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ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI RISCULUI LA INUNDAȚII PE RÂUL 

MUREȘ ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ 

FORMURES  - HURO 11 
 

Administrația Bazinală de Apă Mureș din Târgu Mureș, România în calitate de Lider de 

Proiect, împreună cu Partenerul de Proiect Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeged, 

Ungaria, implementează în comun proiectul de cooperare transfrontalieră                   

”Îmbunătățirea managementului riscului la inundații pe râul Mureș în zona 

transfrontalieră”. 
 

Proiectul menționat este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria                 

2014-2020 (www.interreg-rohu.eu).  Obiectivul strategic al programului este Realizarea de 

intervenții integrate cu accent transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării 

potențialurilor comune și abordării provocărilor comune, iar proiectul se încadrează în Axa 

prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor, Obiectiv specific 5.1: 

Gestionare îmbunătățită a dezastrelor și riscurilor transfrontaliere, Prioritatea de investiţii 

5/b, Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în 

cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor. 

Obiectivul general al proiectului FORMURES este îmbunătățirea prevenirii riscurilor și 

gestionării dezastrelor, în zona transfrontalieră pe râul Mureş. Acest obiectiv se va realiza prin 

reabilitarea unor lucrări de apărare împotriva inundațiilor (zid de apărare a localității), în 

zona municipiului Arad și reabilitarea stației de pompare de la Makó, Ungaria. Obiectivul 

specific, care necesită în mod deosebit cooperarea transfrontalieră este armonizarea și 

completarea bazelor de date (hidrologice, GIS) și realizarea hărţilor de hazard 

(inundabilitate) comune, în zona Nădlac-Makó, pe cei 21 km al râului Mureş, care constituie 

frontiera între cele două state (România și Ungaria). 

Proiectul transfrontalier FORMURES a început în aprilie 2018, se va finaliza în septembrie 

2020, iar investițiile menționate vor fi realizate cu un buget de 2.685.559 euro, din care 

1.931.287 euro constituie bugetul părții române, iar 754.272 euro bugetul părții maghiare. 

 

Persoana de contact al proiectului este manager proiect Monica GHEORGHE – ABA Mureș. 

http://www.interreg-rohu.eu/

