
 
 

CONFERINȚĂ ÎNCHEIERE ROHU179 - Alesd 
 

Conferința de încheiere a proiectului a avut loc vineri, 21 februarie 2020, începând 

cu ora 13.00 la Sala de Conferințe SC Olimptom Impex SRL (orașul Aleșd, Piata Unirii 

nr. 4a, județul Bihor). Evenimentul a fost organizat de către conducerea Primăriei 

orașului Aleșd, în calitate de Beneficiar Lider, împreună cu reprezentanții partenerilor 

de proiect: Primăria municipiului Marghita și Primăria comunei Șinteu din România și 

Primăria orașului Berettyoujfalu și Primăria orașului Szarvas din Ungaria.  

Temele principale ale Atelierului  au fost metodele existente aplicate de autorităţile 

publice locale pentru creşterea capacităţii administrative locale în relaţie cu gestionarea 

bugetelor locale, evaluarea activității pilot, continuarea colaborării de lungă durată între 

parteneri privind teme de administrație publică locală, evaluarea proiectului. 

La eveniment au participat un număr de 50 de persoane, dintre care 4 persoane 

au sosit din Ungaria, iar restul de 46 persoane au fost din România. La eveniment au 

participat reprezentanții celor 5 instituții partenere, ai presei locale, invitați care au 

reprezentat Parlamentul României și alte persoane interesate. 

Evenimentul a fost deschis de către Primarul orașului Aleșd, Ioan Coloman 

Todoca, care a transmis invitaților un Cuvânt de bun-venit, a prezentat invitaţii 

evenimentului și a făcut o scurtă trecere în revistă a proiectului și a parteneriatului. Au 

luat cuvântul reprezentanții partenerilor de proiect: din partea Municipiului Marghita – 

dl. Botos Alexandru, din Comunei Șinteu – dl. Benedek Lasak, din partea Orașului 

Berettyoujfalu – dl. Murakozi Istvan și din partea Orașului Szarvas – dl. Babak Mihaly. 

De asemenea, au luat cuvântul reprezentanții Parlamentului României, domnii Cornel 

Popa, Szabó Ödön și Ioan Cupșa. 

În cadrul evenimentului dl. Bogdan PANTEA, City Manager, a susținut 

prezentarea ,,Dezvoltarea orasului Alesd – proiecte”. 

 

 
 
 

 

___________________________________________________________________ 
Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează 
nevoi identificate pe ambele părți 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 judeţele Békés, Csongrád, 
Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia. 

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

