emis Certificatul de 

înscriere Nr.1/29.01.2018.  

 La sfârșit de mandat, mai 2022, Federaţia număra 27 de membri,  Asociaţii de Dezvoltare 

Intercomunitară.  

ACTIVITĂŢI 

1. ADUNĂRI GENERALE ALE ASOCIAŢILOR 

An ADUNĂRI GENERALE ALE 

ASOCIAŢILOR 

Nr. Hotarari 

AGA adoptate 

2018 AGA 31.01.2018, Alba Iulia 

AGA 05.06.2018, Timişoara 

3 

2019 AGA 25.02.2019, Covasna 

AGA 04.09.2019, Cluj-Napoca 

6 

2020 AGA 27.04.2020,  on-line 3 

2021 AGA 26.04.2021,  on-line 5 

2022 AGA 07.04.2022, on-line 4 

In principal hotararile AGA adoptate au vizat urmatoarele: 

- aprobarea cooptării în calitate de membri asociați a noi asociații de dezvoltare intercomunitară:  

- aprobarea siglei şi logo-ului Federaţiei; 

-  modificării ale Statutul Federaţiei; 

- aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Federaţiei; 

- aprobarea rapoartelor de activitate ale Consiliului Director pe anul anterior si descarcarea de 

gestiune a Consiliului Director pe baza acestui raport; 

- aprobarea Situatiilor financiare ale Federatiei pe anul anterior; 

- aprobarea Rapoartelor cenzorului; 

- vacantarea unei functii si alegerea unui vicepresedinte; 

- demararea  și depunerea diligențelor pentru obținerea finanțării proiectului “Consolidarea 

capacității instituționale a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din domeniul apei”. 

- validarea prelungirii mandatelor Consiliului Director și al Președintelui cu 1(un) an. 
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2. ŞEDINŢE ALE CONSILIULUI DIRECTOR 

An Sedinte Consiliu Director Nr. decizii 

adoptate 

2017 CD - 19.10.2017 2 

2018 CD - 19.01.2018  

CD - 31.01.2018 

CD - 21.03.2018 

CD - 16.05.2018 

CD - 22.11.2018 

7 

2019 CD - 15.02.2019 

CD - 28.02.2019 

CD - 20.08.2019 

3 

2020 CD - 13.04.2020 2 

2021 CD- 16.04.2021 1 

2022 CD - 29.03.2022 

CD - 02.05.2022 

2 

 

Pe parcursul perioadei de mandat au avut loc ședințe ale Consiliului Director, în cadrul cărora s-au 

adoptat următoarele decizii cu privire la: 

- repartizarea zonelor teritoriale de activitate pentru fiecare dintre cei 4 vicepresedinti 

 - convocarea Adunării Generale a Asociaţilor şi stabilirea ordinii de zi; 

- aprobarea organizarii de conferinţe; 

 - aprobarea participării Federaţiei în calitate de coorganizator la workshopuri; 

 - desemnarea Preşedintelui FADIDA să reprezinte Federaţia în Comitetul de Coordonare a 

proiectului PISSA - BERD 

- incheierea de parteneriate 

- prelungirea mandatelor Consiliului Director și al Președintelui cu 1 (un) an. 

 

3. Dispozițiile Președintelui 

Pe parcursul mandatului, Președintele FADIDA a emis dispoziții, vizând următoarele aspecte: 

- inventarierea patrimoniului Federației 

- suspendarea contractului individual de muncă a Consilierului juridic pe perioada exercitării de către 

acesta a mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Sălaj; 

 

3. ORGANIZARE DE CONFERINȚE 

Pe parcursul mandatului, Federaţia Asociațiilor de Dezvoltare din Domeniul Apei a organizat o serie 

de conferinţe, care au reunit factori de decizie din cadrul celor mai relevanți actori implicați în 
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sectorul serviciilor de apă şi apa uzată şi în procesul de implementare a proiectelor de investiții 

derulate din fonduri europene și naționale – Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Ministerul 

Fondurilor Europene, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilități Publice, operatori regionali, consilii județene, asociații de dezvoltare intercomunitară, 

autorități locale, parteneri din domeniu şi consultanţi. 

