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Apelul Deschis 1 - Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-28 

Titlu proiect Dezvoltarea centrului de protecție împotriva inundațiilor din Szanazug 

și reabilitarea instalațiilor hidrostatice și mecanice din Tulca 

Axa 

prioritară 
5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor 

Prioritatea de 

investiții 

5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, 

asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem 

de gestionare a dezastrelor. 

Perioada 

implementării 
39 de luni (01.07.2018- 30.09.2021) 

Obiectiv 

Proiectul și-a propus creșterea eficienței prevenirii comune a 

inundațiilor, creșterea siguranței protecției împotriva inundațiilor a 

bazinelor de inundații protejate și modernizarea și dezvoltarea 

instituțiilor de infrastructură de prevenire. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Administrația Națională Apele Române - 

Administrația Bazinală de Apă Crișuri (România) 

Parteneri de proiect: 

PP2: Direcția de Apă a Districtului Valea Crișurilor (Ungaria) 

Buget TOTAL  1.961.546,22 Euro, din care FEDR 1.667.314,28 Euro 

Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 1.861.268,60 Euro 

 Execuția bugetară: 94,89%.  

Sumar 

Proiectul a urmărit asigurarea unor acțiuni prompte legate de situațiile 

de urgență și gestionarea dezastrelor în bazinul transfrontalier Crișul 

Repede și Crișul Negru, dezvoltare durabilă iar, ca rol secundar, 

asigurarea apei necesare în perioada secetei. 

 

Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:  

 principale ale proiectului:  

• Reabilitarea construcției existente a barajului Tulca  

• Achiziționarea și instalarea de echipamente hidromecanice, 

inclusiv grătarele cu auto curățare  

• Instalarea conexiunii electrice modernizate pentru barajul Tulca  
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• Renovarea Centrului de protecție împotriva inundațiilor 

Szanazug, dependințele, parcarea și platforma plutitoare  

• Achiziționarea de echipamente pentru echipele de management 

(4 laptopuri, 1 imprimantă)  

 

Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 30.09.2021. 

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

 

Indicatorul de realizare (output)al programului este 5/b - „Populația 

protejată de servicii îmbunătățite de intervenție în caz de urgență”. Prin 

proiectul ROHU-28, 149.335 de persoane sunt mai bine protejate prin 

servicii îmbunătățite de intervenție de urgență. 

Rezultate 

importante 

Rezultatele principale ale proiectului sunt: 

- hidro-nodului Tulca reabilitat și modernizat 

- Centrul de Protecție împotriva Inundațiilor Szanazug renovat 

- 147.870 de persoane care locuiesc sau se află în bazinul 

inundabil Crișul Repede și Crișul Negru sunt mai bine protejate 

împotriva inundațiilor.  

 

Website/webpage:  

1. http://www.szanazug-tulca.ro/ 

2. http://www.kovizig.hu/06-projektek/02-europa-unios-

projektek/17-szanazugi-arvizvedelmi-kozpont-

fejlesztese/index.php 
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