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Cod proiect ROHU-72 

Titlu proiect Rețea trans-frontalieră pentru rezistență la dezastre și gestionarea 

riscului în situații de urgență 

Axă prioritară 

5 - Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor 

(Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării 

dezastrelor) 

Prioritate de 

investiție 

5/b Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, 

asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui 

sistem de gestionare a dezastrelor 

Obiectiv 

Îmbunătățirea rețelei instituționale transfrontaliere, a 

interschimburilor, a capacității de prevenire și diminuare a riscurilor 

în situații de urgență, prin abordarea riscurilor specifice, asigurarea 

rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea unor sisteme de 

gestionare a dezastrelor. 

Obiective specifice: creșterea capacității de intervenție trans-

frontalieră în situații de risc identificate în comun; întărirea 

capacității instituționale, și creșterea gradului de pregătire a 

cetățenilor și a personalului  profesionist  și voluntar de intervenție 

pentru abordarea diferitelor tipuri de risc în situații de urgență, 

stabilirea unor acțiuni ulterioare de operațiuni comune în caz de 

dezastre majore; îmbunătățirea capacității transfrontaliere de 

reacție la dezastre prin elaborarea unei strategii comune de 

gestionare a riscurilor. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Managementul Situaţiilor de Urgenţă (România) 

Beneficiari:  

UAT Județul Arad (România) 

UAT Județul Timiș (România) 

Agenția Nonprofit de Dezvoltare Euroregională DKMT (Ungaria) 

Asociația de Pompieri Voluntari Mórahalom (Ungaria) 

Budget total  2.682.782,50 Euro, din care FEDR, 2.280.365,12 Euro  

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- achiziționarea de echipament specific de operare și intervenție 

- elaborarea unui curriculum comun pentru elevi 

- organizarea unor instruiri comune pentru personalul didactic în 

vederea susținerii de instruiri în domeniul prevenirii riscurilor și 

situațiilor de urgență  

- organizarea unei tabere și a unor concursuri comune având ca 

temă situațiile de urgență 
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- organizarea de instruiri comune pentru personal specializat și 

voluntar 

- organizarea unui seminar comun, unor aplicații practice, unei 

campanii de sensibilizare a populației 

- organizarea a 6 ateliere de lucru 

- elaborarea Strategiei de gestionare a riscurilor pe baza 

analizelor efectuate și a concluziilor desprinse în cadrul atelierelor 

de lucru 

 

Rezultatele proiectului:  

- 770.906 persoane pentru care se asigură servicii de intervenții de 

urgență îmbunătățite, astfel:  

 769.456 de persoane vor beneficia de echipament de 

intervenție  

 630 participanți la activități comune de educare  

 580 participanți la schimburi de experiență  

 240 participanți la ateliere de lucru 
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Cod proiect ROHU-122 

Titlu proiect Alpinism transfrontalier 

Axă prioritară 6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și comunități) 

Prioritate de 

investiție 
11/b2 - Promovarea cooperării juridice și administrative și a 

cooperării între cetățeni și instituții. Cooperarea pentru cetățeni. 

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului este de a ajuta inițiativele de 

cooperare care apropie organizațiile civile de oameni, de a construi 

cooperarea și de a întări relațiile, prin înființarea unei ligi de alpinism 

transfrontalier și organizarea de evenimente de alpinism 

transfrontalier în zona transfrontalieră Oradea (RO)-Zsombó (HU), 

în contextul inițiativelor de cooperare în domeniul sportului. 

Parteneriat 
Beneficiar principal: Clubul Sportiv Gecko (România) 

Beneficiar:  Echipa de Alpinism Meteora (Ungaria) 

Buget total 79.861,50 Euro, din care FEDR, 67.882,27 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- organizarea unei ligi de alpinism sportiv transfrontalier 

- organizarea de evenimente sportive 

- organizarea de competiții de alpinism transfrontalier 

- să popularizeze alpinismul la scară largă în cooperare cu 

instituțiile de învățământ 

- organizarea unei tabere transfrontaliere de alpinism în aer 

liber pentru copiii cu nevoi speciale 

 

Rezultatele proiectului: 