An Conferinte organizate de FADIDA 

2018 1.  Conferința “Prezent și viitor în managementul sistemelor de alimentare cu apă și de 

canalizare” – Alba Iulia  

 2. Conferința "Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară: Probleme şi Soluţii"- 

Timişoara 

3. Conferința "Creșterea Calității Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare"- 

Iaşi, 28.09.2018 

4. Workshop “Experiențe și lecții de bună-practică în managementul contractelor de 

delegare a gestiunii serviciilor” (în colaborare cu APPFE). 

2019 1. Sprijin in organizarea Conferinței națională "Elaborarea și implementarea 

proiectelor majore de investiții din sectorul de apă și apă uzată finanțate din 

fonduri europene 2014-2020", (APPFE în colaborare cu UTCB, FADIDA și 

Federația Patronatelor Societăților din Construcții), Bucuresti 

2. Sprijin in organizarea Forumului „Parteneriatul public privat. Concept, tipuri și 

aplicare practică în România", (APPFE, FADIDA, UTCB - Universitatea Tehnică 

de Construcții București, ARMD - Asociația Română pentru Managementul 

Deșeurilor, Ambasada Spaniei și Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, 

Bucuresti 

2020 - nu s-au organizat conferinte, forumuri, etc. 

2021  1. Conferința regională “Probleme și provocări în sectorul de apă”, Miercurea Ciuc, 

18-21 iunie 2021 

Mai, 

2022 

- nu s-au organizat conferinte, forumuri, etc. 

 

4. INIŢIATIVE FADIDA  

 Pornind de la problemele cu care se confruntă, în general, Asociaţiile de Dezvoltare 

Intercomunitară, pe parcursul mandatului 2017-2021, FADIDA a demarat acţiuni după cum urmează: 

An Initiative FADIDA 

2018 
1. In urma solicitatii FADIDA, dupa o procedura de selectie,  AM POIM include 

Federaţia în Comitetul de Monitorizare POIM 2014-2020 şi în Subcomitetul Sectorial 

de Mediu, în calitate de observator. 

2. FADIDA împreună cu partenerul său, APPFE, trimite un Memoriu Ministerului 

Fondurilor Europene, care cuprindea o prezentare completă a situaţiei sectorului de 

apă/apa uzată, problemele în implementarea proiectelor de investiţii şi limitarea 

accesului la opinie a ADI-urilor,  însoţită de solicitări şi propuneri de optimizare a 
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cadrului procedural aferent pregătirii şi evaluării proiectelor, precum şi de promovare a 

unor măsuri de consolidare a mecanismului instituţional aferent procesului de 

regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.   

3. Transmiterea unui Memoriu către MDRAP şi MFE cu privire la problemele 

identificate si care îngreunează procesul de pregătire şi implementare a proiectelor de 

investiţii din sectorul de mediu, îndeosebi procesul greoi de obţinere a avizelor, 

acordurilor şi autorizaţiilor solicitate la nivel de studiu de fezabilitate şi proiect tehnic. 

4. Intâlnire cu Ministrului Ministerului Fondurilor Europene unde FADIDA si APPFE 

au prezentat un plan de acţiune cu propuneri concrete pentru îmbunătăţirea situaţiei 

portofoliului de proiecte din cadrul POIM 2014-2020.  

5. Propunere către MDRAP pentru modificări legislative la Legea 51/2006 republicată, 

cu modificări, precum si a Ordinul Ministrului MDRAP nr. 2901/2013 

6. Intalnire cu AM POIM unde FADIDA cere un studiu asupra situației ADI-urilor din 

țară în urma căruia să se propună o schemă generală de finanțare a acestor ADI-uri.  

7. Intalnire cu BERD pentru finanţarea Asociaţiilor  de Dezvoltare Intercomunitară din 

domeniul apei. 

8. Alte discutii si intalniri cu MDRAP, MFE, BERD pe teme de interes pentru ADI. 

2019 
1.FADIDA întocmeste proiectul care vizează consolidarea capacității instituționale a 

Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din domeniul apei.  

2.Intalnire cu BEI pentru sustinerea si finanţarea proiectului.  

3.Intalnire cu AM POIM și BERD pentru sustinerea si finanţarea proiectului.  

4.La cererea FADIDA, Ministerul Fondurilor Europe include  FADIDA in grupul de 

lucru care analizeaza nevoile de finanțare pentru Obiectivul de Politică 2 – O Europă 

mai verde. 

