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Apelul Deschis 1 - Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-79 

Titlu proiect ROHU TURRIVER 

Management comun  în ce privește conservarea dar și dezvoltarea 

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 și cultural 

Perioada 

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

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului  a vizat îmbunătățirea stării de conservare 

a habitatelor și a speciilor de interes comunitar din zona naturală 

protejată, situată de-a lungul cursului cursului râului Tur, precum și o mai 

bună informare a părților interesate (turiștii și comunitatea locală), 

contribuind astfel la creșterea numărului de vizitatori din zona respectivă 

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 

Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 624.066,26 Euro 

 Execuția bugetară: 96,94% 

Sumar 

Prin acest proiect s-a urmărit îmbunătățirea stării de conservare a 

habitatelor și a speciilor de interes comunitar precum și promovarea 

valorilor naturale ale regiunii prin dezvoltarea infrastructurii 

informaționale. 

  

Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:  

 Organizarea unui workshop de 3 zile pentru specialiștii celor doi 

parteneri de proiect (în total 12 persoane) cu scopul de a 

armoniza metodele de monitorizare a habitatelor si speciilor   
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 Elaborarea a 9 protocoale de monitorizare armonizate, pentru 

habitatele și speciile propuse a fi monitorizate 

 Realizarea a 2  studii despre speciile de nevertebrate terestre 

protejate și/sau Natura 2000 de-a care se găsesc de-a lungul 

cursului inferior al râului Túr in aria proiectului, atât pe partea  

RO cât și HU 

 Realizarea a 2  studii despre speciile de pești protejate și/sau 

Natura 2000 ce se găsesc de-a lungul râului Túr, în aria 

proiectului, atât pe partea RO cât și HU 

 Realizarea a 2 rapoarte/investigații    privind impactul proceselor 

de bioamplificare și bioacumulare, asupra faunei de pești și 

moluște din zona râului Tur 

 Realizarea a 2 studii despre speciile exotice, invazive de 

nevertebrate macroscopice acvatice ce se găsesc de-a lungul 

râului Túr precum și despre habitatele umede învecinate   

 Realizarea a 2  studii despre speciile de pești exotici, invazivi ce se 

găsesc de-a lungul râului Túr precum și despre habitatele umede 

învecinate   

 Realizarea a 2 studii despre speciile de nevertebrate 

macroscopice acvatice protejate și/sau Natura 2000 de-a lungul 

râului Túr   

 Realizarea  unui studiu despre speciile de plante enumerate în 

Anexa 2 a Directivei Habitat, specii desemnate ale siturilor 

Natura 2000  ce se găsesc în zona vizată de proiect 

 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, 1 cameră digitală, 1 dispozitiv 

GPS, 1 cameră digitală  ultra-zoom, 20 camere cu senzori de 

mișcare, 1 GPS tracker de activitate, 1 set de jante, 1 bara de 

tractare, 1 pachet protecție sub caroserie, 1 set anvelope pt toate 

tipurile de teren, 1 bara acoperiș, 1 covor pt ghete, 1 set lanțuri 

pt zăpadă, 1 bara de protecție, 1 laptop,  etc.) ce au fost utilizate 

în activitățile de cercetare 

 Realizarea a 2  studii despre speciile de plante exotice invazive ce 

se găsesc de-a lungul râului Túr  și în câmpiile inundabile 

învecinate, în zona vizată de proiect   
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 Elaborarea unei hărți digitale (bazate pe GIS) pentru studiul 

botanic al  habitatelor  în zona HU a proiectului 

 Realizarea unui  studiu despre habitatele din situl Natura 2000 

ROSCI0214 Râul Tur (România) enumerate în Anexa 1 a 

Directivei Habitat  

  Realizarea a 2  studii despre speciile de amfibieni și reptile 

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

(RO și HU) 

 Realizarea a 2  studii despre vidra eurasiatica în aria proiectului 

(RO și HU) 

 Realizarea a 2  studii despre speciile de lilieci in aria proiectului 

(RO și HU) 

 Elaborarea unui plan comun de acțiune pentru conservarea 

valorilor naturale din regiunea de frontieră a râului Tur  

 Întocmirea unui raport despre locurile adecvate pentru 

amplasarea cutiilor pentru lilieci  în aria RO si HU a proiectului 

 Achiziționarea a  249 de cutii pentru lilieci ( cutii de hibernare 

pentru lilieci,   cutii pt reproducere,  cutii universale pt lilieci si   

panele pentru lilieci)  

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

proiectului și 70 în  zona de pe partea maghiară    

 Întocmirea a 8 rapoarte despre gradul de ocupare al cutiilor de 

lilieci de către coloniile de lilieci  în aria RO si HU a proiectului 

 Actualizarea sistemului de ghidaj de buzunar TurGO!   

