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Comunicat de presă 

 
Primăria Municipiului Arad, în parteneriat cu Primăria Oraşului Gyula din Ungaria, 
implementează, în perioada 1 mai 2012 – 30 aprilie 2012, proiectul „Dezvoltarea comună a 
pistelor de biciclete în Arad şi Gyula” (acronim „Piste de biciclete”) – “Common development of 
bicycle routes in Arad and Gyula” (acronym “Bicycle Routes”), derulat prin Programul de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013.  
 
În cadrul acestui proiect comun, în valoare totală de 165.212 EUR, vor fi elaborate proiectele 
tehnice pentru amenajarea unor piste de biciclete în cele două oraşe, pe o lungime de aproximativ 
14 km în Arad (Faleza Mureşului) şi 16 km în Gyula (şapte piste).   
 
Municipiul Arad a semnat deja, în data de 29 august 2012, contractul de servicii „Amenajare piste 
de biciclete pe Faleza Mureş din municipiul Arad – Proiect tehnic şi detalii de execuţie”, cu firma 
SC Luca Way SRL. Contractul, în valoare de 81.823,36 lei (TVA inclus), a fost atribuit în urma 
unei proceduri de achiziţie publică prin cerere de oferte, pentru care au fost depuse 12 oferte.  
 
Proiectul „Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad şi Gyula” este finanţat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), completat de co-finanţarea 
naţională a celor două state membre participante la program, România şi Ungaria, şi de contribuţia 
locală din bugetul fiecărui partener.  
 
Valoarea totală a proiectului este de 165.212 EUR, din care 90.772 EUR pentru Liderul de Proiect, 
Municipiul Arad şi 74.440 EUR pentru Partenerul de Proiect, Oraşul Gyula. Contribuţia FEDR este 
de 85% din totalul cheltuielilor eligibile. Sprijinul de stat acordat de Guvernul României este de 
13%, iar contribuţia locală din bugetul Municipiului Arad este de 2%. Sprijinul de stat al Ungariei 
este de 10%, contribuţia locală din bugetul Oraşului Gyula fiind de 5%.   
 
Proiectul „Dezvoltarea comună a pistelor de biciclete în Arad şi Gyula” este un pas înainte în 
implementarea măsurilor descrise în Masterplanul de Transport realizat în cadrul unui alt proiect 
european implementat de cele două oraşe înfrăţite, „Arad – Gyula. Dezvoltarea comună a reţelei de 
transport”, fiind o continuare a colaborării acestora în vederea îmbunătăţirii infrastructurii de 
transport, cu impact direct asupra mediului şi calităţii vieţii cetăţenilor lor, dar şi asupra dezvoltării 
potenţialului economic şi turistic în zona transfrontalieră.  
 
Programul de Cooperare Transfrontalieră HURO 2007-2013, finanţat de Uniunea Europeană, are ca 
obiectiv strategic apropierea cetăţenilor, comunităţilor şi agenţilor economici din zona de frontieră, 
pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei de cooperare, bazându-se pe avantajele-cheie specifice 
regiunii de graniţă. 

  Arad, 17 septembrie 2012  
 

Persoană de contact: Laura Bocancios - manager de proiect 
Primăria Municipiului Arad, B-dul Revoluţiei nr. 75 

 tel./fax (004) 0257.212478, e-mail: lbocancios@primariaarad.ro,    
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