
  www.interreg-rohu.eu 

 

Cod proiect ROHU-179 

Titlu proiect Punct de legătură între orașele din regiunea transfrontalieră 

România - Ungaria 

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 principal al proiectului este de a spori interacțiunile 

profesionale transfrontaliere între municipalitățile din zona de 

frontieră, contribuind astfel la creșterea nivelului calității 

serviciilor publice furnizate de acestea. Scopul este de a porni de 

la bunele practici identificate în zona de frontieră și de a spori 

calitatea generală a activității administrației publice locale. Astfel, 

proiectul va permite municipalităților să creeze un mediu care să 

stimuleze dezvoltarea socială și economică a comunităților lor și 

va contribui, în cele din urmă, la creșterea calității vieții în zona 

de frontieră. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Orașul Aleșd (România) 

Beneficiari:   

Comuna Șinteu (România) 

Municipiul Marghita (România) 

Orașul Szarvas (Ungaria) 

Orașul Berettyóújfalu (Ungaria) 

Buget total 362.500,00 Euro, din care FEDR, 308.125,00  Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

 - schimb transfrontalier de experiență 

 - acțiune pilot - dezvoltarea capacității municipalității Aleșd în 

planificarea și executarea bugetului local – ateliere de lucru 

 - stabilirea unei strategii comune pentru consolidarea cooperării 

transfrontaliere între municipalitățile mici din România și Ungaria 

 - acțiune pilot – creșterea gradului de utilizare a instrumentelor 

IT la nivelul comunei Șinteu 

- acțiune pilot - îmbunătățirea capacității IT a municipiului 

Marghita 

 - reuniune comună a factorilor de decizie locali 

 - acțiune pilot - creșterea transparenței în municipalitatea 

Szarvas 

 - activitate pilot - îmbunătățirea condițiilor de guvernare 

participativă (Berettyóújfalu) 
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Rezultatele proiectului: 

- principalul rezultat este reprezentat de mecanismul de 

cooperare transfrontalieră stabilit prin proiect, cu scopul de a 

intensifica și armoniza calitatea serviciilor publice furnizate de 

municipalitățile mici din zona de frontieră. Schimbul intens de 

experiență și transferul de cunoștințe, susținute de activitățile 

proiectului, vor crea legături profesionale durabile între 

instituțiile partenere. Numărul mare și frecvența atelierelor și 

întâlnirilor (10 reuniuni în 15 luni, și încă alte 2 reuniuni comune, 

informale, ale consiliului local) vor genera o platformă solidă de 

comunicare între participanți, la nivel tehnic. 

 

 


