
 
 

 
 
 
 

 
 

Primăria Municipiului Carei implementează proiectul   
„Common revialisation of protected historical gardens in Carei and 
Géberjén" – „Revitalizarea grădinilor istorice protejate din Carei şi 

Géberjén “ 
HURO/1101/019/1.3.1, 

finanţat din fondurile Programului de Cooperare Transfrontalieră  
Ungaria-România 2007-2013 

 
 
În perioada 01.09.2012 – 31.07.2014  Municipiul Carei, în parteneriat cu Asociaţia „Jót s 

Jól” din Géberjén (Ungaria), a derulat proiectul HURO/1101/019/1.3.1 CARGEREVIT 

intitulat “Common revitalisation of protected historical gardens in Carei and 

Géberjén" – „Revitalizarea  grădinilor istorice protejate din Carei şi Géberjén”, 

finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-

2013. 

Ideea proiectului a pornit de la necesitatea si dorinta partenerilor de a-si proteja si reface 

valorile naturale si istorice si de a revitaliza printr-un efort comun 2 obiective de valoare 

dendrologica si istorica exceptionale in regiune: parcul dendrologic din Carei si  parcul 

conacului Jékeydin Geberen. 

 

Durata proiectului: 23 luni , intre: 01/09/2012-31/07/2014 

 
Parteneri: 

Partener Lider de Proiect: UAT Municipiul Carei 

Partenerul de Proiect: Asociatia “Jót és Jól” a Szatmári Kistérségben, Géberjén 
 
Valoarea totala proiectului :  
 
967.183,14 Euro(incl. TVA) din care:  
742.258,14 revine UAT Carei si 
224.925,00 revine Asociatiei “Jót és Jól” Géberjén 
Valoare lucrari de infrastructura: 
Carei: 648.993,14 Euro 
Géberjén: 187.375,00 Euro 
 
Obiectivele principale ale proiectului constau în:  
 

 Revitalizarea comună a grădinilor istorice protejate din jurul castelului Károlyi 
(Carei) şi conacul Jékey (Géberjén); Suprafata totala reabilitata : 10,41 ha, din 
care:  8,99 ha (Carei)+ 1,42 ha (Géberjén) 



 
 Întărirea cooperării transfrontaliere dintre cele două localităţi. 

 
Activităţile principale care vor fi realizate pe parcursul proiectului sunt următoarele:  
 

 Activităţi de management al proiectului; 
 Activităţi de comunicare: organizare conferinţă de lansare şi de închidere, 

organizare conferinţă de presă şi publicarea de articole în presa locală, 
promovarea proiectului pe paginile web ale partenerilor, postarea de panouri 
informative şi documentare foto; 

 Revitalizarea grădinilor istorice protejate din jurul castelului Károlyi şi conacul 
Jékey, reprezentând o suprafaţă de  8.99 ha în Carei şi 1.42 ha în Géberjén; 

 Activităţi conexe lucrărilor: proiectare, dirigenţie de şantier, organizarea 
procedurilor de achiziţii publice, asigurare. 

 
In Carei, revitalizarea gradinii istorice aferente Castelului Karolyi a constat in: 
 

 reabilitarea si pavarea aleilor principale cu materiale naturale ( pavaje cu piatra 
naturala pentru cele principale si pietris pentru cele secundare), 

 reabilitarea zonei din jurul castelului,  
 replantare specii cu valoare dendrologica, 
 reorganizare terenuri de sport  
 refacerea  fantanii arteziene, 
 realizarea unei fantani venetiene, copie a originalului existent in gradina familiei, 
 extinderea iluminatului public existent in parc, 
 amplasare mobilier urban 
 realizarea unui sistem de colectare a apei provenite din panza freatica, destinat 

irigarii plantelor, 
 montarea a trei cismele stradale, 
 construirea a doua grupuri sanitare; 
 

 

Pe langa reabilitarea celor 2 parcuri, Parcul dendrologic din Carei si Parcul conacului 
Jekey, proiectul intareste cooperarea dintre cele doua localitati, apropiind comunitatile si 
locuitorii de-o parte si de alta a granitei si contribuind astfel la dezvoltarea economica si 
sociala din zona transfrontaliera. 
Cooperarea transfrontaliera va contribui la promovarea reciproca a celor doua obiective 
revitalizate dar si la promovarea in comun a regiunii transfrontaliere din care fac parte. 
 
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute la nr. de telefon 0261861060, 
persoana de contact  ing. Egli Sebastian sau la adresa de e-mail  
primariabpri@yahoo.com.  
 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 
www.huro-cbc.eu 
www.hungary-romania-cbc.eu 
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