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Încep lucrările pentru construirea centrului de vizitare "Cuibul Dropiei" la 

Salonta 

Municipiul Salonta anunță că a început construcția Cuibului Dropiei, în zona sud-vestică a localității, 

la ieşirea spre Arad şi Ungaria. Investiția va fi finalizată până la începutul anului 2021 și se 

derulează în cadrul proiectului Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona 

transfrontalieră Salonta-Békéscsaba - The Nature Corner - ROHU-14. Acest proiect se bazează pe un 

parteneriat transfrontalier public-privat inedit în zona-țintă, în domeniul conservării și promovării 

patrimoniului natural comun. 

Lucrările de amenajări și construcții cuprind: un centru turistic pentru promovarea patrimoniului 

natural, amenajarea Lacului cu stuf, o pistă de biciclete și un turn de observare a speciilor locale, 

precum și un element vital pentru conservarea dropiilor, respectiv împământarea a aproximativ 6 

km de linii de medie tensiune. Valoarea investiției este de 1270209 euro inclusiv TVA, din care 85% 

FEDR, 13% finanțarea din partea Guvernului României, iar restul contribuția proprie a Municipiului 

Salonta. 

Centrul va oferi atât localnicilor, cât și turiștilor informații despre valorile naturale locale, despre 

speciile care trăiesc în zonă și modalitățile prin care acestea pot fi protejate. Aici vor fi organizate 

programe educaționale și științifice pe tot parcursul anului atât în interior, cât şi în aer liber, și se 

vor oferi oportunități pentru petrecerea timpului liber pentru elevi, familii, turişti și localnici 

deopotrivă. 

Pentru mai multe detalii accesați: https://www.dropia.eu/articles/cuibul-dropiei-mai-aproape-de-

valorile-naturale 
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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. 
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