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Anexa 1 la Proiectul de Hotărâre nr. 2/2022 

 

PROIECTUL PROGRAMELOR ASOCIAȚIEI PENTRU ANUL 2022 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a fost constituită în baza 

Actului Constitutiv și al Statutului Asociației votate de către membrii fondatori în ședința 

Adunării Generale a Asociației din data de 26 noiembrie 2014. Asociația a fost înregistrată în 

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor pe data de 6 ianuarie 2015 iar Certificatul de înregistrare 

fiscală a fost emis pe data de 23 ianuarie 2015. Asociația a început să funcționeze efectiv 

începând cu luna februarie a anului 2015.  

Conform art. 4 alin. (1) din Statutul Asociației, aceasta a fost constituită în scopul 

pregătirii, promovării și implementării proiectelor pentru dezvoltarea județului Satu Mare, în 

interesul comun al tuturor localităților asociate, în variate domenii: servicii sociale, de sănătate, 

educație, sport, cultură, infrastructură, mediu, mediu de afaceri, turism, planificare teritorială, 

tehnologia informației, etc., de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes județean și 

local prin obținerea de finanțări interne și externe, precum și de a coordona politicile publice 

(politici de stimulare a ocupării forței de muncă, de incluziune socială, de planificare a 

teritoriului, dezvoltare economică, promovare și stimulare a turismului, tehnologia informației, 

etc.) ținând seama de prevederile art.12 alin 3 din Legea nr.215/2001. 

Prezentul proiect al programelor reprezintă documentul de programare, în care sunt 

trasate sarcinile concrete pe termen de un an al pentru personalul Asociaţiei. Proiectul 

programelor se referă la perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 şi reprezintă activităţile pe care 

personalul Asociaţiei este aşteptat să le îndeplinească, fiind întocmit în conformitate cu 

prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei.  

 

Principalele rezultate ale activităţii Asociaţiei din anul 2021 au fost: 

 Activităţi administrative constând în: 

• Modificare Statut și Act Constitutiv al Asociației 

• Organizarea procedurilor de achiziții pentru buna desfășurare a activității Asociației 

• Elaborarea bugetului Asociației și a planului anual al achizițiilor publice 

• Organizarea ședințelor AGA și a ședințelor Consiliului Director 
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• transmiterea către toți asociații a solicitărilor de plată a contribuțiilor restante aferente 

anilor 2015-2021 

• Colaborarea cu alte ADI-uri din județele învecinate.  

 Activităţi de informare/consultanţă constând în: 

• Buletine informative lunare  

• Vizite pe teren la asociaţi şi informări personalizate 

• Răspunsuri la solicitări de informaţii venite din partea membrilor Asociației 

• Solicitări de informaţii/observaţii la ghiduri lansate spre consultare publică 

• Actualizare constantă a paginii de internet și a paginii de social media a Asociației cu 

informații de interes pentru membri și privind activitatea Asociației; 

 Implementarea proiectelor Asociației:  

• “Effectiveness of Policy Instruments for Cross-Border Advancement in Heritage 

(EPICAH)" finanțat prin Programul de cooperare interregională Interreg Europe: 

raportare narativă și financiară aferente anului 2020, participarea în luna ianuarie la un 

seminar online privind strategiile de finanțare a turismului, organizarea în luna februarie 

a unui webinar privind patrimoniul natural și cultural, vizită de monitorizare a proiectului 

pentru perioada 2017-2020, participare la 2 webinarii privind turismul, aplicarea unui 

chestionar de identificare a proiectelor în domeniul culturii care pot fi depuse în perioada 

următoare, rapoarare narativă și financiară aferentă anului 2021, conferință de lansare a 

proiectului EPICAH 3 și implementarea activităților aferente acestuia; 

• „Commigration - Dezvoltarea unei abordări comprehensive pentru angajații care lucrează 

cu imigranți și a unei strategii eficiente de comunicare” finanțat prin programul 

Erasmus+: participare la întâlnirea de lucru din luna februarie pentru definitivarea 

planului de implementare a proiectului, semnarea acordului de parteneriat, participare la 

conferința de lansare a proiectului organizată în luna aprilie, aplicarea unui chestionar 

privind situația imigranților din România și din Județul Satu Mare și nevoile de formare 

ale angajaților care lucrează cu imigranții, organizarea în luna noiembrie a întâlnirii 

echipei de proiect, realizarea de video-uri cu imigranți din România; 

