
 

 

 

 

 

Probleme comune, soluţii comune - îmbunătăţirea 

cooperării între administraţiile publice  

ale judeţelor Arad şi Bekes 

 
 

Județul Arad a încheiat un parteneriat cu județul Bekes și Biblioteca Județeană „A.D. 
Xenopol” pentru a realiza un proiect transfrontalier având ca obiectiv principal sporirea 
capacității  instituționale comune în vederea furnizării de servicii mai bune în județele 
Arad și Bekes. Calea propusă de proiect este de a promova valorile comune, de a 
clădi încredere între factorii de decizie și personalul consiliilor județene din județele 
Arad și Bekes, generând condițiile necesare pentru ca aceștia să colaboreze în 
identificarea problemelor cu care se confruntă instituțiile și populația din ambele 
județe.  

Proiectul a fost acceptat pentru finanțare în cadrul Programului INTERREG VA 
România - Ungaria, Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între 
instituții și cetățeni, pentru Prioritatea de investiție 11/b  Consolidarea capacității 
instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică 
eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între 
cetățeni și instituții.  

În cadrul proiectului vor fi realizate mai multe activități cu impact pentru toți partenerii 

implicați: 

1. Îmbunătățirea activității Comisiei Mixte Arad-Bekes 

Procesul de reorganizare va începe cu întâlnirea consilierilor și a personalului 

din cele două consilii județene pentru un tur de studiu în Bekes. În cadrul 

evenimentului, participanții vor vizita site-uri relevante din județul Bekes și vor 

organiza întâlniri în care vor revizui statutul Comisiei și vor stabili membrii 

pentru fiecare grup de lucru. Fiecare grup de lucru se va întruni de două ori pe 

parcursul perioadei de implementare și va invita reprezentanți ai instituțiilor 

relevante. În timpul întâlnirilor, participanții vor discuta problemele actuale, dar 

vor stabili, de asemenea, subiectele pentru viitoarele întâlniri. La finalul 

perioadei de implementare, Comisia Mixtă se va reuni în Arad pentru a finaliza 

un plan de acțiune pe doi ani privind activitatea sa. 

 

2. Renovarea sălii Iuliu Maniu de la sediul Consiliului Județean Arad de pe Bd. 

Revoluției nr. 81 prin lucrări de restaurare a plasticii arhitecturale, 

refuncţionalizare prin îmbinarea stilului vechi cu utilitatea și funcționalitatea 

necesare unei săli moderne  pentru conferințe și evenimente. 
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3. Pregătirea și publicarea unui Dicționar de valori culturale comune. 

Valoarea eligibilă a proiectului Consiliului Județean Arad este de 131.050 Euro, 

finanțarea provenind din următoarele surse: 

- Fondul European pentru Dezvoltare Regională: 111.392,50 Euro 

- Guvernul României:       17.035,19 Euro 

- Bugetul Consiliului Județean Arad:          2.622,31 Euro 

Valoarea eligibilă pentru Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol” este de 13.950 Euro din 

care  

- Fondul European pentru Dezvoltare Regională:    11.857,50 Euro 

- Guvernul României:          1.813,36 Euro 

- Bugetul Bibliotecii Județene:              279,14 Euro 

 

Durata proiectului este de 18 luni, respectiv de la 1 decembrie 2018 până în 31 mai 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conținutul acestei prezentări nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene 

 

   

 

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

