
 
 
 

                                                                                                18.09.2014 

“Elaborarea unui management durabil al infrastructurii de gospodărire a apelor în 

regiunea de frontieră Ungaro-Română”, acronim:  ESUWATER,  nr. proiect: 

HURO/1101/102/1.3.2. 

 

                 În data de 18 septembrie 2014 a avut loc evenimentul de închidere a proiectului 

“Elaborarea unui management durabil al infrastructurii de gospodărire a apelor în 

regiunea de frontieră Ungaro-Română”, acronim:  ESUWATER. Evenimentul a avut loc 

la Casa de Cultură din Jimbolia şi au participat managerii de proiect şi staful implicat în 

implementarea proiectului din Ungaria şi România. Domnul Csonka Csaba, promotor al 

orașului Mórahalom din Ungaria a reprezentat partenerul lider de proiect, domnul  Vígh 

Máté, managerul de proiect Direcţia de Gospodărire a Apelor Tisa de Jos din Szeged, 

Ungaria  partenerul nr. 1, iar domnul Darius - Adrian Postelnicu partenerul nr. 2, oraşul 

Jimbolia, România. Atât liderul de proiect, cât şi partenerii au prezentat invitaţilor 

obiectivele şi rezultatele proiectului în fiecare localitate în parte. 

     Bugetul total al proiectului a fost de 1.309.952 de euro, din care oraşul Jimbolia 

a beneficiat de 634.292 de euro (539.148, 20 de euro fonduri europene, 82.457, 96 

cofinanțare de la bugetul de stat şi 12.685, 84 de euro, contribuţie proprie). 

       Implementarea proiectului a început în data de 01.11.2012 şi se va încheia la 

data de 31.10.2014. 

        Pe partea română, proiectul vizează executarea unei reţele de canale pentru 

evacuarea apelor pluviale în zona Locul Târgului din localitatea Jimbolia, pe străzile:  

N. Bălcescu,  Recoltei,  Bucegi,  Th. Aman, Salcâmilor, Aleea Cito, Grozăvescu,  Griviţei,  

Porumbeilor. 

                  Lucrările de investiţie au fost realizate 100% până în aprilie 2014.  În aceeaşi 

perioadă s-a demarat pregătirea documentaţiei pentru extinderea canalizării ape pluviale pe 

străzile Gheorghe Adoc şi Nikolaus Lenau şi modernizarea întregii reţele, constând în 

montarea de guri de scurgere pentru evacuarea apei pluviale şi de pe carosabil. Prin 

Notificarea nr. 4 s-a aprobat Extinderea şi modernizarea reţelei. Recepţia pentru 

Extinderea şi modernizarea reţelei  de canalizare ape pluviale în  oraşul Jimbolia a avut 

loc în 10.09.2014. Infrastructura de canale realizată conduce la scăderea nivelului ridicat al 

apei freatice din zonă, prin preluarea apelor pluviale de pe acoperişul locuinţelor şi de pe 

drumuri. 

  Partenerii implicaţi în acest proiect vor continua să colaboreze şi să depună 

proiecte în comun pe acest program. 

                                                                             Postelnicu Darius - Adrian, 

                                                                              Primarul Oraşului Jimbolia 
                Oraşului Jimbolia str. Tudor Vladimirescu nr.81, 305400 Jimbolia, tel. 0256 360764 
 

             Două ţări, un scop, succes comun! 
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