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Cod proiect ROHU-158 

Titlu proiect Dezvoltarea unui spațiu și a unui centru de cunoștințe 

transfrontaliere incluzive 

Axă prioritară 6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și comunități) 

Prioritate de 

investiție 

11/b1 - Promovarea cooperării juridice și administrative și a 

cooperării între cetățeni și instituții. Cooperarea pentru instituții. 

Obiectiv 

Obiectivul intervenției este acela de a contribui la inițiativele de 

cooperare care îi apropie pe oameni, construirea de cooperări și 

consolidarea relațiilor dintre comunitățile care trăiesc în regiunile 

de frontieră, promovând dezvoltarea durabilă. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Green 14 – Asociația Euroregiunii Békés - Bihor 

pentru Dezvoltare Sustenabilă (Ungaria) 

Beneficiar:  Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale şi 

Culturale ale Banatului şi Crişanei "EXCELSIOR" (România) 

Buget total 74.725,00 Euro, din care FEDR, 63.516,25 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- organizarea de tabere de vară și cluburi ecologice în Arad și 

Békéscsaba 

- dezvoltarea Spațiului Inclusiv pentru Tineret 

- piață transfrontalieră ecologică și activități de petrecere a timpului 

liber (Festivalul Ecologic al Lavandei) 

 

Rezultatele proiectului: 

- acțiunile orientative vor oferi sprijin inițiativelor și 

evenimentelor care promovează și conservă diversitatea 

culturală și tradițiile comune - implicând societatea civilă locală 

Rezultatele proiectului provin din inițiative de cooperare la scară 

mică ale organizațiilor civile din domeniul culturii, sportului, 

tineretului și alte activități de agrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  www.interreg-rohu.eu 

 

Cod proiect ROHU-208 

Titlu proiect Îmbunătățirea gestionării calității râurilor transfrontaliere: Criș 

(Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisa) 

Axă prioritară 1 – Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și 

resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor) 

Prioritate de 

investiție 

6/b – Un management îmbunătățit al calității râurilor și apelor 

subterane  

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului "Îmbunătățirea managementului 

calității râurilor transfrontaliere Cris (Körös), Mureș (Maros) și Tisa 

(Tisa)" este legat de obiectivul programului "Îmbunătățirea 

managementului calității râului transfrontalier Bazinelor și 

corpurilor de apă subterană "prin investiții în sectorul apei pentru a 

îndeplini cerințele de mediu ale Uniunii și pentru a răspunde 

nevoilor identificate de statele membre pentru investiții care 

depășesc aceste cerințe. 

Parteneriat 
Beneficiar Principal: Compania de Apă Arad (România) 

Beneficiar: Compania de Apă Szeged (Ungaria) 

Buget total 4.060.327,24 Euro, din care FEDR, 2.549.744,47 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- achiziționarea de echipamente de laborator 

- activități de control și cercetare tehnologică 

- dezvoltarea a 4 instalații de tratare a apelor reziduale în România 

 

Rezultatele proiectului: 

- 6 puncte de măsurare influențate pozitiv de intervenții, după 

finalizarea proiectului 

- îmbunătățirea calității apelor uzate evacuate din stația de 

epurare Ineu, care prin intervenții de investiții va contribui la 

îmbunătățirea calității apei râului la punctul de măsurare "Stația 

Hydro Ineu" 

- îmbunătățirea calității apelor reziduale din stația de epurare 

Lipova, care prin intervenții de investiții va contribui la 

îmbunătățirea calității apei râului la punctul de măsurare 

"Radna / Lipova" 

- îmbunătățirea calității apei reziduale evacuate din stația de 

epurare Arad, care prin intervenții de investiții va contribui la 

îmbunătățirea calității apei râului la punctul de măsurare 

"Zadareni" 

- îmbunătățirea calității apei reziduale evacuate din stația de 

epurare Gurahont, care prin intervenții de investiții va contribui 

la îmbunătățirea calității apei râului în punctul de măsurare "Cil" 
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- îmbunătățirea calității apelor uzate evacuate din stația de 

epurare a apelor reziduale din Szeged, care prin intervenții de 

investiții va contribui la îmbunătățirea calității apei râului în 

punctul de măsurare "Tiszasziget, frontiera de stat"  

