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I. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  

"ZONA METROPOLITANĂ ORADEA" 

 

 

1. Constituirea Asociației 

 

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile 

administrativ-teritoriale localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, 

Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sânmartin, Sântandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare, 

situate la granița de vest a României, au înființat prin hotărârea adunării generale a 

asociaților din 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate 

juridică din România, în format de arie metropolitană. La 31 iulie 2007, comuna Girișu de Criș 

a aderat la asociație, determinând creșterea numărului de asociați la 10 (zece) unități 

administrativ-teritoriale. Ulterior, comuna Toboliu s-a desprins de Girișu de Criș, devenind o 

unitate administrativ teritorială separată, fiind și ea parte a asociației. În 2010 a fost acceptată 

și comuna Ineu ca parte a asociației, numărul total de membri ridicându-se astfel la 12. 

Scopul asocierii, stabilit în documentele de constituire, este de a stimula și sprijini creșterea 

prosperității teritoriului zonei, respectiv ridicarea bunăstării cetățenilor acestuia, direcția de 

orientare fiind creșterea continuă a calității vieții. Obiectivul general marchează conceptul de 

dezvoltare durabilă a teritoriului metropolitan, în contextul formării în perspectivă a unui 

spațiu urbanistic comun. Obiectivele specifice stabilite țin de alinierea Zonei Metropolitane 

Oradea la standardele economice și sociale euro-atlantice, în consens cu cele naționale, de 

instaurare în teritoriul metropolitan a unui climat de piață aliniat procedurilor competiționale 

internaționale și, nu în ultimul rând, de creștere a coeziunii economice și sociale la nivelul 

zonei.  

 

Între principalele direcții de activitate ale asociației, regăsim elemente legate de elaborarea și 

actualizarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, colectarea și analiza datelor cu impact 

teritorial, stabilirea și actualizarea portofoliului de proiecte atât la nivel metropolitan cât și la 

nivel local, introducerea managementului de proiect ca și metodă de promovare a inițiativelor 

de dezvoltare locală, identificarea programelor de finanțare în vederea sprijinirii inițiativelor 

de dezvoltare locală, verificarea criteriilor de eligibilitate aferente diferitelor programe de 

finanţare nerambursabilă, monitorizarea procesului de elaborare a documentațiilor tehnico-

economice aferente diferitelor investiţii promovate de cele 12 unități administrativ-teritoriale 

membre ale ZMO, elaborarea proiectelor / aplicațiilor de finanțare la nivelul celor 12 unități 

administrativ-teritoriale membre ale ZMO, asigurarea procesului de implementare și 

monitorizare a proiectelor asumate de autoritățile publice locale asociate, transformarea 

asistenței tehnice asigurate de ZMO pentru autoritățile locale asociate într-un important 

instrument de elaborare a unor politici publice locale, cu scopul de a asigura 

complementaritatea și distribuția echilibrată a funcțiilor relevante între nucleul urban - 

Municipiul Oradea și comunele din mediul rural.  
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2. Componența Asociației           

 

 
 

 

1. comuna BIHARIA 

 

Populaţie : 4.439  

Suprafaţă : 5.452 ha 

2. comuna BORȘ 

 

Populaţie: 4.167 

Suprafaţa: 4.341 ha 

3. comuna CETARIU 

 

Populaţie : 2.168 

Suprafaţa : 6.534 ha 

4. comuna NOJORID 

 

Populaţie : 5.376 

Suprafaţa :12.557 ha  

5. Municipiul ORADEA 

 

Populaţie : 222.736      

Suprafaţa: 11.556 ha 

6. comuna OȘORHEI 

 

Populaţie: 6.806 

Suprafaţa: 6.492 ha 

7. comuna PALEU 

 

Populaţie: 2.788 

Suprafaţa: 4.786 ha 

8. comuna SÂNMARTIN 

 

Populaţie: 10.802 

Suprafaţa: 6.175 ha 

9. comuna SÂNTANDREI 

 

Populaţie: 5.726      

Suprafaţa: 2.836 ha 

10. comuna GIRIŞU DE 

CRIŞ 

Populaţie: 3.861 

Suprafaţa: 4.561 ha 

11. comuna TOBOLIU 

 

Populaţie: 2.096 

Suprafaţa: 4.234  ha 

12. comuna INEU 

 

Populaţie: 4.772 

Suprafaţa: 4.951  ha 
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3. Organismele de conducere administrativă și executivă ale Asociației 

 

Organizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Oradea” este 

structurată pe trei niveluri.  