- îmbunătățirea cooperării și întărirea relațiilor dintre 

organizațiile civile și între oamenii din zona transfrontalieră, 

prin sport, prin înființarea unei ligi de alpinism 

transfrontalier și prin organizarea de evenimente de 

alpinism transfrontalier 

- 138 de persoane care participă la inițiativele de cooperare 

transfrontalieră 
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Cod proiect ROHU-198 

Titlu proiect Uși deschise pentru cultură și tradiție în Europa 

Axă prioritară  6 -  Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și 

cetățeni 

Prioritate de 

investiție 

11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților 

publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă 

prin promovarea cooperării juridice și administrative și a 

cooperării între cetățeni și instituții (Cooperarea pentru cetățeni) 

Obiectiv 

Proiectul vizează consolidarea legăturilor dintre comunitățile 

locale din Aleșd și Kaba. Acest obiectiv principal este susținut de 

două obiective specifice: creșterea gradului de conștientizare cu 

privire la patrimoniul cultural comun în regiunea de frontieră și 

consolidarea relațiilor personale dintre membrii celor două 

comunități. 

Parteneriat 
Beneficiar Principal: Oraşul Aleşd (România) 

Beneficiar: Oraşul Kaba  (Ungaria) 

Buget total 74.055,00 Euro, din care FEDR, 62.946,75 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

-  festivalul "Frontiere deschise", la Aleşd 

-  concurs de tir cu arcul, Festivalul toamnei şi Sărbătoarea zilei 

de 1 Mai, la Kaba 

 

Rezultatele proiectului: 

- 200 de persoane implicate în inițiative de cooperare 

transfrontalieră 
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Cod proiect ROHU-236 

Titlu proiect 

Cooperarea transfrontalieră în domeniul sănătății pentru o 

prevenire eficientă și servicii medicale de calitate și o reabilitare și 

recreare eficientă în județele Békés și Arad 

Axă 

prioritară 

4 – Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii (Cooperarea în 

domeniul sănătăţii şi prevenţiei bolilor) 

Prioritate de 

investiție 

9/a – Investment in health infrastructure 

Obiectiv 

Proiectul vizează implementarea unei dezvoltări transfrontaliere 

integrate pentru populația din zona de frontieră care promovează 

cooperarea, primul ajutor, salvarea vieții, tratamentul rapid, 

prevenirea, reabilitarea și recrearea. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Consiliul Județean Békés (Ungaria) 

Beneficiari:  

Echipa de salvare pentru situații de urgență din Békés-Sud 

(Ungaria) 

Asociația de Serviciu Special de Urgență - Sud-Est Ungaria 

(Ungaria) 

Consiliul Județean Arad (România) 

Buget total NC 308.660 Euro, din care FEDR, 262.361 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele 

activități: 

- dezvoltarea echipamentelor unităților permanente în județul 

Békés (BP) 

- plasarea dispozitivelor de salvare, pregătirea voluntarilor pentru 

utilizarea dispozitivelor, dezvoltarea unei aplicații Android ca 

asistent digital, implementarea de programe și elemente de 

conținut (PP2) 

- înființarea centrelor de prevenire, reabilitare și recreere în 

județul Békés (PP2, PP3) 

- asigurarea publicității, îndeplinirea sarcinilor de marketing (PP3) 

- dezvoltarea domeniului cardiovascular în Spitalul Județean Arad 

(PP4) 

 

Rezultatele proiectului: 

- dezvoltarea nivelului de sănătate al zonei, activarea populației, 

consolidarea relației transfrontaliere 

- promovarea efectivă și eficientă a asistenței medicale, salvarea 

vieții, prim ajutor, intervenția rapidă și prevenirea celor mai 

frecvente cauze ale deceselor (decese subite cardiace, boli 

cardiovasculare) în regiune 

- diseminarea cunoștințelor, transferul de cunoștințe de salvare și 

formarea atitudinii tinerilor 
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- consolidarea relațiilor internaționale și îmbunătățirea nivelului 

de comunicare în domeniul sănătății 

- îmbunătățirea răspunsului la situații de urgență 
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Cod proiect ROHU-444 

Titlu 

proiect 

Conectarea comunităților la infrastructura TEN-T în zona de 

frontieră româno-ungară 

Axă 

prioritară 

2 - Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea 

blocajelor 

Prioritate 

de 

investiție 

7/b - Îmbunătățirea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura RTT 

Obiectiv 
Principalul obiectiv general al proiectului este îmbunătățirea 

accesibilității transfrontaliere prin conectarea nodurilor terțiare la 

infrastructura RTT din județele Arad și Bekes. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Județul Arad (România) 