- îmbunătățirea calității apelor uzate evacuate din stația de 

epurare Algyő, care prin intervenții de investiții va contribui la 

îmbunătățirea calității apei râului în punctul de măsurare 

"Szeged Tápé" 
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Cod proiect ROHU-224 

Titlu proiect Dezvoltarea sistemului intern de apă de interes comun pe canalul 

Mureșel, Canalul de legătură Ier și Canalul Ier 

Axă prioritară 1 – Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și 

resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor) 

Prioritate de 

investiție 

6/b – Un management îmbunătățit al calității râurilor și apelor 

subterane  

Obiectiv 
Îmbunătățirea managementului calității râurilor transfrontaliere din 

zona județelor Arad și Békés prin investiții în infrastructura de apă 

și gestionarea transfrontalieră 

Parteneriat 
Beneficiar Principal: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 

(România) 

Beneficiar: Direcția Apelor Tisa Inferioară (Ungaria) 

Buget total 1.890.017,55 Euro, din care FEDR, 1.606.514,91 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- reabilitarea construcției hidrotehnice de-a lungul celor 3 canale 

studiate 

  - reabilitarea stației de pompare Mureșel SP 

  - reabilitarea cantonului și sediul administrativ 

  - dragare canal, accesorii 

  - electrificarea stației de pompare 

  - construirea unei stații de monitorizare 

 

Rezultatele proiectului: 

- 3 puncte de măsurare influențate pozitiv de intervenții, după 

finalizarea proiectului 

- întărirea cooperării transfrontaliere în domeniul îmbunătățirii 

calității apei prin promovarea unei cooperări intensive între 

granițele naționale și administrative ale organizațiilor de 

gestionare a apelor din România și Ungaria 

- prin reabilitarea paturilor canalului și prin realizarea unei 

alimentări cu apă ecologică și eficientă, calitatea apei din corpul 

de apă transfrontalier Cigányka-ér va fi îmbunătățită 
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Cod proiect ROHU-331 

Titlu proiect Rețea transfrontalieră pentru a sprijini dezvoltarea carierei 

profesionale în regiunea de frontieră 

Axă prioritară 
3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea 

mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperarea în 

domeniul ocupării forței de muncă) 

Prioritate de 

investiție 

8/b - Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin 

dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale 

pentru zonele specifice 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este creșterea calității ocupării 

forței de muncă în zona de eligibila a programului prin crearea 

condițiilor cadru pentru o mai bună exploatare a talentelor 

existente în județele Bihor și Bekes. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Societatea de Binefacere Don-Orione 

(România) 

Beneficiari:  

Agenția pentru ocuparea forței de muncă a județului Bihor 

(România) 

Camera de Comerț și Industrie a județului Békés (Ungaria) 

Autoguvernarea Județului Békés (Ungaria) 

Fundația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor din județul Békés 

(Ungaria) 

Buget total 2.561.094,80 Euro, din care FEDR,  2.176.930,58 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- identificarea profesiilor care lipsesc pe piața muncii 

- organizarea de evenimente destinate să ofere o 

perspectivă detaliată asupra anumitor profesii 

- furnizarea de informații practice despre antreprenoriat ca 

alternativă la locurile de muncă clasice (de exemplu, târguri 

de locuri de muncă, conferințe) 

- dezvoltarea unei aplicații mobile inteligente 

 

Rezultatele proiectului: 

- o rețea de servicii de orientare în carieră pentru tineri 

- două centre de resurse pentru orientare în carieră create la 

Oradea și Bekescsaba 

- reducerea obstacolelor care nu sunt vizibile în dezvoltarea 

pieței forței de muncă și a mobilității 

- 9010 participanți la inițiative comune de angajare și formare 

comună 
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Cod proiect ROHU-348 