 

Primul are caracter deliberativ și este reprezentat de către Adunarea Generală a 

Asociaților.  

 

Al doilea nivel are caracter administrativ și este asigurat de către Consiliul Director.  

 

Al treilea nivel, cu caracter executiv, este reprezentat de un aparat tehnic și operațional 

care are rolul de a implementa măsurile adoptate în cadrul primelor două niveluri decizionale, 

respectiv de a contribui la dezvoltarea durabilă a acestei arii teritoriale. 

 

 

 

Schema funcțională a proceselor deliberative, administrative și executive  

ale Asociației ”Zona Metropolitană Oradea” 

 

 

 
 

AAppaarraattuull  tteehhnniiccoo  ––  

ooppeerraațțiioonnaall  aall  ZZMMOO 

CCOONNSSIILLIIUULL    

DDIIRREECCTTOORR  

AADDUUNNAARREEAA  

GGEENNEERRAALLĂĂ  AA  

AASSOOCCIIAAŢŢIILLOORR  
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ORGANIGRAMA 2021 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ ORADEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Aparatul tehnico – operațional al ZMO:  14 posturi permanente disponibile din care 7 sunt ocupate  
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4.  ADUNAREA GENERALĂ a Asociaților ZMO 

 

AGA este compusă din 12  reprezentanți ai membrilor, reprezentând primarii unităților 

administrativ-teritoriale asociate. Ca urmare a alegerilor locale care au avut loc in cursul 

anului 2020, structura AGA a ZMO, s-a actualizat, după cum urmează:  

 

 

Componența AGA a ZMO: 

 

1. FLORIN BIRTA-reprezentant Municipiul Oradea 

2. ZOLTAN SZILAGYI-reprezentant comuna Biharia 

3. GEZA BATORI-reprezentant comuna Borș 

4. FERENCZ SANDOR BIRO- reprezentant comuna Cetariu 

5. IOAN PAŞCA-reprezentant comuna Girișu de Criș 

6. DUMITRU TOGOR- reprezentant comuna Ineu 

7. TEODOR BABA- reprezentant comuna Nojorid 

8. IOAN GLIGOR-reprezentant comuna Oșorhei 

9. LUDOVIC SOMOGYI-reprezentant comuna Paleu 

10. CRISTIAN LAZA-reprezentant comuna Sînmartin 

11. IOAN MĂRCUŞ-reprezentant comuna Sântandrei 

12. ADRIAN CRĂCIUN-reprezentant comuna Toboliu 

 

 

HOTĂRÂRILE A.G.A. ADI ZMO pentru anul 2021 

 

 

Adunarea Generală a Asociaţilor Zonei Metropolitane Oradea s-a întrunit în anul 2021 de 

4 ori, fiind adoptat un număr de 15 hotărâri: 

 

1. Hotărârea nr. 1/12.03.2021 privind aprobarea raportului cenzorului și a raportului 

de audit financiar al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona 

Metropolitană Oradea pentru anul 2020. 

2. Hotărârea nr. 2/12.03.2021 privind aprobarea Bilanțului Contabil pentru anul 

2020 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea. 

3. Hotărârea nr. 3/12.03.2021 privind aprobarea raportului de activitate al  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru anul 

2020. 

4. Hotărârea nr. 4/12.03.2021 privind aprobarea PLANULUI  DE ACȚIUNI   al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea. 