5.FADIDA trimite către Consultantul proiectului PISSA BERD observaţii, propuneri şi 

soluţii referitoare la Raportul privind opţiunile strategice pentru sectorul de apă. 

6.Corespondenta cu ANRSC pentru clarificarea situaţiei in care Operatorul refuză să 

preia sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare de la UAT-uri membre ale ADI. 

2020 1. Inceperea unei acţiuni de înfiinţare, în cadrul Federaţiei FADIDA, a doua  comisii: o 

comisie  de experţi economişti şi jurişti şi o comisie tehnică. Datorită situaţiei de 

pandemie la nivel naţional, această iniţiativă nu este finalizată. 

2. Ministerului Fondurilor Europene include FADIDA ca entitate vizată pentru 

Asistenţă Tehnică în Planul de acţiune pentru întărirea capacităţii administrative – 

Pct. C: Capacitatea instituţilor cheie din sector,  în contextul pregătirii noii perioade 

de finanţare (2021-2027), transmis către Comisia Europeană. 

3. Revizuirea Proiectului FADIDA "Consolidarea capacității instituționale a 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din domeniul apei" conform cerintelor 

BERD. 

4. În urma candidaturii depuse, FADIDA este admisă în cadrul structurii parteneriale 

pentru Programul Operațional Dezvoltare Durabilă. 

 5. FADIDA este desemnată ca partener în Comitetul de Coordonare pentru 
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Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP). 

6. Corespondenta cu Ministerului Justiției-Evidența Organizațiilor Nonguvernamentale 

in vederea clarificării modificărilor legislative aduse în cadrul ADI-urilor de OG 

26/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi a OG 111/2020. 

7. În luna iulie FADIDA transmite observaţiile/comentariile sale către Ministerul 

Fondurilor Europene cu privire la documentul Sinteza Programului Operațional 

Dezvoltare Durabilă, Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a 

investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările 

climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor.  

8. Adresa catre Ministrul Fondurilor Europene, domnul Marcel Bolos, pentru 

sprijinirea ADI-rilor si finanţarea proiectului întocmit de FADIDA  

9. FADIDA transmite către MFE comentarii/observaţii la Proiectul de Ordonanță de 

Urgență privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă-canalizare cu 

finanțare din fonduri externe nerambursabile precum și pentru reglementarea 

serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajere, în 

vederea conformării la legislația europeană privind tratarea apelor uzate și de 

modificare a unor acte normative.  

10. Publicarea in Revista de specialitate Edilitatea a articolului „FADIDA – O voce 

care trebuie auzită!” 

2021 1. Prezentarea in cadrul Proiectului „Monitorizarea şi evaluarea integrată a 

performanțelor serviciilor publice” derulat de PSP si Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației, a viziunii FADIDA legata de sectorul de apa 

2. Publicarea in Revista de specialitate Edilitatea publicată de APPFE a articolului „ 

Echilibru și eficiență - factori esențiali pentru progresul sectorului de apă  

3. Formularea de comentarii si propunere de masuri suplimentare transmise catre 

Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare (DGPEIM) cu privire la 

Obiectiv de politică 2 – Sectorul apă și apă uzată in vederea stabilirii necesarului de 

asistenta tehnica pe programelor operationale 2021-2027 (PODD si POAT), unde este 

inclusa si asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii administrative a ADI/FADIDA 

2022 - In cadrul versiunii a 2 a actualizată a PODD 2021-2027, publicat spre consultare 

publică pe site-ul ministerului, FADIDA a fost introdusă în PODD ca beneficiar pentru 

măsuri cu privire la consolidarea capacității instituționale.  

 

5. ACTIVITĂŢI DE SUPORT A MEMBRILOR ASOCIAŢI 

Pe tot parcursul mandatului, FADIDA a fost alături de membrii săi precum şi de celelalte ADI-uri 

din ţară prin:  

- Acordare de asistență ADI-urilor care au cerut sprijinul FADIDA, prin furnizarea de informaţii, 

date şi păreri privitoare la aspecte din activitatea acestora precum si reprezentarea acestora in relatia 

cu autoritatile. 
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- Continuarea activităţii de atragere de noi membri.  

- Transmiterea pentru informare, către toate ADI-urile, a documentelor, prezentărilor, deciziilor din 

cadrul conferintelor, workshop-urilor, intalnirilor,etc. la care FADIDA a participat. 

