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Partnership for a better future 

Timisoara 

14 februarie 2019 
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Proiect aprobat în cadrul Programului 

Interreg V-A Romania-Ungaria, 2nd Call 

 

Prioritatea: PA6 - Promoting cross-border 

cooperation between institutions and 

citizens (Cooperation of institutions and 

communities) 

 

Obiectivul specific: SO11/b Intensify 

sustainable cross-border 

cooperation of institutions and 

communities 
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1. Parteneriatul: 

 
Lider de proiect Partener 

Partener 



2. Scopul proiectului 
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Cooperare 
transfrontalieră 

 

Cercetare 

Etno-
farmacologică 

Schimb 
cultural 

Dezvoltarea 
relației între 
comunități 

15 luni 
(DEC 2018-FEBR 2020) 

BUGET TOTAL: 

67.671 euro 



3. Activități și rezultate prevăzute 

3.1 Identificarea tradițiilor  

 

  5 

15 • localități vizitate (10RO+5HU) 

250 
• chestionare/ anchete 

etnofarmacologice 

70 
• tradiții, remedii, rețete 

culinare  culese 

300 • persoane implicate 



3. Activități și rezultate prevăzute 

3.2 Cercetarea etno-farmacologică 
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2 perspective: etnografică + etno 

farmacologică 

1 calendar bilingv cu tradiții 

1 ghid cu retete terapeutice  

și culinare  

1 carte științifică cu min. 5 articole si 5 
chestionare pentru studenți 
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         - workshop culinar  

         - voluntarii vor găti împreună cu familiile lor 

           rețete tradiționale                                    Gyula 

           - workshop cu tematică etnografică 

           - promovarea patrimoniului cultural 

                                                                      Timisoara 

             - workshop cu tematică științifică 

             - discutarea aspectelor farmacologice din                                  
re            rețele culese                                        Arad 

“Cook with  

your 

ancestors” 

“Walk with 

your 

ancestors” 

“Understand 

with your 

ancestors” 

3. Activități și rezultate prevăzute 

3.3 Organizarea atelierelor de lucru cu voluntarii 

 

                                                               



3. Activități și rezultate prevăzute 

3.4 Organizarea evenimentului cultural “Bucate, leacuri si tradiții” 
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moment cu un artist 

român celebru 

standuri cu 

obiecte si  

mâncăruri 

tradiționale 
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4. Grupurile țintă 

Familiile 
intervievate –  250 

persoane  

Voluntarii – 45 
persoane din cele 3 
instituții partenere 

Echipa de cercetare  Echipa de proiect 

Beneficiari 
direcți 
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4. Grupurile țintă 

Turiști 

Publicul 
general 

Antreprenori 

Sectorul 
privat 

.......? 
 

Industria 
farmaceutică 

ONG-uri din 
domeniu 

Autorități 
publice 

 

Beneficiari 

indirecți 



 

Vă mulțumim!  
 

 

CONTACT: 

E-mail:  - tsh2018per2020@gmail.com 

             - iris.research@gmail.com 

 

Facebook:  https://www.facebook.com/Asociatia-IRIS-research  
175179733385989/ 

 

 

www.interreg-rohu.eu 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 

obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. 
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