5. Hotărârea nr. 5/12.03.2021 privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI 

CHELTUIELI pentru anul 2021 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Oradea. 

6. Hotărârea nr. 6/12.03.2021 privind aprobarea actualizării statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea. 
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7. Hotărârea nr. 7/12.03.2021 privind aprobarea prelungirii termenului de restituire 

al   Fondului ZMO acordat comunei Sântandrei. 

8. Hotărârea nr. 8/07.05.2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

Acordul de asociere referitor la realizarea obiectivului de investiții “Centura 

ocolitoare a localității Biharia”. 

9. Hotărârea nr. 9/07.05.2021 privind aprobarea încheierii  Acordului de parteneriat 

dintre ZMO și RA Aeroportul Oradea în vederea depunerii unei aplicații de 

finanțare în cadrul POIM. 

10. Hotărârea nr. 10/07.05.2021 privind acordarea Fondului ZMO către comuna 

Sânmartin. 

11. Hotărârea nr. 11/01.10.2021 privind actualizarea  Acordului de parteneriat dintre 

ZMO și RA Aeroportul Oradea în vederea depunerii unei aplicații de finanțare în 

cadrul POIM. 

12. Hotărârea nr. 12/01.10.2021 privind prelungirea Fondului ZMO acordat  comunei 

Sânmartin; 

13. Hotărârea nr. 13/01.10.2021 privind încheierea  Acordului de parteneriat dintre 

ZMO și Compania Nationala Cai Ferate CFR – SA în vederea dezvoltarii 

serviciului de transport public local feroviar la nivelul Zonei Metropolitane 

Oradea. 

14. Hotărârea nr. 14/22.12.2021 privind aprobarea Acordului de asociere pentru 

“Realizarea unui coridor de mobilitate in Zona Metropolitana Oradea  (zona 

Biharia - Paleu)”, în vederea depunerii unei aplicații de finanțare în cadrul POR, 

precum și pentru implementarea proiectului, în cazul selectării spre finanțare. 

15. Hotărârea nr. 15/22.12.2021 privind aprobarea, la cererea comunei Paleu, 

acordarii Fondului ZMO. 

 

 

Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană 

Oradea” este alcătuit din cei 12 primari ai localităților componente, în calitate de ordonatori 

principali de credite și, în conformitate cu atribuțiile de aleși locali, ca reprezentanți ai acestor 

unități teritorial-administrative. Rolul consiliului director este de natură decizională, în plan 

administrativ, respectiv de adoptare a tuturor măsurilor necesare funcționării curente a 

Asociației și a aparatului tehnic - operațional al acesteia.  

 

Consiliul formulează soluții de aplicare a hotărârilor Adunării Generale, prin adoptarea unor 

decizii propuse de la nivelul aparatului tehnic și operațional al Asociației, în cadrul unor 

ședințe ordinare care se organizează trimestrial sau, ori de câte ori este necesar, în funcție 

de proiectele de nivel local sau zonal care impun luarea unor decizii colective.  

 

Practic, în calitatea lor de ordonatori principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale 

care compun Asociația, membrii consiliului analizează, planifică și decid pregătirea unor 

documente care se supun adoptării consiliilor locale, pe proiecte punctuale care vizează 

interesul comun al acestor localități pentru dezvoltarea economică și socială integrată a zonei 

metropolitane. 
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Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Oradea” 

este organismul cu cea mai concretă reprezentare în stabilirea politicilor și strategiilor de 

creștere a coeziunii teritoriale.   

