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Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-224 

Titlu proiect MURESE  

Dezvoltarea sistemului intern de apă de interes comun pe Canalul 

Mureșel, Canalul de conectare Ier și Canalul Ier 

Axă prioritară 1 - Protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor co-

mune (Cooperarea în domeniul valorilor și resurselor comune) 

Prioritate de 

investiție 

6/b Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de 

acquis-ul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite 

nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc 

aceste cerințe. 

Perioadă de 

implementare 
54 luni (1 Aprilie 2019 – 30 Septembrie 2023) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea managementului 

calității râurilor transfrontaliere din județele Arad și Békés, prin investiții 

în infrastructura de apă și gestionarea transfrontalieră 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (România) 

Partener de Proiect:  

PP2: Direcția de Apă a Districtului Tisei Inferioare (Ungaria) 

Buget total EUR 1,890,017.55, din care, FEDR EUR 1,606,514.91  

Sumar 

Proiectul ROHU-224 își propune să creeze o conexiune între ANIF ARAD 

și Direcția de Apă a Districtului Tisei Inferioare (ATIVIZIG), pentru a 

aborda provocările comune identificate în corpul de apă Cigányka-ér 

(punctul de măsurare Battonya). 

 

Principalele activități prevăzute sunt: 

• dezvoltarea a 2 stații de pompare existente pentru o alimentare efici-

entă cu apă pe cursul Cigányka-ér (0 + 343) km: achiziționarea de pompe 

electrice și accesorii, dezvoltarea alimentării electrice; 

• refacerea canalului și capacitatea acestuia de transport al apei pentru 

atingerea „unei stări bune” a corpurilor de apă afectate; 

• dezvoltarea sistemului de monitorizare; construirea unui punct de mo-

nitorizare pe secțiunea 0 + 343 a „Cigyánka-ér” pentru adecvarea WDF. 
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Achiziționarea unui dispozitiv ADCP, care este potrivit pentru măsura-

rea debitului de apă pe râurile mici; 

• achiziționarea de fitinguri auxiliare pentru mașinile de întreținere pen-

tru durabilitatea rezultatelor pe termen lung; 

• reabilitarea a 4 clădiri auxiliare în administrarea LP - ANIF Arad: can-

toane și clădiri administrative. 

 

Indicatorul de realizare al Programului este „6/b 1 Număr de puncte de 

măsurare afectate pozitiv de intervenții (după finalizarea proiectului)”. Pro-

iectul ROHU–224 contribuie prin atingerea unui număr de 3 puncte de 

măsurare afectate de intervenții. 

 

Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect va îmbunătăți coope-

rarea transfrontalieră în domeniul îmbunătățirii calității apei, prin pro-

movarea cooperării intensive între granițele naționale și administrative 

ale organizațiilor de gestionare a apei din România și Ungaria. Prin rea-

bilitarea canalului și prin realizarea unei aprovizionări cu apă ecologice 

și eficiente, calitatea apei corpului de apă transfrontalier Cigányka-ér va 

fi îmbunătățită. 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:  

 îmbunătățirea calității apei în trei puncte de măsurare în zona 

transfrontalieră Arad și Bekes: Pecica, Turnu, Battonya. 

 2 pompe electrice mobile si accesorii pentru escavator –PP2 

 O stație de monitorizare noua –PP2 

 3 canale reabilitate / desfundate, total 32 km - LP 

 stația de pompare Mureșel SP modernizata - LP 

 cantonul și sediul administrativ reabilitate- LP  
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