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Cod proiect ROHU-183 

Titlu proiect GRANIȚĂ SIGURĂ, O VIAȚĂ MAI SIGURĂ 

Axa 

prioritară 

6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și cetățeni) 

Prioritatea 

de investiții 

11/b2 - Promovarea cooperării legale și administrative și cooperarea 

între cetățeni și instituții. Cooperare pentru instituții. 

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului GRANIȚĂ SIGURĂ, O VIAȚĂ MAI SIGURĂ 

este de a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră a instituțiilor din zona 

de graniță România-Ungaria în domeniul managementului migrației. Prin 

implementarea proiectului se va contribui la Obiectivul Specific al 

Priorității SO11/b acela de a intensifica cooperarea transfrontalieră 

sustenabilă a instituțiilor și comunităților. Prin intensificarea cooperării 

transfrontaliere, cele patru instituții, Prefectura Județului Bihor, Poliția 

Județeană Hajdú-Bihar, Inspectoratul teritorial al Poliției de Frontieră 

Oradea și Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor își vor îmbunătăți 

capacitatea administrativă în ceea ce privește managementul migrației.    

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Prefectura Județului Bihor (România) 

Beneficiari:  

Poliția Județului Hajdú-Bihar (Ungaria) 

Inspectoratul teritorial al Poliției de Frontieră Oradea (România) 

Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor (România)           

Buget total 

 
287.904,85 Euro, din care FEDR, 244.719,12 Euro 

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele 

activități: 

- achiziția de echipamente, renovare și modernizare de clădiri 

- instruirea polițiștilor în domeniul managementului de graniță 

- diagnosticul migrației în regiunea Bihor-Hajdú-Bihar (raport) 

- echipament pentru poligon 
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- sesiuni de instruire 

Rezultatele proiectului: 

- o cooperare transfrontalieră îmbunătățită a instituțiilor în 

managementul migrației  

- o capacitate administrativă mai bună a managementului migrației  

- crearea unui cadru comun atât pentru instruirea teoretică cât și 

pentru cea practică a polițiștilor în managementul granițelor și ordinii 

publice legate de probleme de migrație.  

- instituțiile partenere vor conlucra la o mai bună informare a 

populației care trăiește în zona de graniță și este afectată de migrație 

și la elaborarea unei analize a migrației 

 