 

 

 

Componența Consiliului Director al ZMO 

 

 

1. FLORIN BIRTA-reprezentant Municipiul Oradea 

2. ZOLTAN SZILAGYI-reprezentant comuna Biharia 

3. GEZA BATORI-reprezentant comuna Borș 

4. FERENCZ SANDOR BIRO- reprezentant comuna Cetariu 

5. IOAN PAŞCA-reprezentant comuna Girișu de Criș 

6. DUMITRU TOGOR- reprezentant comuna Ineu 

7. TEODOR BABA- reprezentant comuna Nojorid 

8. IOAN GLIGOR-reprezentant comuna Oșorhei 

9. LUDOVIC SOMOGYI-reprezentant comuna Paleu 

10. CRISTIAN LAZA-reprezentant comuna Sînmartin 

11. IOAN MĂRCUŞ-reprezentant comuna Sântandrei 

12. ADRIAN CRĂCIUN-reprezentant comuna Toboliu 

 

 

DECIZIILE CONSILIULUI DIRECTOR   

 

În calitate de organism cu putere administrativă, Consiliul Director are ca și responsabilități 

punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor, precum şi alte atribuţii 

conferite prin Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al asociaţiei.  

 

Consiliul Director se întruneşte de regulă trimestrial, sau ori de câte ori se consideră 

necesară luarea unor decizii. Prevederile actelor decizionale se transmit şi se pun în aplicare 

de către personalul angajat, prin dispoziţii emise de către directorul general al aparatului 

tehnic şi operaţional al asociaţiei. Consiliul Director primeşte informări periodice de la acest 

aparat execuţional, aprobând materialele, documentele și deciziile necesare derulării 

activității asociației în conformitate cu prevederile statutare.  

 

Consiliul Director s-a întrunit pe parcursul anului 2021 în cadrul unei ședințe ordinare, în 

cadrul căreia a fost adoptată o singură Decizie.  
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DECIZIILE CONSILIULUI DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ ORADEA -  2021 

 

 

Data Nr. 

decizie 

Subiect 

12/03.2021 1 • Aprobarea suspendării contractului individual de muncă al 

dlui Adrian Foghiș, până la data de 28.02.2022, precum și 

încetarea mandatului de reprezentant în cadrul Federației 

Zonelor Metropolitane și a Aglomerărilor Urbane din 

România (FZMAUR), Asociației pentru Promovarea 

Turismului in Oradea si Regiune (APTOR), Asociației 

CLUSTHERM TRANSYLVANIA și Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară  APAREGIO. 

• Aprobarea, pe durata suspendării dlui. Adrian Foghiș, numirii 

dnei  Moțoc Letiția: 

- în funcția de director general al A.D.I. Zona Metropolitană 

Oradea  

-  în calitate de reprezentant al A.D.I. Zona Metropolitană 

Oradea  în relația cu Federația Zonelor Metropolitane și a 

Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR), Asociația 

CLUSTHERM TRANSYLVANIA, Asociația Asociația pentru 

Promovarea Turismului in Oradea si Regiune (A.P.T.O.R). 

• Aprobarea, pe durata suspendării dlui Adrian Foghiș, numirii 

dlui. Sebastian Marcu în calitate de reprezentant al A.D.I. 

Zona Metropolitană Oradea  în Consiliul Director al  A.D.I. 

APAREGIO. 

 

6.  APARATUL TEHNIC ŞI OPERAŢIONAL al Asociației 

 

Prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației, personalul angajat este 

încadrat în cadrul unui aparat tehnic - operațional, care are atribuții de reprezentare în 

raporturile cu terții și reprezintă interfața între structurile organelor de conducere. Rolul 

acestui aparat este de a duce la îndeplinire atribuțiile conferite prin statutul Asociației, 

hotărârile Adunării Generale a Asociaților și deciziile Consiliului Director. În cursul anului 

2021, personalul Asociației s-a compus din 7 persoane angajate cu caracter permanent: 

 

Personalul Asociației: 

 

1. Adrian FOGHIȘ  director general  

2. Letiția MOŢOC  director adjunct 

3. Ciprian BARNA  director programe și proiecte 

4.  Lorena STOICA  manager de proiect 
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5.  Sebastian MARCU      manager de proiect  

6.  Adrian CRAINIC   manager de proiect 

7.  Iuliana KADAR  inginer 

8.  Maria GAVRA                    asistent executiv 

 

Personalul angajat al Asociației ”Zona Metropolitană Oradea” acționează în mod curent 

pentru planificarea strategică a operațiunilor pe termen scurt, mediu și lung, care să 

contribuie la dezvoltarea durabilă a acestei asocieri, respectiv pentru implementarea 

secvențială a prevederilor din documentele emise la nivelul structurilor deliberative, 

administrative și executive.  

