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SITUAȚIA PROIECTELOR FINALIZATE 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului Programul de 

finanțare 

Valoarea 

proiectului 

Descrierea proiectului Durata de 

implementare 

1. 

 

 

 

 

Cooperare  

transfrontalieră la  

nivelul localităților  

Sântana și Elek prin  

realizarea de  

activități cultural  

artistice și sportive 

Programul de 

Cooperare 

Transfrontalieră 

România – 

Ungaria Phare 

CBC 2006. 

43.000 euro În cadrul acestui proiect a fost 

îmbunătățită baza materială 

pentru Căminul Cultural 

Sântana și Asociația Sportivă 

Unirea Sântana. 

2008 – 2009 

2. Cradle of the  

folkloric culture  

Elek-Santana- 

Graniceri (Vatra   

folclorică Elek –  

Sântana – Grăniceri) 

Programul de 

Cooperare 

Transfrontalieră 

Ungaria – 

România  

2007-2013 

95.659,90 euro În cadrul acestui proiect au fost 

realizate achiziții de costume 

populare și instrumente 

muzicale, au fost organizate 

două tabere comune pentru 

dansatori, au fost culese 

informații despre obiceiuri și 

tradiții populare, toate fiind 

centralizate într-o carte editată 

în trei limbi. Cartea "Vatra 

folclorică Elek-Sântana-

Grăniceri” constituie un punct 

de reper în studiul tradiților 

strămoșești din zona Arad-

Bekes (în special Sântana, Elek 

și Grăniceri). 

2011 – 2012 
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crt. 

Denumirea proiectului Programul de 

finanțare 
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proiectului 
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implementare 

 

3. SuccES Intreprinderi  

sustenabile pentru  

incluziune 

Program 

Operațional 

Sectorial 

Dezvoltarea 

Resurselor 

Umane  

2007-2013 

7.171.723 lei În cadrul proiectului a fost 

înființat și dezvoltat SES2 

(Fabrica are ca obiect de 

activitate producția de pavele) 

și are sediul în localitatea 

Caporal Alexa, județul Arad. În 

cadrul fabricii de pavele vor fi 

angajate 8 din care 5 persoane 

vor fi persoane vulnerabile. 

Înființarea SES presupune 

constituirea și înregistrarea 

legală a SES la Registrul 

Comerțului, selecția și 

instruirea angajaților, achiziția 

echipamentelor/consumabilelor 

necesare derulării activității, 

organizarea și controlul 

producției/furnizării de servicii, 

desfășurarea activităților de 

promovare și vanzare. 

2014 – 2015 

4. Reabilitare imobil liceul 

tehnologic Sântana, 

județul Arad 

Program 

Operațional 

Regional 2007 - 

2013 

602.138,13 lei Activitățile proiectului au 

constat în execuția lucrărilor de 

reabilitare a șarpantei, 

schimbarea acoperișului, 

execuția lucrării de 

termoizolație exterioară a 

clădirii, precum și reabilitarea 

interioarelor. 

2014 – 2015 

5. Modernizare străzi în 

orașul Sântana, jud. Arad 

Program 

Național de 

Dezvoltare 

Locală 

5.064.353,55 lei Activitățile proiectului au 

constat în asfaltări, refacerea 

șanțurilor, instalarea marcajelor 

și semnalizărilor rutiere. 

Străzile care au fost supuse 

2015-2019 
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proiectului 
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modernizării sunt: Aradului, 

Bicazului, Bistriței, Câmpului, 

Căprioarei, I. L. Caragiale, 

Nicolae Bălcescu, Păcii, 

Păltinișului, Teiului, T. 

Vladimirescu, 1 Decembrie. 

6. Improve cross-border 

cooperation between 

public institutions of 

Nădlac-Sântana-Elek-

Doboz” 

Programul 

Interreg V-A 

România-

Ungaria 

2014-2020 

74.980,00 euro Îmbunătățirea cooperării între 

cele patru instituții implicate în 

proiect prin abordarea unor 

subiecte sociale, culturale și 

sportive. În cadrul acestui 

proiect a fost modernizată și 

dotată cu aparatură IT, sala de 

ședință a instituției publice din 

Nădlac. La Sântana și Elek au 

fost dotate cu aparatură IT sălile 

Caselor de Cultură, iar la 

Doboz a fost modernizat 

vestiarul de sport. Atât 

autoritățiile publice locale, cât 

și cetățenii orașului vor putea 

utiliza locațiile modernizate și 

echipate, și pentru alte activități 

care vor fi organizate. 

2019-2020 

7. Cresterea eficientei 

energetice la cladiri 

rezidentiale in orasul 

Santana judetul Arad 

Programul 

Operațional 

Regional 2014-

2020 

2.341.558,55 lei Prin intermediul acestui proiect 

s-au realizat investiții pentru 

creșterea eficienței energetice, 

respectiv, îmbunătățirea 

izolației termice a anvelopei 

clădirilor, a șarpantelor și 

învelitoarelor, inclusiv măsuri 

de consolidare a celor două 

2019-2021 
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componente (bloc B1 și bloc 

B2). 
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