- Consultarea ADI-urilor în legatura cu problemelor ce urmau sa fie expuse in cadrul unor întâlniri 

importante cu factori de decizie din domeniu sau in formularea de comentarii/opinii in care FADIDA 

a fost invitata sa-si transmita pozitia.  

- Consultarea cu ADI-urile privind nevoile de instruire la nivelul ADI-urilor cu scopul includerii 

acestora în proiectul FADIDA, de consolidare a capacităţii instituţionale a ADI-urilor. 

6. ACTIVITĂŢI ÎN CALITATE DE MEMBRU 

An Activitate 

2018 - Participarea la cea de-a VII-a reuniune a Comitetului de Monitorizare POIM 2014-

2020 şi a Subcomitetului Sectorial de Mediu. 

- Participarea la întrevederea de lucru din cadrul proiectului PISSA-BERD, cu 

consultantul Asocierea Ramboll (Danemarca) – BDO (România) şi reprezentanţii 

MFE. 

- Participarea la prima reuniune a Comitetului de Coordonare din cadrul Asistentei 

Tehnice PISSA BERD. 

2019 - Implicarea în susţinerea consultantului de pe proiectul PISSA BERD privind 

organizarea seminariilor naţionale şi regionale  

- Sprijin acordat Consultantului PISSA BERD pentru întocmirea documentului 

"Raport privind analiza ADI". 

- Participarea la reuniunile a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a ale Comitetului de 

Monitorizare POIM 2014-2020 şi a Subcomitetului Sectorial de Mediu,  

- Participarea la seminarul naţional din cadrul proiectului PISSA BERD ”Asistența 

tehnică pentru consolidarea capacității sectorului de apă și apă uzată în România”,  

-  Participarea la seminarele regionale din cadrul proiectului PISSA BERD  

 "Reducerea apei care nu aduce venituri şi Contractele bazate pe performanta" 

 "Managementul Activelor" 

 "Managementul contractului de delegare/ îmbunătățirea relațiilor 

instituționale". 

 “Benchmarking-ul - instrument de îmbunătățire a performanțelor”  

- Participarea la evenimentul de promovare a realizărilor POIM 2014-2020 Soluţiile 

pentru o infrastructură mai bună se construiesc împreună, eveniment finanţat în 

cadrul Sprijin pentru realizarea evenimentelor din Planul de Comunicare pentru 

Instrumente Structurale 2014-2020 

- Acordarea de sprijin pentru organizarea de conferinte si workshop-uri de catre 

APPFE  

 Problematica actuală a gestionării nămolului în România 

 Dezvoltări actuale în domeniul gestiunii apelor subterane urbane 

- Participarea, la invitația Ministerului Fondurilor Europene, la evenimentul cu tema 

Perioada de programare 2021-2027 - Viziune şi demersuri. 
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2020 - Participarea la videoconferinţa organizată de  PISSA-BERD în cadru 

proiectului”Asistența tehnică pentru consolidarea capacității sectorului de apă și apă 

uzată în România”.  

- Participarea la evenimentul de lansare a inițiativei ,,Către un sector românesc de 

apă și apă uzată sustenabil și eficient organizat de Asociația Parteneriat pentru 

Proiecte și Fonduri Europene (APPFE)  

- Participarea la seminarul naţional final din cadrul proiectului PISSA BERD.  

- Participarea la reuniunea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014 – 2020 (CM POIM) şi a Subcomitetului Sectorial Mediu 

aferent celei  de-a XII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014– 

2020. 

- Participarea FADIDA la reuniunile Comitetului de Coordonare pentru 

Managementul Acordului de Parteneriat 2021-2027 (CCMAP 2021-2027) 

2021 - Prin adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) nr. 

654/22.02.2021 cu privire la constituirea Comitetului de Coordonare pentru 

Managementul Acordului de Parteneriat 2021-2027 (CCMAP 2021-2027) am fost 

informati de calitatea de membru al FADIDA in cadrul acestui comitet iar dl. 

presedinte FADIDA a fost nominalizat ca reprezentant al Federatiei. Cu aceasta 

ocazie s-au transmis opinii legate de finalizarea ROF a CCMAP 2021-2027. 

2022 
- 25.01.2022 - Participarea la reuniunii Subcomitetului Sectorial pe Mediu (SCS 

Mediu), reuniune premergătoare celei de-a XIII-a reuniuni a Comitetului de 

Monitorizare POIM. 