 

În unele cazuri, pentru realizarea proiectelor inițiate, aparatul tehnic și operațional al 

Asociației beneficiază de asistență tehnică contractuală specializată în vederea realizării unor 

studii și documentații tehnic-economice, care stau la baza programelor și aplicațiilor de 

finanțare dezvoltate atât la nivel de asociație, cât și pentru unitățile administrativ-teritoriale 

asociate.  

 

În acest sens, anumite operațiuni definite ca fiind extrem de calificate/tehnice, se realizează 

prin contractarea serviciilor necesare și/sau prin formarea punctuală, a unor grupuri de 

colaboratori locali, de la nivelul unităților administrativ-teritoriale care formează asociația.  

 

II.  RAPORT TEHNIC  

 

A. Proiecte care vizează pregătirea și implementarea unor investiții/ 

dezvoltarea unor servicii publice 

 

1. Finalizarea și recepția lucrărilor la obiectivul de investiții „Legătură Calea Aradului – 

Strada Ogorului”; 

 

2. Coordonarea fazei de elaborare a Proiectului Tehnic privind obiectivul de investiții  

„Centura ocolitoare a localitatii Biharia – etapa I”; 

 

3. Pregătirea si transmiterea datelor necesare in vederea formulării răspunsurilor la 
clarificări privind proiectul ”Introducere rețele inteligente de gaze naturale în Zona 
Metropolitană Oradea - etapa 1”, in cadrul POIM 2014 – 2020 (beneficiari: comunele 
Oșorhei, Paleu și Nojorid); 

4. Asigurare suport administrativ pentru RA Aeroportul International Oradea in vederea 
verificării studiilor de fezabilitate „Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii 
aeroportuare la Aeroportul Oradea” , și ’’ Creșterea gradului de siguranța si securitate 
la Aeroportul Oradea ”, aferente aplicațiilor de finanțare depuse prin POIM; 

 

5. Elaborare Studii de Oportunitate aferente introducerii trenului metropolitan si extinderii 
liniilor de tramvai in Municipiul Oradea, inclusiv achizitionarea de material rulant; 
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6. Pregătire si analiză cu privire la stabilirea traseelor pistelor de biciclete aferente 
Municipiului Oradea si Zonei Metropolitane; 
 

7. Participare la activitatea grupului de lucru in vederea pregătirii documentelor necesare 
demarării procedurilor de achiziție pentru contractarea serviciilor de  
”Actualizare/Completare/Revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din 
partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) „Drum expres Oradea – Arad “; 

 

8. Participare la evaluarea ofertelor în cadrul procedurii de atribuire a serviciilor de  
”Actualizare/Completare/Revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din 
partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) „Drum expres Oradea – Arad “ și la 
monitorizarea contractului de servici; 

 
9. Asigurarea suportului tehnic si logistic pentru CNAIR in vederea demarării studiilor 

necesare pentru începerea lucrărilor de execuție la obiectivul de investite „ Legătura 
Centura Oradea (Girație Calea Sântandrei) - Autostrada A3 (Biharia)"; 

 
10. Proiect ROHU-388 “Centrul de Dezvoltare Durabilă Leș” in cadrul programului Interreg 

V-A Romania-Ungaria: Finalizarea Proiectului Tehnic de Execuție privind obiectivul de 

investiții “CENTRU METROPOLITAN PENTRU DEZVOLTARE GEOTERMALA -

SPATIU PARTER ZMO PROIECT ROHU 388, Oradea, strada Alexandru Cazaban, 

nr.47”, asistență tehnică pentru comuna Nojorid în vederea implementării proiectului: 

elaborare și depunere raportări tehnico-financiare, finalizare Proiect Tehnic de 

Execuție pentru obiectivul de investiție “REABILITARE, ECHIPARE SI DOTARE 

CAMIN CULTURAL DIN LES IN VEDEREA INFIINTARII CENTRULUI DE 

DEZVOLTARE DURABILA LES"; 