• „SMAR.T.OURISM – The Thematic Route of Castles” proiect selectat spre finanțare în 

luna februarie prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-

România-Ucraina: clarificări în vederea reducerii bugetului aferent proiectului, pregătirea 
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documentației necesare în vederea semnării contractului de finanțare, semnarea 

contractului de finanțare în luna iunie 2021, implementarea activităților aferente 

proiectului: achiziții, conferință de lansare a proiectului, întâlnire în Ucraina a echipei de 

proiect, întâlnire grup local de experți; 

• „Educație pentru viață” prin Programul „Promovarea unui stil de viață sănătos prin 

informare și conștientizare” al Agenției Naționale pentru Romi-Guvernul României: 

achiziții, implementarea activităților, raportare narativă și financiară; 

• Activități specifice în calitate de Birou Local al Programului de Cooperare Ungaria-

Slovacia-Ucraina-România: participare la conferințe/seminarii organizate în cadrul 

proiectelor finanțate prin acest program, finalizarea contractării proiectelor selectate în 

cadrul apelului de proiecte cu numărul 3, raportare narativă și financiară privind 

activitatea biroului local, monitorizarea proiectelor implementate în Județul Satu Mare, 

elaborarea rapoartelor de monitorizare, participarea la conferințe de presă și alte 

evenimente organizate în cadrul proiectelor finanțate prin acest program; 

 Scrierea de proiecte de interes comun pentru membrii Asociației: 

• depunerea spre finanțare prin programul Interreg Europe a proiectului EPICAH post 

COVID care are în vedere colaborarea cu partenerii inițiali din proiectul EPICAH în 

vederea identificării principalelor efecte pe care pandemia le-a avut asupra promovării 

patrimoniului natural și cultural al zonelor de graniță și identificarea de soluții pentru 

punerea în valoare a acestui patrimoniu; 

• depunerea spre finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă a 

proiectului „Consolidarea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica 

în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, în județul Satu Mare”; 

• depunerea spre finanțare prin Mecanismul Financiar SEE, Programul “Dezvoltare locală, 

reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” a proiectului „Incluziunea socială și 

abilitarea romilor din Județul Satu Mare” în parteneriat cu Crucea Roșie – filiala Satu 

Mare și Primăria Orașului Tășnad, acest proiect vizând incluziunea socială și abilitarea 

romilor în 11 comunități din Județul Satu Mare prin oferirea de servicii pentru sănătate și 

educație; 

• Depunerea spre finanțare a proiectului „Educație pentru viață” adresat comunităților de 

romi din 13 UAT-uri din Județul Satu Mare prin Programul „Promovarea unui stil de 
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viață sănătos prin informare și conștientizare” al Agenției Naționale pentru Romi-

Guvernul României. 

• depunerea spre finanțare a proiectului „Green energy for a sustainable educational 

environment” în cadrul apelului de proiecte 3.1 Capacitate crescută de a livra energie 

regenerabilă – Granturile Norvegiene; 

 Proiecte câștigate în perioada de referință: 

• „SMAR.T.OURISM – The Thematic Route of Castles” proiect selectat spre finanțare în 

luna februarie prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-

România-Ucraina în valoare de 380.389,80 Euro; 

• “Effectiveness of Policy Instruments for Cross-Border Advancement in Heritage 

(EPICAH)" 3 finanțat prin Programul de cooperare interregională Interreg Europe în 

valoare de 37.490 EURO; 

• „Educație pentru viață” prin Programul „Promovarea unui stil de viață sănătos prin 

informare și conștientizare” al Agenției Naționale pentru Romi-Guvernul României în 

valoare de 40.000 Lei; 

• „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare” finanțat prin 

Mecanismul Financiar SEE, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 

incluziunii romilor” în valoare de 4.414.864,62 lei.  

