
Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale    

Cod proiect ROHU-156 

Titlu proiect OLDNEW 

Tradiții peste timp și graniță 

Axă prioritară 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și cetățeni) 

Prioritate de 

investiție 

11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a 

părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea 

cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și 

instituții. 

Perioadă de 

implementare 
23 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Octombrie 2020) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului a fost intensificarea cooperării 

transfrontaliere între comunitățile din Pecica (RO) și Mórahalom (HU) în 

domeniul cultural în vederea prezentării, păstrării și promovării 

tradițiilor locale de pe ambele părți ale frontierei. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal:  

Orașul Pecica (România) 

Partener de proiect:  

PP2: Autoguvernarea Locală Morahalom (Ungaria) 

Buget total EUR 79,200.00, din care, FEDR EUR 67,320.00 

Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 75.050,34 Euro 

 Execuția bugetară: 97,76%  

Sumar 

Proiectul ROHU-156  a organizat o serie de evenimente transfrontaliere  

pentru a promova cooperarea culturală între comunitățile din Pecica 

(RO) și Mórahalom (HU). Astfel, au fost pregătite bucate tradiționale, s-

au desfășurat spectacole de folclor și cei interesați au avut posibilitatea 

de a participa la activități agricole tradiționale, specifice celor două 

orașe. 

 

Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:  

 organizarea de evenimente în ambele localități:  



 1 eveniment de prezentare a tradițiilor de vară în cadrul unui 

eveniment tradițional local „Sărbătoarea Pâinii Noi” în Pecica;  

 2 evenimente de prezentare a tradițiilor de iarnă, legate de 

Ziua Sfintei Lucia la Morahalom și “Ignat–Pregătirea 

mâncărurilor tradiționale la sacrificarea porcilor”, “Expoziție 

de decorațiuni de Crăciun’’, “Live Betleem’’ și “Prezentarea 

deserturilor tradiționale de Crăciun” în Pecica, 

 1 eveniment legat de tradițiile culturale și creațiile artiștilor 

contemporani în Pecica;  

 1 eveniment legat de tradițiile de toamnă în cadrul sărbătorii 

“Culesul strugurilor” din Morahalom 

 1 eveniment de prezentare a creațiile artistilor contemporani 

din Morahalom și Pecica;  

 1 eveniment legat de tradițiile verii în Morahalom; 

 editarea unei cărți si a unui calendar bilingv  despre tradițiile 

locale din Pecica și Mórahalom (in 300 exemplare fiecare); 

 crearea unei colecții constând în prezentări foto/video ale 

tradițiilor din cele 2 localități; 

 achiziționarea unor ținute tradiționale pentru dansuri populare, 

atât pentru bărbați cât și pentru femei, pentru a fi utilizate în 

cadrul evenimentelor culturale. Ținutele vor consta în 12 

costume pentru dansurile tradiționale românești și 12 costume 

pentru dansurile tradiționale maghiare. 

  Achiziționarea de materiale necesare organizării evenimentelor 

(fete de masa, vesela, tacâmuri, pahare mici si mari, seturi de 

cafea) 

 

Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.10.2020. 

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

 

Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de persoane 

care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin activitățile 

desfășurate in cadrul proiectului ROHU-156, 1,492 persoane au  

participat la de promovarea tradițiilor locale. 

 

Colaborarea partenerilor a oferit posibilitatea de a afla mai multe 

despre tradițiile fiecăruia și a creat o nouă formă de cooperare culturală 



între artiștii contemporani din Pecica (RO) și Mórahalom (HU), care au 

avut ocazia să realizeze expoziții comune în ambele orașe. 

Rezultate 

principale 

Rezultatele principale ale proiectului sunt: 

 1.492 persoane au  participat la de promovarea tradițiilor locale. 

 2 publicații bilingve, o carte și un calendar despre tradițiile 

locale din Pecica și Mórahalom.  

 7 evenimente de prezentare și promovare a tradițiilor locale în 

rândul populației ambelor orașe:  

 1 eveniment de prezentare a tradițiilor de vară în cadrul 

unui eveniment tradițional local „Sărbătoarea Pâinii Noi” in 

Pecica;;  

 2 evenimente de prezentare a tradițiilor de iarnă, legate de 

Ziua Sfintei Lucia la Morahalom și “Ignat–Pregătirea 

mâncărurilor tradiționale la sacrificarea porcilor”, “Expoziție 

de decorațiuni de Crăciun’’, “Live Betleem’’ și “Prezentarea 

deserturilor tradiționale de Crăciun” în Pecica, 

 1 eveniment legat de tradițiile culturale și creațiile artiștilor 

contemporani in Pecica;  

 1 eveniment legat de tradițiile de toamnă în cadrul 

sărbătorii “Culesul strugurilor” din Morahalom 

 1 eveniment de prezentare a creațiile artiștilor 

contemporani din Morahalom și Pecica;  

 1 eveniment legat de tradițiile verii in Morahalom; 

 O colecție de tradiții constând în prezentări foto/video ale 

tradițiilor din cele 2 localități; 

 Un website care prezinta/promovează activitățile proiectului 

 

Website/webpage: 

 https://rohu.morahalom.hu/ 

 https://www.visitmorahalom.hu/hu/hir/szureti-

hagyomanyokkal-ismerkedett-pecska-es-morahalom 

 https://www.pecica.ro/wp-

content/uploads/2020/07/Prezentare-proiect.pdf 

Video: 

 https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2020/11/TRADITII-

IN-TIMP-SI-PESTE-GRANITA1.mp4?_=4 
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