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Apelul Deschis 1 - Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-35 

Titlu proiect GREEFOP 

Pași spre ecologie 

Axa prioritară 1: Protecţia comună şi utilizarea eficientă a valorilor  

comune şi resurselor (cooperarea în domeniul valorilor 

 comune şi resurselor) 

Prioritatea de 

investiții 

6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 

natural și cultural 

Perioada 

implementării 
24 luni (01 Iunie 2018 – 31 Mai 2020) 

Obiectiv 

Proiectul și-a propus ca obiectiv principal conservarea și protejarea unor 

habitate similare, de ambele părți ale frontierei și deschiderea acestora 

pentru publicul larg. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: 

Universitatea Sfântul Ștefan - Arboretul din Szarvas (Ungaria) 

Partener de Proiect:  

PP2: Episcopia Romano-Catolică Oradea (România) 

Buget TOTAL  1.663.232,70 Euro, din care FEDR 1.413.280,41 Euro 

Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: € 1.600.097,91 

 Execuția bugetară: 96,22%  

Sumar 

Prin activitățile implementate în cadrul proiectului ROHU-35, s-a urmărit 

protejarea și menținerea patrimoniului cultural al Arboretului, precum și 

conservarea, protejarea și dezvoltarea valorilor naturale ale parcului 

dendrologic baroc din jurul Palatului Episcopiei Romano-Catolice Oradea. 

De asemenea prin  facilitarea accesului publicului la aceste valori naturale 

si culturale se urmărește creșterea numărului de vizitatori la site-urile de 

patrimoniu cultural si natural promovate prin acest proiect. 

 

Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:  

 Evaluarea parcului dendrologic baroc din jurul Palatului Eparhiei 

Romano-Catolice din punct de vedere al speciilor si habitatelor 

 Conceperea și crearea unei grădini pentru plante biblice, plante 

culinare și plante medicinale 

 Achiziționarea și instalarea de echipamente, mobilier, instrumente 

tehnice și vehicule pentru întreținerea parcului 
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 Lucrări pentru conservarea/protejarea și îmbunătățirea ariei naturale 

protejate a parcului dendrologic baroc 

 Realizarea unor panouri de informare și a unei pagini web 

 Crearea de noi zone de vizitat în cadrul Arboretului din Szarvas, 

oferind turiștilor o experiență nouă și educativă (o ruta tematică si o 

zonă de meditație) 

 Construirea a 3 adăposturi noi si renovarea altor 4 de-a lungul rutei 

nou create în cadrul Arboretului din Szarvas 

 Crearea zonei Eco-Playland: proiectată și pentru copii și adulți în 

Arboretul din Szarvas  

 Crearea unui loc pentru evenimente dotat cu scenă mobilă precum 

și a unei clădiri noi ce va fi folosită pentru susținerea activităților 

planificate (în cadrul Arboretului din Szarvas) 

 

Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.05.2020. 

Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). 

 

Indicatorii de realizare (output) ai programului sunt CO09 Turism sustenabil: 

Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile și atracțiile culturale și 

naturale sprijinite, și CO23 Natura și biodiversitatea: Suprafața habitatelor 

sprijinite pentru a obține o stare de conservare mai bună.  

Prin proiectul ROHU-35 a crescut cu 77.267 de turiști numărul de vizite la 

siturile și atracțiile culturale și naturale sprijinite și 24.599,69 ha au o stare 

mai bună de conservare. 

Rezultate 

principale 

Rezultatele principale ale proiectului sunt: 

- creșterea numărului de vizitatori la site-urile de patrimoniu cultural 

si natural cu 77.267 persoane 

- 24.599,69 ha au beneficiat de o stare de conservare mai buna 

- 1 rută tematică reamenajată, 3 adăposturi noi construite, o zonă de 

meditație nouă, 1 loc de joacă eco pentru copii si adulți, 1 clădire a 

comunității precum și 1 scenă mobilă in Arboretul din Szarvas 

- 1 grădină pentru plante biblice, plante culinare și plante medicinale, 

1 traseu pentru plimbări, 1 loc amenajat pentru meditație, 1 

amfiteatru reabilitat și mobilier stradal în parcul Palatului Baroc din 

Oradea. 

- 1 pagina web a proiectului http://www.baroque-garden.ro/ 

 

Website/webpage:  

- http://www.baroque-garden.ro/ro/home/ 

- http://pepikert.hu/2018/06/25/rohu-35-interreg-palyazat-greening-

footprint/ 

-  
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