 Alte activități: 

 activități centrate pe populația romă din Județul Satu Mare: a. culegerea datelor privind 

persoanele vulnerabile, identificarea comunităților care sunt cele mai expuse 

coronavirusului și informarea lor despre măsurile de prevenție generală; b. informarea 

copiilor de etnie romă privind campania educațională „SOS Copiii Romi” în Județul Satu 

Mare; 

 colectarea de informații de la UAT-urile membre privind: proiectele implementate, 

proiectele aflate în implementare și proiectele care se doresc a fi implementate în 

perioada următoare. Un număr de 30 din cele 59 de UAT-uri membre au răspuns 

solicitării de informații și au completat chestionarul transmis de către Asociație; 

 implicare în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a Județului Satu Mare: 

participare la întâlniri, propuneri de proiecte și fișe de proiecte.  
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În vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor Asociației care rezultă din Actul 

Constitutiv și din Statut, pentru anul 2022 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu 

Mare își stabilește următoarele ținte: 

1) Întocmirea documentațiilor necesare realizării și implementării de proiecte de interes comun, 

în domeniile prioritare la nivelul județului Satu Mare: 

A. Scriere de proiecte  

• scrierea şi depunerea spre finanţare (în condițiile lansării unui apel de propuneri de 

proiecte) a unui proiect vizând creșterea eficienței energetice în clădirile publice aflate în 

proprietatea UAT-urilor membre; 

• scrierea și depunerea spre finanțare (în condițiile lansării unui apel de propuneri de 

proiecte) a unui proiect vizând dezvoltarea de trasee turistice în Județul Satu Mare; 

• scrierea și depunerea spre finanțare (în condițiile lansării unui apel de propuneri de 

proiecte) a unui proiect vizând creșterea măsurilor de siguranță în transport pe drumurile 

județene; 

• scrierea și implementarea în parteneriat cu autoritățile publice membre a unor proiecte de 

interes local la solicitarea acestora; 

B. Implementarea proiectelor: 

• “Effectiveness of Policy Instruments for Cross-Border Advancement in Heritage 

(EPICAH)" finanțat prin Programul de cooperare interregională Interreg Europe; 

• „Commigration - Dezvoltarea unei abordări comprehensive pentru angajații care lucrează 

cu imigranți și a unei strategii eficiente de comunicare” finanțat prin programul 

Erasmus+; 

• „SMAR.T.OURISM – The Thematic Route of Castles” proiect selectat spre finanțare în 

luna februarie prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-

România-Ucraina; 

• „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare” finanțat prin 

Mecanismul Financiar SEE, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 

incluziunii romilor” în valoare de 4.414.864,62 lei.  
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2) Centralizarea propunerilor de proiecte din domeniile de interes comun și a posibilităților de 

finanțare a acestora, precum și sistematizarea lor conform unei concepții unitare de dezvoltare a 

județului și a susținerii inițiativei locale: 

- actualizarea protofoliului de proiecte la nivel de județ; 

- informare lunară a membrilor cu privire la finanțarea proiectelor de interes comun și local prin 

transmiterea buletinului lunar și informare punctuală a membrilor cu privire la lansarea unor 

finanțări de interes local; 

- continua actualizare a paginii de internet a Asociației cu informații utile pentru membri; 

3) Facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea și finanțarea unor proiecte 

de interes comune de investiții: 

- facilitarea cooperării între posibili investitori și autoritățile publice membre; 

- facilitarea cooperării între autoritățile publice membre și autorități publice similare din statele 

membre UE în vederea încheierii unor acorduri de cooperare. 

4) Creșterea șanselor de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune, precum și a altor 

fonduri destinate dezvoltării durabile locale și județene: 

- informare lunară a membrilor cu privire la finanțarea proiectelor de interes comun și local prin 

transmiterea buletinului lunar și informare punctuală a membrilor cu privire la lansarea unor 

finanțări de interes local; 

- continua actualizare a paginii de internet a Asociației cu informații utile pentru membri. 

5) îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a județului. 

 În vederea implementării cu succes a obiectivelor și țintelor fixate, Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare va lucra în strânsă colaborare cu toți membrii 

Asociației, sectorul privat, ONG-uri locale și naționale, partenerii naționali și internaționali din 

proiectele aflate în curs de implementare.  

 

                                                                                                          Satu Mare,  la _______2022. 

  

                                                                                         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             SECRETAR DE ȘEDINȚĂ, 

                PATAKI CSABA                                                                   NICOLETA LAȘAN 

 

 