 

11. Asistență tehnică pentru comuna Oșorhei în vederea pregătirii și depunerii a două 

proiecte ce vizează eficientizarea energetică a două școli în cadrul “Programului 

privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 

publice” implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația 

Fondului de Mediu: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN UNITĂȚILE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA OȘORHEI – ȘCOALA GIMNAZIALĂ A. POP 

ALPAREA” si „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN UNITĂȚILE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA OȘORHEI – ȘCOALA GIMNAZIALĂ A. POP 

OȘORHEI”; 

 

12. Asistență tehnică pentru comuna Sântandrei pentru pregătirea și depunerea 

proiectului “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL 

BIHOR” în cadrul “Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii 

de iluminat public” implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin 

Administrația Fondului pentru Mediu; 
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13. Proiect “Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei informației necesare 

desfășurării în condiții optime a procesului educațional pentru elevii si cadrele 

didactice din Comuna Cetariu, județul Bihor”, cod SMIS 148253, depus de comuna 

Cetariu în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020: pregătire 

răspuns la solicitările de clarificări; 

 

14. Proiect "Diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2 la nivelul 

structurilor de învățământ preuniversitar din Comuna Sântandrei, județul Bihor" (cod 

SMIS 146616) depus de comuna Sântandrei în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare: pregătire răspunsuri la solicitările de clarificări, elaborare rapoarte 

și proiecte de HCL; 

 

15.  Asistență tehnică pentru comuna Sântandrei în vederea implementării proiectului 

„Achiziția de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației pentru 

desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru 

cadrele didactice, în comuna Sântandrei, județul Bihor”, Cod SMIS 2014+ 144150, 

implementat de comuna Sântandrei în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 

2014-2020, conform Contractului de Finanțare nr. 72/233t/02.06.2021; 

 

16.  Asistență tehnică pentru comuna Sântandrei în vederea pregătirii și depunerii 

cererilor de finanțare în cadrul Programului de Investiții “ANGHEL SALIGNY” pentru 

obiectivele de investiții “Modernizare străzi Sântandrei” și „Modernizare Drum 

Comunal si străzi Palota”; 

 

17. Asistență tehnică pentru comuna Borș în vederea pregătirii și depunerii cererilor de 

finanțare în cadrul Programului de Investiții “ANGHEL SALIGNY” pentru obiectivele de 

investiții „Dezvoltarea infrastructurii de piste pentru cicliști in comuna Borș- loc. Borș, 

Santăul Mic si Santăul Mare” si „Reabilitare trotuare, accese și parcare în localitatea 

Borș”; 

 

18. Asistență tehnică pentru comuna Sântandrei în vederea pregătirii și depunerii unui 

proiect în vederea amenajării unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

comuna Sântandrei; 

 

19. Asistență tehnică pentru comuna Sântandrei și comuna Nojorid în vederea pregătirii, 

elaborării și depunerii fișelor de proiecte în cadrul Apelului de pre-selecție pentru 

digitalizarea administrațiilor publice locale din mediul rural al Regiunii Nord-Vest. 
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B. Capacitate administrativă 

 

1. Implementarea Sistemului de management SR EN ISO 9001:2008 și EMAS, în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea; 

 

2. Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă pentru cele 11 comune asociate în 

cadrul A.D.I. Zona Metropolitană Oradea: colectare și analiză date statistice, definirea 

strategiei și a portofoliului de proiecte, organizarea ședințelor de lucru și a dezbaterilor 

publice; 

 