 Achiziționarea a 3 chioșcuri desktop cu ecran tactil în România și 

respectiv 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  științifice, 600 de postere) 

 Configurarea zidului de prezentare a liliecilor la Castelul 

Cégénydányád 

 Realizarea unui film promoțional de 5 minute la finalul proiectului 

si 4 filme promoționale de 2 minute in timpul implementării 

 

Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.12.2020. 

Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). 
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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, 69.292,25 ha de teren au o 

stare de conservare mai bună. 

Rezultate 

importante 

Rezultatele principale ale proiectului sunt: 

- 69.292,25 ha de teren cu o stare de conservare mai bună. 

- 9 protocoale de monitorizare armonizate, pentru habitatele și 

speciile monitorizate 

- 23 de anchete/studii/rapoarte despre speciile de pește protejate, 

speciile de nevertebrate protejate, speciile de nevertebrate 

macroscopice invazive, exotice, acvatice, speciile de pești invazivi, 

exotici, speciile de nevertebrate macroscopice acvatice protejate, 

speciile de plante enumerate în Anexa 2 la Directiva Habitat, 

speciile de plante exotice, speciile de lilieci, reptile, vidra, etc 

- 1 plan de acțiune coordonat pentru conservarea valorilor naturale 

din regiunea de frontieră a râului Tur 

- protejarea coloniilor de lilieci din zona vizată de  proiect, atât  din 

Romania cât și din Ungaria, datorită studiilor despre lilieci, 

realizate  în cadrul proiectului  

- dezvoltarea infrastructurii informaționale care vizează turiștii,  prin 

instalarea a 4 chioșcuri pentru informare turiști echipate cu 

touchscreen si o aplicație pentru smartphone 

- o pagina Facebook și materiale informative pentru promovarea 

valorilor naturale ale râului Tur  

- 1 film promoțional despre activitățile proiectului  

 

Social media: 

-  https://www.facebook.com/Tur-River-ROHU-79-

720152224775844/ 

Promotional movie:  

- https://www.youtube.com/watch?v=ikoKEH3QEww 

Website/webpage: 

-  https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-

egyseg/igazgatosag/1374/erdekessegek-es-reszeredmenyek-a-tur-

menti-palyazatban  

https://www.facebook.com/Tur-River-ROHU-79-720152224775844/
https://www.facebook.com/Tur-River-ROHU-79-720152224775844/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DikoKEH3QEww%26fbclid%3DIwAR38LXIq6XnAQ3Zgu2fCLNWkoQgHQowcBA9b6bZ3pjs1GQXHSvF_EL9v25Q&h=AT0uGGMs_cmydVuvGr9uHD_FrR2DbC8LXAP02hn6MBxdLcvvFNXRX5QzZnj2up1knhpkS1QaxNE6hBhYDoxOxAr0cYOvLmSMY_k5g4cZx9xgCwgZSvDG-g-4QiqMNUDu0k_c&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3oSbj1C-SMxDVFeCgInhjVbFSYznWz7nxIBYO9TgXQefgUz9GZ84RWfbGnKBdeQKxkrEMR6Lj5T-NkgO4NL7DKLY23S3qzPZWq7FAApmAZMnPRfIwu1lwIC58xfhwgJp-opMHOGQBAYnOexdE2UApBKEpal1B_LYvEfd-_LrSb3Ppj1VtYvDR7DssFdZDO6wU7F58exw
https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/1374/erdekessegek-es-reszeredmenyek-a-tur-menti-palyazatban
https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/1374/erdekessegek-es-reszeredmenyek-a-tur-menti-palyazatban
https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/1374/erdekessegek-es-reszeredmenyek-a-tur-menti-palyazatban
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- https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/a-

szatmari-sik-es-a-tur-menti-teruletek-kozossegi-jelentosegu-

lepkefajainak-felmerese 

-  

 

https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/a-szatmari-sik-es-a-tur-menti-teruletek-kozossegi-jelentosegu-lepkefajainak-felmerese
https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/a-szatmari-sik-es-a-tur-menti-teruletek-kozossegi-jelentosegu-lepkefajainak-felmerese
https://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/a-szatmari-sik-es-a-tur-menti-teruletek-kozossegi-jelentosegu-lepkefajainak-felmerese