- 26.01.2022 - Participarea la al XIII-a Comitet de Monitorizare al POIM 

 - 25.02.2022- La invitația ANRSC, FADIDA a participat la dezbaterea publică a unor acte 

normative emise în baza Ordonanței de urgență nr. 144/2021 pentru modificarea și 

completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 

 

7. PARTICIPAREA LA ÎNTRUNIRI DE LUCRU, CONFERINŢE, WORKSHOP-URI 

Cu scopul de a promova Federaţia şi a deveni un partener activ şi recunoscut pe piaţa serviciilor de 

alimentare cu apă şi de canalizare, FADIDA a participat pe parcursul mandatului la o serie de 

evenimente, după cum urmează:   

 

An Activitate 

2018 - Participarea la simpozionul organizat de Ambasada Austriei pe tema serviciilor 

publice în general, cu accent pe cele de furnizare a apei şi de canalizare 

- Participat la Forumul Serviciilor Publice cu tema: "Soluţii practice şi mecanisme de 

finanţare pentru furnizarea serviciilor publice la îndemâna autorităţilor locale”  

- Participarea la Conferința Națională „Impactul legislației în domeniul achizițiilor 

publice asupra derulării proiectelor finanțate din fonduri europene și naționale”,  

- Participarea la Workshopul ”Oportunități de afaceri actuale și viitoare în sectorul 

de apă din România: anul 2018 și următorii" organizat de Ambasada Spaniei  

- Participarea la Forumul „Sectorul de alimentări cu apă și canalizări din România în 

anul Centenarului” 
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2019 - Participarea la întâlnirea de început a proiectului " Technical Support to România în 

Analyzing and Addressing the Challenges în Meeting the Urban Wastewater 

Treatment Directive (UWWTD Directive 91/271/EEC " (Suport tehnic pentru 

România în analiza și soluționarea provocărilor în îndeplinirea Directivei privind 

tratarea apelor uzate urbane). 

- Participarea la Conferinţa interactivă zonală cu tema:” Îmbunătăţirea capacităţii 

administrative a structurilor implicate în gestionarea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice” 

- Participarea la  Schimbul de experiență și bune practici cu privire la progresele 

tehnice și tehnologice înregistrate în sectorul serviciilor comunitare de alimentare cu 

apă și canalizare, Budapesta, Ungaria  

 - Participarea la study tour-ul Uzina de apă a oraşului Viena în perioada 28-

30.10.2019 la invitaţia ADI Maramureş. 

2020 - Participarea la workshopul "Probleme întâmpinate și soluții de optimizare a 

sistemului achizițiilor publice din România", Râmnicu Vâlcea   

- FADIDA a acordat un  interviu in cadrul unui studiu de piață - Analizarea 

potențialului de folosire a unor Instrumente Financiare pentru finanțarea 

infrastructurii rurale în țările membre ale Uniunii Europene  

- Participarea FADIDA la primul workshop al proiectului „ Technical Support to 

România în Analyzing and Addressing the Challenges în Meeting the Urban 

Wastewater Treatment Directive (UWWTD Directive 91/271/EEC ” (Suport tehnic 

pentru România în analiza și soluționarea provocărilor în îndeplinirea Directivei 

privind tratarea apelor uzate urbane) 

- Acordarea unui interviu on-line în cadrul Proiectului „Monitorizarea şi evaluarea 

integrată a performanțelor serviciilor publice” implementat de  Patronatul Serviciilor 

Publice, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului României și Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  

2021 - Participarea la webinarul organizat de Institutul National de Administratie pe tema 

SMART CITY – revoluția administrativă urbană  

2022 - Participarea la Adunarea Generală a membrilor Asociației Române a Apei (ARA) în 

data de 29.04.2022 

 

8. EXERCIU FINANCIAR 

In tabelul de mai jos este prezentata situatia financiara a Federatiei pe fiecare an de mandat. 

An Venituri [LEI] Cheltuieli [LEI] Total [LEI] 

2018 171.778,00 111.309,53 60.468,47 

2019 95.239,00 92.806,71 2.432,29 

2020 54.000,00 35.342,00 18,658.00 

2021 80.700,00 47.773,65 32.926,35 

2022 N/A N/A N/A 

 



Pag. 11/ 12 
 

9. PUBLICITATE  

Promovare on-line: Prin activitatea desfășurată online, pe pagina de Facebook a Federaţiei, s-a 

urmărit promovarea Federaţiei în mediul online și informarea membrilor şi a publicului interesat prin 

postarea de știri, evenimente, materiale specifice activităţii FADIDA. 

