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PROPUNERI penru LISTA DE PROIECTE SIDU ORADEA

1

Asigurarea utilităților publice în zonele mărginașe - canalizare, apă potabilă, gaz....ex. - în cartierul Episcopia pe strada Pavilioanele CFR paralelă cu str. Gurghiului
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Scris mare cu majuscule "ORADEA" pe Dealul Ciuperca
Pârtie de ski cu telecabină pe Dealul Ciuperca ori pe Dealul înspre Paleu
Șosea suspendată între Gară și principalele zone din oraș: Rogerius, Episcopia, Felix, Sala Sporturilor etc.
Recondiționarea canalizărilor și asfaltarea străzilor dintre blocuri - dupa Centrul de donare
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Un parc industrial în zona de est a orașului, astfel încât și locuitorii din această zonă sa petreacă mai puțin timp făcând naveta prin oraș
Asfaltări și/sau reparații ale unor străzi din zona Rogerius: Bulevardul Ștefan cel Mare, Str. Theodor Speranția, Str. Traian Lalescu, Str. Camille Flammarion, Str. Mihail
Sadoveanu (începând de la colțul cu str. Moldovei spre Traian Lalescu), Str. Moldovei, Str. Bârsei
Reabilitare și asfaltare pe Strada Vălcelelor, strada Călimănești și strada Jiului
"Dezvoltarea unei linii moderne de producție pentru fabricarea de pantofi cu meșteșug și tradiție"
"Modernizarea drumului DJ797 prin lărgirea cu cel puțin o bandă între Sîntandrei și calea ferată Oradea - Arad, plus iluminat public și pistă de biciclete - lungime de
aproximativ 1 km."
Introducerea conductei de gaze și asigurarea conectării rezidenților cartierului Tineretului la aceasta
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Construcția și punerea în funcțiune a centralei termice și asigurarea conectării rezidenților cartierului Tineretului la agentul termic furnizat de aceasta
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Amenajarea drumurilor de acces către reședințele locuitorilor din cartierul Tineretului
Dezvoltarea rețelei și mărirea capacității de transport public în comun care deservește locuitorii cartierului Tineretului
Structurarea de proiecte pe domeniile in care exista interes și cerere: Automotive - CAEN 2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule; Textile și încălțăminte - CAEN 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare și CAEN 1520 Fabricarea încălţămintei / 1512 Fabricarea articolelor de
voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; Dispozitive electronice - CAEN 2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru
motoare de autovehicule; Diverse forme de tiparire cu tehnologie noua (tiparire pe ceramică / sticla / flexografie) - CAEN 1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.; Producția de
ambalaje - CAEN 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn; Producție de mobilier; Hoteluri / Aparthoteluri - CAEN 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare; IT (aici este
prins deja IT Hub) - CAEN 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) și CAEN 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei.
Extinderea activității Centrului de Protezare Theranova - achiziție echipamente, construire hală industrială
Construirea unui parc de panouri solare prin care să își asigure independența energetică - structurarea unui sistem prin care sunt sprijiniți cetățenii și firmele sa isi instaleze
panouri solare si sa isi asigure si macar partial, daca nu integral, energia necesara. Inclusiv campanii de promovare și sprijin pentru firme care oferă sisteme de construcții
care reduc pierderile de căldură și de producere a energiei din surse regenarabile.
Orientarea spre un transport urban ecologic - tramvaie, autobuze, biciclete și mersul pe jos.
Infiintarea unor "centre mestesugaresti" de tipul "casa pionierului". Infiintarea de centre in care tinerii adolescenti sa poata cere ajutorul pe orice tema - sa se intalneasca
cu sociologi, cu tineri de varste apropiate si probleme asemanatoare.
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Revitalizarea Palatului Copiilor prin realizarea unor grupe de electronica, mecanica sau alte specializari tehnice pentru a deschide apetitul copiilor pentru meserii in domenii
de viitor si care exista deja in companiile din Oradea si judet.
Proiecte de alfabetizare in Oradea si localitatile din judet - pe grupe in functie de varsta.
Proiecte de ancorare a populatiei la tehnologie - utilizarea calculatorului, tabletelor, telefoanelor inteligente - in zone din judet.
Școală publică ce dispune de management privat
Tabara educativa de antreprenoriat IMPACT
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Cluburi de educație antreprenorială pentru copii și tineri - Impact
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Social Cloud
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Parohii active în comunitate
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Oradea oraș cosmopolit – antreprenoriat intercultural
Transport persoane dizabilități
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Rețea de servicii socio-medicale SM (scleroza multipla)
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Abilitate pentru dizabilitate - locuințe protejate și servicii de asistență la locul de muncă
Locuințe protejate homeless
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Centrul de vârstnici Haieu
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Poteca bisericilor de lemn
Modernizarea strazii Piersicilor, sectorul cuprins intre str. Bihorului si str. Izvorului - pe intregul ei parcurs
Dezvoltarea unui parc sau a unei rezervatii in Cartierul Episcopia, în zona Str. Plantelor, unde sunt suprafețe de teren care încă nu au fost parcelate

