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COMUNICAT DE PRESĂ 

Încheierea proiectului comun româno-ungar FORMURES 

Colaborare cu succes între instituțiile de apă din România și Ungaria: încă un proiect 

transfrontalier finalizat   

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, au 

implementat în comun proiectul de cooperare transfrontalieră ”Îmbunătățirea managementului 

riscului la inundații pe râul Mureș în zona transfrontalieră” FORMURES. 

Obiectivul general al proiectului FORMURES este îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării 

dezastrelor, în zona transfrontalieră pe râul Mureş. Acest obiectiv a fost realizat în perioada 

aprilie 2018-mai 2022, 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 necesita 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). 

Finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost obținută în cadrul Programului 

Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020. Bugetul total este de 2.685.559 EUR, din care 

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

Obiectivele realizate au o valoare adăugată prin utilizarea unor soluții moderne pentru zidul de 

apărare a localității Arad. Pe o porțiune de zid au fost montate panouri transparente din sticlă, 

care asigură în același timp protecția împotriva inundațiilor, dar și contactul vizual al omului cu 

apa. Un alt element care contribuie la conștientizarea publicului privind importanța gospodăririi 

apelor sunt panourile pictate pe tematica apei și montate pe zidul reabilitat în zona cartierului 

Alfa.  

Reabilitarea zidului de apărare împotriva inundaţiilor are un impact favorabil major asupra 

populaţiei, eliminând riscul producerii unor inundaţii în oraş în perioade cu viituri pe râul Mureş. 

Informații suplimentare privind acest proiect se găsesc pe site-ul http://mures.rowater.ro 

 

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care 

abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții 

inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a 

programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 

232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de 

Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea 

română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea 

ungară a acesteia. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 

http://mures.rowater.ro/