Site FADIDA: În anul 2020 s-a realizat site-ul Federației https://www.fadida.ro, s-a înregistrat 

domeniul fadida.ro și s-a schimbat e-mailul oficial al Federatiei in federatia@fadida.ro. Publicații: 

Apariții cu articole în revista de specialitate "Edilitatea", o publicație a Asociației Parteneriat pentru 

Proiecte și Fonduri Europene dedicată proiectelor și serviciilor publice. 

Materiale publicitare: la fiecare eveniment organizat de FADIDA sau cu sprijinul FADIDA, s-au 

distribuit mape și pixuri personalizate, s-a expus bannerul roll-up FADIDA și s-au realizat prezentări 

ale Federației.  

Emisiuni radio: - Doua interviuri ale Preşedintelui FADIDA la Radio România Actualităţi pentru 

promovarea Federaţiei. 

Emisiuni televizate: Cer Variabil, Timişoara: https://telenova.ro/ştiri/2018/06/cer-variabil-06-06-2018 

Ziare:  https://jurnalulregional.ro/principal/ 

https://informatiahr.ro/ministerul-mediului-vine-in-sprijinul-asociatiilor-de-dezvoltare-

intercomunitara-prin-pnrr-cu-o-finantare-de-1-miliard-de-euro/ 

 

10. PARTENERI 

Până în prezent FADIDA are încheiate parteneriate cu: 

1. ASOCIAȚIA PARTENERIAT PENTRU PROIECTE ȘI FONDURI EUROPENE (APPFE), 

încheiat în anul 2017  

2. ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI (ARA), semnat în luna februarie 2018. 

CONCLUZII 

 Activitatea Federatiei pe tot parcursul mandatului s-a desfăşurat conform obiectivelor propuse 

in Statut și considerăm că activitatea a fost una bogată, reușind să ne facem cunoscuți ca partener 

activ pentru autoritățile administrației publice centrale, locale, precum și pentru organizații și 

instituții din domeniu, să inițiem discuții privind finanțarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 

la nivel național, să luam poziție și să facem propuneri pentru îmbunătățirea legislației în domeniul și 

pentru urgentarea pregătirii și implementării proiectelor de investiții POIM 2014-2020.  

  FADIDA a militat cu ocazia participării la întrunirile Comitetului de Monitorizare POIM și a 

Subcomitetului Sectorial Mediu pentru accelerarea semnării contractelor de finanțare din cadrul 

programului POIM și pentru înlăturarea/rezolvarea obstacolelor care au dus la starea lentă de 

absorbție a fondurilor europene pentru sectorul de apă și apă uzată.    

 De asemenea, s-au consolidat relațiile cu autoritatile centrale, îndeosebi cu Ministerul 

Fondurilor Europene (MFE, AM POIM), cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației (MDRAP), cu alti factori de decizie, cu parteneri și cu consultanți.  

mailto:federatia@fadida.ro


Pag. 12/ 12 
 

In fiecare an de mandat, Conducerea Federatiei s-a concentrat pe consolidarea poziției în 

sectorul de apă si participarea in cat mai multe activitati si proiecte de importanta pentru sector. 

Drept urmare, am fost nominalizati ca membri in diverse comisii de monitorizare sau derulare a unor 

proiecte importante pentru sector. 

 Cu fiecare ocazie, FADIDA a avut prezentari, luari de cuvant si opinii pertinente, astfel ca a 

devenit un actor a carui opinie conteaza si in diverse cazuri de pregatire a proiectelor majore din 

sector a fost consultata si invitata sa prezinte comentarii/propuneri/modificari, ceea ce arata fara 

echivoc ca suntem pe drumul cel bun si dorit de noi. 

 De asemenea, avem convingerea ca in urmatoarea perioada de programare (2021-2027), 

asociatiile de dezvoltare intercomunitara vor beneficia, prin intermediul FADIDA de fonduri pentru 

cresterea capacitatii institutionale precum si a capacitatii de implementare a proiectelor de investitii.  

 

 

 

Președinte, 

Vasile DĂRĂBAN 