Titlu proiect Pod pentru piața forței de muncă transfrontaliere 

Axă prioritară 
3 - Îmbunătățirea ocupării forței muncă și promovarea mobilității 

transfrontaliere a forței de muncă (Cooperarea în domeniul 

ocupării forței de muncă) 

Prioritate de 

investiție 

8/b - Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin 

dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale 

pentru zonele specifice 

Obiectiv 
Obiectivul general al proiectului este creșterea mobilității 

transnaționale a forței de muncă în zona de frontieră România-

Ungaria. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  Fundația Diaspora (România) 

Beneficiari:  

Șansa pentru diaspora (Ungaria) 

Asociația Culturală și Recreațională (Ungaria) 

Buget total 260.554, 79 Euro, din care FEDR, 221.471,56 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități principale: 

- elaborarea unui material de instruire specializat, bazat pe 

metodologie comună de predare a limbilor română și 

maghiară ca limbi străine. Acest material va fi elaborat astfel 

încât să sporească într-adevăr inițiativele transfrontaliere de 

ocupare a forței de muncă, prin simularea unor situații de 

conversație cu angajatori și cu recepționeri din diferite 

instituții, cum ar fi primării, oficiilor poștale, spitale etc.  

- materialele elaborate vor fi postate pe web site-ul 

proiectului, astfel încât acestea  să fie accesibile tuturor 

celor interesați.  

- toți cei trei parteneri creează zone de instruire adecvate: 

PP2 o sală de curs în Bordany, PP1 un centru de formare în 

Nagybanhegyes și LB un centru de formare la Timișoara. 

Aceste zone vor fi echipate corespunzător pentru activitățile 

de formare. 

 

Rezultatele proiectului: 

- 88 de participanți la instruiri (24-24 din Csongrád și județul 

Békés, 40 din județul Timiș) care vor beneficia în primă 

instanță de proiect 
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- materiale de curs pentru predarea limbilor română și 

maghiară ca limbi străine 

- acreditarea cursurilor de limbă 

- material de ghidare cu privire la baza legală din cele două 

țări 

- portal web care oferă pachete pentru creșterea mobilității 

transfrontaliere a forței de muncă 

- cadru optim pentru instruire eficientă. 
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Cod proiect ROHU-401 

Titlu proiect 
Îmbunătățirea standardelor serviciilor de îngrijire a sănătății în 

domeniul prevenției, identificării și tratamentului bolilor 

cardiovasculare și ginecologice în zona trasfrontalieră 

Axă 

prioritară 
4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în 

domeniul serviciilor de îngrijire a sănătății și prevenției) 

Prioritate de 

investiție 9/a - Investiţii în infrastructura medicală  

Obiectiv 

Obiectivul general principal al proiectului este îmbunătățirea 

serviciilor preventive și curative de îngrijire a sănătății 

cardiovasculare și ginecologice din județele Timiș, Bihor și Hajdu-

Bihar, și facilitarea accesului la acestea . 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara 

(Romania) 

Beneficiari:  

Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea (România) 

Universitatea din Debrecen (Ungaria) 

Buget total 3.000.000,00 Euro, din care FEDR, 2.550.000,00 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- echiparea a doua camere de chirurgie cardiovasculară și 

sterilizarea departamentelor de cardiologie din cadrul 

Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara cu 

echipamentul medical necesar 

- echiparea blocului operator și a 10 camere pentru pacienții 

Secției II și IV Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Oradea 

- achiziționarea de echipament medical necesar pentru 

Universitatea din Debrecen 

- promovarea examinării sănătății și asigurarea informării în 

zona prevenției și diagnozei bolilor cu frecvență ridicată din 

aria eligibilă 

- acțiuni de îmbunătățire a accesului grupurilor dezavantajate 

la infrastructura de sănătate 

- achimb de cunostințe și dezvoltare a capacității între 

partenerii din proiect 

Rezultatele proiectului: 

- acces la servicii de îngrijire a sănătății îmbunătățite pentru 

1.601.222 persoane 

- 7 departamente de îngrijire a sănătății dotate cu echipament 

modern 

 


