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În cursul anului 2015, ADI ZMC și-a desfășurat activitatea conform Statutului său, 

axându-se în principal pe următoarele direcții de acțiune: 

- Monitorizarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul 

Național de Creștere Constanța -  Zona Metropolitană Constanța, document de 

planificare strategică aferent cadrului financiar european 2007 – 2013; 

- Asistență tehnică oferită unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației în 

domenii precum: accesarea fondurilor europene și gestionarea asistenței financiare 

nerambursabile provenită de la Uniunea Europeană; management de proiect; urbanism și 

amenajarea teritoriului; achiziții publice, etc; 

- Elaborarea și implementarea de proiecte finanțate prin intermediul Instrumentelor 

Structurale. În cursul anului 2015, a fost elaborat și depus spre finanțare în cadrul 

programului Horizon 2020, proiectul CIVITAS PORTIS (Port-Cities: Innovation for 

Sustainability/ Dezvoltare durabilă prin inovare. De asemenea, a fost continuată 

implementarea următoarelor proiecte: „Stagii de practică pentru studenţi competitivi pe 

piaţa muncii” , proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cod SMIS 136495, „Incluziune 

socială pentru o viață mai bună”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 

6 “Promovarea incluziunii sociale”, „Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din 

Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia 

drept centru pentru tineret”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 



prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, cod SMIS 

39623, „Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 

Constanţa, localitatea Agigea, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru 

tineret”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – 

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, cod SMIS 39514, 

„Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, 

localitatea Mihail Kogălniceanu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru 

tineret”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – 

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, cod SMIS 38658; 

- Desfășurarea activităților specifice în cadrul asigurării sustenabilității implementării 

următoarelor proiecte: „Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona 

Metropolitană Constanța, localitatea Lumina, în vederea utilizării acesteia drept centru 

pentru tineret”, „Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană 

Constanța, localitatea Corbu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret”, 

„Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri în localitatea Poarta Albă, în vederea 

utilizării acesteia ca centru pentru tineret”, „Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri în 

localitatea Valu lui Traian, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret”, 

„Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, 

localitatea Tuzla, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret”; 

- Organizarea și participarea la diverse evenimente, reuniuni, dezbateri și consultări 

publice, în domenii ce vizează misiunea și obiectivele Asociației;  

- Promovarea activității autorităților publice locale din Zona Metropolitană Constanța 

prin diverse canale de comunicare și diseminare a informațiilor, editarea publicației 

„Cronica Metropolitană”; 

- Colaborarea în cadrul unor activități, acorduri și proiecte cu entități precum: Banca 

Mondială, Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională a Regiunii de Sud-Est, Federația Zonelor Metropolitane și 

Aglomerărilor Urbane din România, Universitatea „Ovidius” Constanța, Asociația 

Municipiilor din România, precum și Asociația Orașelor din România; 

- Alte activități specifice conform  statutului, obiectului de activitate și misiunii 

Asociației. 


