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Proiect transfrontalier pentru evacuarea  apelor pluviale în  localitatea 

Jimbolia 

În data de 29 August 2011, Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria, în 

colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România, a 

lansat cea de-a cincea solicitare de propuneri de proiecte HURO. 

Această solicitare de propuneri se adresează în special proiectelor de 

investiţii, care vizează îmbunătăţirea sau dezvoltarea infrastructurii 

transfrontaliere de transport, comunicaţii şi mediu, precum şi a infrastructurii 

de afaceri, turism, cercetare, sănătate şi prevenire a riscurilor comune. 

Fondurile europene alocate acestei solicitări însumează 51.398.714 euro. 

Proiectele selectate vor beneficia de finanţare din partea Uniunii Europene, 

prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), completată de co-

finanţarea naţională a celor două state membre participante în Program, 

Ungaria şi România. 

In cadrul ,,Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 

2007-2013, Primăria  Mórahalom-Ungaria, ca lider, împreună cu partener nr. 

1 - Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság-Ungaria şi partener nr. 2 -  Oraşul 

Jimbolia-România,  au depus un proiect comun în data de 31 ianuarie 2012 , 

cu titlul “Elaborarea unui management durabil al infrastructurii de 

gospodarire a apelor în regiunea de frontiera Ungaro-Română” , acronim:  

,,ESUWATER,,  Nr. proiect:   HURO/1101/102/1.3.2. 

Proiectul se încadrează în Axa prioritara: 1. ,,Îmbunătăţirea condiţiilor cheie 

pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare,, Aria de interventie: 

1.3. ,,Managementul apelor,, 

Durata proiectului este de 24 luni cu începere de la 01.11.2012  până la 

31.10.2014. 

Necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului :  

-  cartierul locul Târgului, care este situat în zona de Sud a oraşului  

                 comunicat de presă                     



                                                                    

Jimbolia, se confruntă cu un nivel al apelor foarte ridicat. Din cauza  nivelului 

foarte ridicat al apelor subterane populaţia se confruntă cu problema igrasiei 

la imobilele din zonă, lucru observabil la o simplă vizualizare a locuinţelor 

din zonă. Pentru combaterea igrasiei, una din măsurile care se impun este cea 

a coborârii nivelului apelor subterane 

      -  în timpul ploilor se produce o inundare a gospodăriilor din zonă datorită 

fapului că apa de pe acoperişul caselor, respectiv apa de pe drumuri, care se 

află la o cotă superioară curţilor, ajung toate în gospodăriile populaţiei; 

      -  în urma implementării proiectului se urmăreşte  scăderea nivelul apei 

freatice din zonă, prin  preluarea apelor pluviale de pe acoperişul fiecarei 

gospodării şi de pe drumurile aflate pe una din străzile: N. Bălcescu,  Recoltei,  

Bucegi,  Th. Aman, Salcâmilor, Aleea Cito, Grozăvescu,  Griviţei,  

Porumbeilor.  

Proiectul constă în executare unei reţele  de canale pentru evacuarea  apelor 

pluviale în  localitatea Jimbolia în zona străzilor menţionate. 

Bugetul total  al proiectului  tranfrontalier este de  1.309.952 euro, din care : 

- Primăria  Mórahalom-Ungaria                              =     476.520 euro 

- Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság-Ungaria  =     199.140 euro 

- Oraşul Jimbolia                                                      =     634.292 euro 

Finanţarea proiectului pentru Oraşul  Jimbolia în sumă totala de 634.292 

euro se face astfel:  

                 - Fonduri UE  85%                   = 539.148,20 euro 

                 - Buget stat 13%                       =   82.457,96 euro 

                 - Fonduri proprii 2%                 =   12.685,84 euro 

 

Persoană de contact : Etelca Takacs, tel. 0751-066045 

 

             Două ţări, un scop, succes comun! 

Uniunea Europeană   

Fondul European de Dezvoltare Regională 

 www.huro-cbc.eu    www.hungary-romania-cbc.eu  

            Conţinutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a UE. 
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