FEDERATIA ASOCIATIILOR DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA DIN DOMENIUL APEI
Str. Unirii, nr.3 , Zalău, Sălaj, România,450047, Cod fiscal: 38688536
Telefon/fax: 0260 – 660525, e-mail: federatia.fadida@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.3/07.04.2022
privind aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Director pe anul 2021
și descărcarea acestuia de gestiune pentru acest an

Adunarea Generală a Asociatilor, organizată în sistem electronic la data de
07.04.2022, având în vedere:
- Prevederile art. 17 (1), lit.d din Statutul Federației;
- Raportul de activitate al Federației pe anul 2021.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului Director al Asociației pe anul
2021 și descarcarea de gestiune a Consiliului Director, pe baza acestui raport, pentru anul
2021.
Art.2. Raportul Consiliului Director pe anul 2021 constituie anexă la prezenta
hotărâre și face parte integrantă din aceasta.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Federației.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul
Director.

PREŞEDINTE
Vasile Dărăban

RAPORT
DE ACTIVITATE
pe anul 2021

CUVÂNT ÎNAINTE

Activitatea anului 2021 a fost grav afectată de starea de pandemie, drept urmare
activitatea FADIDA a fost una mai redusă, dar totuși a organizat întâlniri cu
membrii şi a purtat discuții cu factorii de decizie pe mai multe teme, expunând
problemele cu care se confruntă atât 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.
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 sfârșitul anului 2021, Federaţia număra 27 de membri,
Intercomunitară.

Asociaţii de Dezvoltare

ACTIVITĂŢI
1. ADUNĂRI GENERALE ALE ASOCIAŢILOR
Pe parcursul anului 2021 s-a organizat o (1) Adunare Generală a Asociaților. Având în vedere
restricțiile în vigoare adoptate de Guvern în scopul prevenirii răspândirii infecției cu coronavirusul
COVID-19, ședința s-a desfășurat în format electronic, după următoarea procedură:
– materialele de ședință și toate documentele ce urmau să fie supuse aprobării au fost trimise prin
poșta electronică tuturor membrilor;
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– membrii Federației au putut formula observații, obiecții, comentarii, amendamente până la o data
rezonabila, anterioara ședinței AGA programate;
– membrii Federației și-au exprimat votul (acord, dezacord, abținere) prin participarea la sedinta
organizata electronic, pe platforma Zoom
Adunarea Generală a Asociaţilor din 26.04.2021, on-line
În cadrul acestei şedinţe s-a făcut o prezentare a activităţii Federaţiei pe anul 2021 şi s-au adoptat
următoarele hotărâri:
Hotărârea nr. 1/26.04.2021 privind privind validarea prelungirii mandatelor Consiliului Director și
al Președintelui cu 1(un) an;
Hotărârea nr. 2/26.04.2021 privind aprobarea Raportului cenzorului privind activitatea Federației
Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din Domeniul Apei, pe anul 2020;
Hotărârea nr. 3/26.04.2021 privind aprobarea Raportului de activitate a Consiliului Director pe anul
2020 și descărcarea acestuia de gestiune pentru acest an;
Hotărârea nr. 4/26.04.2021 privind aprobarea Situațiilor financiare ale Federației pe anul 2020;
Hotărârea nr. 5/27.04.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Federaţiei pe
anul 2021.

2. ŞEDINŢE ALE CONSILIULUI DIRECTOR
Pe parcursul anului 2021 a avut loc o (1) ședință a Consiliului Director, în cadrul căreia s-au adoptat
următoarele decizii:
2.1 Ședința Consiliului Director din 16.04.2021
Decizia nr. 1/13.04.2020 - privind convocarea Adunării Generale a Asociaților în data de 26.04.2021.
Dispozițiile Președintelui
Pe parcursul anului 2021, Președintele FADIDA a emis o dispoziție, vizând următoarele aspecte:
Dispoziția nr. 1/15.12.2021 - privind inventarierea patrimoniului Federației.

3. ORGANIZARE DE CONFERINȚE
Pe parcursul anului 2021, Federatia a organizat Conferința regională “Probleme și provocări
în sectorul de apă”, la Miercurea Ciuc in perioada 18-21 iunie 2021.
In cadrul acestei conferinte am avut deosebita plăcere de a avea invitați de seamă precum
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, repezentanti ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației; reprezentanti AM POIM, consultanți, operatori de apă și specialiști din domeniu.
Cu aceasta ocazie s-au dezbatut teme precum: Situația ADI-urilor din domeniul apei; Proiecte în
derulare și pregătirea celor viitoare, Platforma Academică în Sprijinul Sectorului de apă și apă
uzată; Managementul nămolului.
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4. INIŢIATIVE FADIDA
Pornind de la problemele cu care se confruntă, în general, Asociaţiile de Dezvoltare
Intercomunitară, pe parcursul anului 2021, FADIDA a demarat acţiuni după cum urmează:
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

5. ACTIVITĂŢI DE SUPORT A MEMBRILOR ASOCIAŢI
Pe tot parcursul anului, FADIDA a fost alături de membrii săi precum şi de celelalte ADI-uri din ţară
prin:
- Transmiterea pentru informare, către toate toate ADI-urile, a documentelor, prezentărilor,
deciziilor din cadrul Comitetul de Monitorizare POIM 2014-2020 şi a Subcomitetului Sectorial
Mediu precum şi din cadrul altor conferinţe la care FADIDA a participat.
- Acordare de asistență ADI-urilor care au cerut sprijinul FADIDA, prin furnizarea de informaţii,
date şi păreri privitoare la aspecte din activitatea acestora
- Continuarea activităţii de atragere de noi membri. Au fost transmise date și informații despre
Federație unor ADI-uri care și-au exprimat deschiderea de a se alătura FADIDA în calitate de
membri.

6. ACTIVITĂŢI ÎN CALITATE DE MEMBRU
- 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.

7. PARTICIPAREA LA ÎNTRUNIRI DE LUCRU, CONFERINŢE, WORKSHOP-URI
Pe parcursul anului 2021 FADIDA a participat doar la intruniri organizate on-line.

8. EXERCIU FINANCIAR
Pe parcursul anului 2021 Federația a înregistrat venituri din cotizații ale membrilor în valoare totală
de 80.700,00 RON iar cheltuielile totale s-au ridicat la 47.773,65 RON. Prin urmare, Federația a
încheiat anul 2020 cu un excedent de 32.926,35 RON.
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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.
Publicații: Apariții în revista de specialitate "Edilitatea", o publicație a Asociației Parteneriat pentru
Proiecte și Fonduri Europene dedicată proiectelor și serviciilor publice.

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
Pe parcursul anului 2021 nu s-a semnat nici un parteneriat.

Președinte,
Vasile DĂRĂBAN
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