20
21
22
23

36
37
38
39
40
41

Infiintarea unei scoli in Cartierul Episcopia - o scoala cu predare in limba romana de la gradinita si pana la clasa a 8-a
Imbracarea in plante a Turnului de Apa din Cartierul Rogerius, Str. Lacul Rosu
Folosirea potenţialului Crişului Repede pentru canoe și pentru bărci de agrement (suplimentar bazei existente pe perioada caldă aval de Podul Carol I)
Administrarea corespunzatoare a sectorului Pod Dacia - Pod Densușianu (aproximativ 20 ha de luciu apă) pentru practicarea pescuitului
Amenajarea lacurilor - cel dintre străzile Izvorului și Nicolae Beldiceanu, lacurile din Parcul Salca și din Cetatea Oradea, unde s-ar putea iniția copiii în tainele pescuitului,
dar și unde s-ar putea instaura un regim catch&release cu acces limitat, ținând cont de suprafața redusă.
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Amenajarea mai atractiva a promenadelor pe malul Crișului. Organizarea de evenimente în aer liber, de genul street food, concerte jazz, expoziții foto, proiecții filme etc.
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Conexiuni de transport în comun mult mai accesibile și ușor de înțeles de către un turist străin către Felix/1 Mai și către siturile Natura 2000
Construirea unui nou pod peste Crișul Repede, paralel cu podul CFR de pe strada Făcliei, pod necesar pentru preluarea traficului de pe drumul expres
Realizarea unui sistem de monitorizare video pentru cele 700 incinte metalice pentru depozitarea deseurilor cu un terminal la Politia Locala Oradea, in vederea depistarii
persoanelor care nu colecteaza selectiv deseurile
Realizarea unui parc-padure - peste 15 ha in zona de padure a Municipiului Oradea (prevazut cu zona de picnic cu foc, teren de golf etc)
Amplasarea de panouri informative cu afisaj electronic (in parcurile din Mun. Oradea) continand informatii utile despre activitatile din Primaria Oradea
Amenajarea malurilor Peței, în zona Nufărul/Cartierul Prima
Amenajarea unui parc în spatele Cartierului Prima, între Pârâul Peța și șosea, și/sau dincolo de șosea.
Amplasarea a două containere menajere în Cartierul Prima
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Construirea unui pod cu doua benzi de circulatie, piste pentru biciclete si trotuar, in spatele fostului spital TBC - strada N. Beldiceanu, pentru a fluidiza traficul din zona
dealurilor catre viitorul "drum expres""
Reamenajarea pasajelor subterane si accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilitati - cu deosebita atentie la utilizarea unor materiale care sa permita mentinerea usoara
a conditiilor de igiena
Construirea unui bazin didactic - intre bazinul olimpic si cel vechi, legand cele doua cladiri existente
Dotarea bazinului olimpic exterior din cadrul aquapark-ului cu tribune, trambuline si tableta electronica, omologarea de catre FINA in vedeerea organizarii unor competitii
nationale si internationale
Extinderea cladirii din curtea Scolii Szacsvay Imre cu o sala de sport / multifunctionala, prin masardare cu o structura usoara
Amenajarea unui teren de sport cu iarba artificiala in curtea Scolii Gimnaziale Juhasz Gyula - Episcopia"
Introducerea unei noi categorii de proiecte, "Protectia mediului si utilizarea unor resurse de energie regenerabila"
Alinierea la normele Europene privind eficienta energetica in cladiri, intelegerea si aplicarea conceptului de near Zero Energy Building, cu incepere din 31.12.2018
Revizuirea planului local de eficienta energetica a fondului locativ
Regandirea conceptului in baza caruia vor fi elaborate caietele de sarcini de reabilitare energetica, dar si de fundamentare tehnico - economica a noilor investitii, pe baza
principiului costului minim - intreruperea programului de reabilitare termica a blocurilor pana la definitivarea conceptului
Extinderea prevederilor Mecanismului financiar si la cladirile noi, in sensul acordarii de facilitati, inclusiv fiscal
Reabilitarea locuintelor sociale din blocurile situate pe strada Voltaire
Reabilitarea centrului social - adapost de noapte Gutenberg
Reabilitarea si dotarea spatiilor in care functioneaza cabinetele medicale scolare de medicina generala si medicina dentara
Amenajarea si dotarea cu echipamente a spatiilor de joaca exterioare apartinand creselor din municipiu
Asigurarea unei infrastructuri pentru practicarea atletismului si prin probele de stadion
Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii în care își desfășoară activitatea administrația publică locală, inclusiv Instituția Prefectului județului Bihor - extinderea și
modernizarea spațiilor de lucru, implementarea unor soluții ”smart” pentru managementul parcului auto
Dezvoltarea și implementarea strategiei integrate de informatizare la nivelul administrației publice din municipiul Oradea Orizont 2025 - Sistem informatic integrat la nivelul
administrației publice locale, incluzând Instituția Prefectului județului Bihor (în ceea ce privește comunicarea actelor în vederea efectuării controlului de legalitate, precum și
accesarea unor baze de date comune) și/sau a unor servicii publice deconcentrate. Arhivarea electronică și managementul electronic al documentelor în cadrul Instituției
Prefectului județului Bihor.