Beneficiari:   

Fundația Județului Bekes pentru Dezvoltarea Întreprinderilor 

(Ungaria) 

Orașul Curtici (România) 

Budget 

total 

13.836.221,00 Euro, din care FEDR, 11.760.787,85 Euro  

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- modernizare DJ 709B Curtici – Sanmartin 

- modernizare DJ 709B Sanmartin-Socodor 

- construire DJ 792 Socodor-Nadab 

- construire centură 

 

Rezultatele proiectului: 

- modernizarea a 20,06 km de drum  

- construire 12,144 km de drum 

- numărul populației care beneficiază de lucrările de construire și 

modernizare este de 26 601 

- în ansamblu, numărul populației conectate la infrastructura 

TEN-T crește cu 160.513 de locuitori 
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Cod proiect ROHU-445 

Titlu proiect Incubator cultural transfrontalier româno-maghiar pentru arta 

spectacolului 

Axă 

prioritară 

1 - Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi 

resurselor 

Prioritate de 

investiție 

6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

Obiectiv 
Obiectivul general îl constituie consolidarea atractivității zonei de 

frontieră prin crearea, utilizarea și promovarea valorilor culturale 

comune în arta spectacolului 

Parteneriat 
Beneficiar Principal: Teatrul Csokonai (Ungaria) 

Beneficiari:  Municipiul Debrecen (Ungaria) 

Teatrul Szigligeti (România)  

Budget total 7.495.587,00 Euro, din care FEDR, 6.320.183,46 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- susținerea teatrelor de amatori - ateliere de actorie 

- schimb de performanțe 

- stabilirea unei arhive de teatru 

- organizarea atelierelor de lucru "Actori și limbile lor" 

- crearea unei expoziții interactive a teatrelor 

- achiziționarea de echipamente de iluminare 

 

Rezultatele proiectului: 

- consolidarea cooperării transfrontaliere între instituțiile culturale 

care implică artiști și profesioniști din domeniul culturii 

- cultivarea și promovarea mai eficientă a patrimoniului cultural 

teatral comun în rândul publicului larg 

- îmbunătățirea atractivității zonei de graniță RO-HU prin 

dezvoltarea artelor spectaculoase comune 

- cunoașterea reciprocă și înțelegerea patrimoniului cultural în RO 

și HU 

- un nivel mai ridicat de ocupare a forței de muncă prin generarea 

de oportunități de angajare în industriile creative 
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Cod proiect ROHU-446 

Titlu proiect Centrul de educație transfrontalieră romano-maghiară de 

patrimoniu cultural și istoric 

Axă 

prioritară 

1 - Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi 

resurselor 

Prioritate de 

investiție 

6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

Obiectiv 

Obiectivul general al intervenției este utilizarea durabilă, protecția 

și transferul valorilor culturale și patrimoniului comun RO-HU, prin 

îmbunătățirea accesului la patrimoniul cultural comun al zonei de 

frontieră, creșterea conștientizării valorilor culturale româno-

maghiare comune, consolidând creativitatea culturală și artistică și 

transferul de cunoștințe în regiune 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Municipiul Debrecen (Ungaria) 

Beneficiari:  Teatrul Csokonai (Ungaria) 

                      Muzeul Țării Crișurilor (România) 

                      Revista Culturală "Varad" (România) 

Budget total 10.172.739,24 Euro, din care FEDR, 8.398.518,43 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

 

- activități culturale transfrontaliere comune 

 - înființarea Centrului de educație transfrontalieră româno-

maghiară de patrimoniu cultural și istoric din Debrecen 

- dezvoltarea Muzeului Tarii Crisurilor 

- dezvoltarea infrastructurii Centrului Cultural din Oradea 

 

Rezultatele proiectului: 

- condiții îmbunătățite pentru protejarea, crearea și 

promovarea  elementelor (in)tangibile ale patrimoniului 

cultural comun  

- o destinație turistică comună și integrată, care atrage mai mulți 

vizitatori interni și străini 

- proiectarea, testarea și distribuirea materialelor și metodelor 

noi de formare 

  

 

 

  


