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Apelul Deschis 1 - Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-79 

Titlu proiect ROHU TURRIVER 

Management comun de conservare și dezvoltare a infrastructurii de 

informare a zonei protejate de-a lungul cursului râului Tur din România 

și Ungaria 

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

resurselor 

Prioritatea de 

investiții 

6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 

natural şi cultural 

Perioada 

implementării 
32 de luni ( Mai 2018- 31 Decembrie 2020) 

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea numărului de 

vizitatori în zona naturală protejată prin îmbunătățirea conservării 

habitatelor și speciilor de interes și o mai bună informare a părților 

interesate (turiști și comunitatea locală). 

Parteneriat 

Beneficiar Principal :Direcția Parcul Național Hortobágy (Ungaria) 

Partener de proiect: 

PP2: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare (România) 

Buget TOTAL € 643.759,50, din care FEDR € 547.195,57 

Sumar 

Proiectul vizează creșterea numărului de vizitatori în ariile naturale 

protejate prin îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și a 

speciilor de interes comunitar și informarea mai bună a părților 

interesate (turiști și comunitatea locală).  

 

Principalele activități sunt: 

• Organizarea unui workshop de 3 zile pentru specialiștii celor doi 

parteneri de proiect 

• Elaborarea a 9 protocoale de monitorizare armonizate, pentru 

habitatele și speciile propuse a fi monitorizate 

• Întocmirea unei anchete despre specii de nevertebrate terestre 

protejate și / sau Natura 2000 de-a lungul Túr in aria proiectului RO și 

HU 
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• Întocmirea unui sondaj al speciilor de pești protejați și / sau Natura 

2000 de-a lungul Túr in aria proiectului RO și HU 

• Întocmirea unui raport/investigații a proceselor de bio-amplificare și 

bio-acumulare privind fauna de pești și moluște in aria proiectului RO 

și HU 

• Întocmirea unui raport al speciilor de nevertebrate macroscopice 

acvatice invazive, exotice, de-a lungul Túrului și al habitatelor umede 

învecinate in aria proiectului maghiar RO și HU 

• Întocmirea unui raport al speciilor de pești invazivi, exotici de-a 

lungul Túrului și al habitatelor umede învecinate in aria proiectului RO 

și HU 

• Întocmirea unui raport al speciilor de nevertebrate macroscopice 

acvatice protejate și / sau Natura 2000 de-a lungul Túr in aria 

proiectului RO și HU 

• Întocmirea unui raport al speciilor de plante enumerate în Anexa 2 la 

Directiva Habitat care sunt specii de desemnare a siturilor Natura 2000 

in aria RO a proiectului 

• Achiziția de echipament (1 aparat de pescuit electric și accesorii, 1 

caiac și accesorii, 2 canoe și accesorii, 2 vehicule 4x4, 1 microscop și 

accesorii, 13 binoculare manuale, cărți de specialitate, plase pentru 

fluturi, cameră digitală, dispozitiv GPS, digital ultra - cameră bridge 

zoom, tracker de activitate GPS, smartphone,  etc.) 

• Întocmirea unui raport al speciilor de plante exotice invazive de-a 

lungul Túrului și al câmpiilor inundabile învecinate in aria proiectului 

RO și HU 

• Elaborarea unei hărți digitale a habitatelor bazate pe GIS 

• Întocmirea unui raport de anchetă despre habitatele de desemnare 

in aria proiectului românesc 

• Întocmirea unui raport de anchetă despre habitatele zonelor umede 

Natura 2000 in aria proiectului maghiar 

• Întocmirea unui raport de anchetă al speciilor de amfibieni și reptile 

protejate și / sau Natura 2000 de-a lungul Túr in aria proiectului RO și 

HU 

• Întocmirea unui raport de sondaj al vidrei eurasiatice in aria 

proiectului RO și HU 

• Întocmirea unui raport de anchetă despre speciile de lilieci in aria 

proiectului RO și HU 
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• Elaborarea unui plan comun de acțiune pentru conservare 

• Întocmirea unui raport de sondaj despre nivelul de ocupare a cutiilor 

de lilieci studiu despre locurile adecvate pentru cutiile de lilieci 

• Achiziționarea a 224 de cutii pentru lilieci și 25 panele de odihna 

pentru lilieci 

• Amplasarea a 175 cutii pentru lilieci în site-ul românesc al proiectului 

și 70 în site-ul proiectului maghiar 

• Întocmirea unui raport despre nivelul de ocupare a cutiilor de lilieci 

• Actualizarea sistemului de ghidaj de buzunar TurGO! 

• Dezvoltarea website-ului zonelor protejate pe râul Tur din România 

• Achiziționarea a 3 chioșcuri desktop cu ecran tactil în România și 1 

chioșc desktop cu ecran tactil și 1 tabletă în Ungaria 

• Dezvoltarea conținutului pentru chioșcurile interactive cu ecran tactil 

și sistem de ghidare de buzunar 

• Publicarea materialelor promoționale (18000 de pliante, 200 de 

lucrări academice, 600 de postere) 

• Configurarea zidului de prezentare a liliecilor la Castelul 

Cégénydányád 

 

Indicatorul de realizare (output) al programului este CO23 Natura și 

biodiversitatea: suprafața habitatelor susținută pentru a obține o stare mai 

bună de conservare. Prin proiectul ROHU-79, 69.574,75 ha de teren au o 

stare de conservare mai bună. 

Rezultate 

importante 

Rezultatele proiectului sunt legate de îmbunătățirea stării de conservare 

a pădurilor pe cursul inferior al râului Tur prin implementarea măsurilor 

de conservare a speciilor de lilieci. De asemenea, promovarea valorilor 

naturale ale râului Tur și dezvoltarea infrastructurii informaționale care 

vizează turiștii, cum ar fi o aplicație pentru smartphone, chioșcuri 

interactive în centrele de informații turistice, un site web și materiale 

informative, sunt rezultatele proiectului. 
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