3. Participare la procesul de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 
(SIDU), a Planului de Mobilitate la nivelul Zonei Metropolitane Oradea (PMUD) 
realizat de catre Primăria Muncipiului Oradea in cadrul proiectului ”Acțiuni de 
Simplificare a Procedurilor Administrative si de Planificare Strategică pentu cetățenii 
din Municipiul Oradea si Zona Metropolitană”, SMIS 135973 cu finanțare din POCA 
2014-2020: analiza documentului si comunicare cu echipa de consultanți; 

 
4. Implicare in activitatea grupurilor tematice organizate in procesul de elaborare a 

Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor pentru perioada 2021-2027. 

 

 

 

C. Alte tipuri de proiecte / inițiative metropolitane 

 

1. Implementarea și finalizarea proiectului ROHU-29 „Conservation and protection of 

ecosystems endangered by lack of thermal and freshwater in crossborder area”, in 

cadrul programului Interreg V-A Romania-Ungaria; 

 

2. Implementarea proiectului ROHU-425 ”Joint Development of Human Resources in 

Cross-Border Area” in cadrul programului Interreg V-A Romania-Ungaria; 

 

3. Asistență tehnică pentru comunele Paleu si Cetariu in vederea implementarii 

proiectului ROHU 319 ”Joint Program For Youth Cross – Border Cooperation”, in 

cadrul programului Interreg V-A Romania-Ungaria; 

 

4. Implementarea proiectului CYCLEWALK, program INTERREG Europe; 
 

5. Implementarea proiectului „Thriving Streets” in cadrul programului Urbact in 
parteneriat cu orasul Parma, Antwerp, Igoumenitsa, Radom, Santo Tirso, Nove 
Gorica, Debrecen; 

 
6. Asigurarea depunerii rapoartelor finale si a rapoartelor pentru perioada 1 de 

sustenabilitate pentru 3 proiecte ROHU în cadrul cărora sunt implicate 5 dintre cele 11 
comune membre ale ADIZMO, respectiv proiectele ROHU 200, ROHU 215 si ROHU 
265 implementate in cadrul programului Interreg V-A Romania-Ungaria; 
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7. Membri în CD și AGA ale Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și 

regiune (APTOR); 

 

8. Membri în cadrul FZMAUR (Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane 

din România); 

 

9. Membri în cadrul METREX (Rețeaua Europeană a Regiunilor și Zonelor 

Metropolitane); 

 

10. Reprezentarea Zonei Metropolitane Oradea în instanță privind Dosarul 

8813/271/2020, aflat în primă instanță pe rolul Judecătoriei Oradea prin care 

reclamanții solicită obligarea ZMO și a Municipiului Oradea la schimbarea soluției 

tehnice de scurgere  a apelor meteorice provenite de pe drumul de legătură Oradea-

Oșorhei. La momentul realizării obiectivului de investiție  a fost aleasă soluția tehnică  

de scurgere a apelor meteorice printr-un canal natural  iar în cadrul litigiului reclamanții 

solicită aplicarea unei soluții care implică betonarea canalului; 

 

11. Reprezentarea Zonei Metropolitane Oradea în instanță privind Dosarul 36/111/2020, 

aflat în calea de atac a recursului pe rolul Curții de Apel Oradea  prin care proprietarii 

de  apartamente aflate pe strada Meșteșugarilor  au solicitat anularea hotărârii de 

consiliu local prin care a fost aprobat studiul de fezabilitate întocmit pentru realizarea 

obiectivului de investiție "Creșterea mobilității și sporirea siguranței rutiere  prin 

amenajarea denivelată a intersecției în zona străzii Meșteșugarilor  cu strada Ovidiu 

Densușianu și magistrala CF Timișoara - Arad - Oradea”. În primă instanță cererea de 

chemare în judecată a reclamanților a fost respinsă. 

 

12. Instruire angajati: participare la curs de specializare tehnician urbanism; 

 

13. Instruire angajati: participare la curs de specializare responsabil de mediu. 


