STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ (SIDU)
A MUNICIPIULUI ORADEA
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în
administraţia publică locală, Primăria Municipiului Oradea lansează, în perioada 08.02.2017 22.03.2017, consultarea publică pe tema elaborării STRATEGIEI INTEGRATE DE
DEZVOLTARE URBANĂ (SIDU) A MUNICIPIULUI ORADEA.
Pentru Primăria Oradea, acesta este un document programatic de calificare obligatoriu pentru
obținerea fondurilor nerambursabile din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 20142020, axa 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
Suma alocată pentru Municipiul Oradea prin Axa 4 a POR 2014 – 2020 este de 36,1461
milioane Euro, cu următoarea distribuție pe priorități:
Nr. Axă /
prioritate

Axa prioritară / investiții

Alocare Municipiul
Oradea POR Axa 4
– milioane Euro

Pondere
în total alocare

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Dezvoltare Urbană
Mobilitate Urbană
Revitalizare Urbană
Regenerarea Comunității Defavorizate
Educație

36,1461
29,36
3,26
1,53
1,99

100%
81,22%
9,02%
4,24%
5,51%

Menționăm că în lista de proiecte SIDU Oradea vor fi incluse atât inițiative de finanțare prin
POR din partea altor actori publici sau privați, precum și proiecte care presupun alte surse de
finanțare (alte Programe Operaționale, alte surse nerambursabile, bugete proprii, etc)
Invităm factorii interesați să participe la elaborarea SIDU Oradea, inițiativă care pornește de la
actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Oradea 2015-2020 (aprobată prin
HCLMO nr. 135 din 10.03.2015).
Elaborarea SIDU Oradea va cuprinde o serie de întâlniri publice cu factorii interesați, în cadrul a
5 grupe tematice de lucru și a unei dezbateri publice, pe baza structurii anexate.
Materialele relevante sunt disponibile pe pagina de web: www.oradea.ro, sectiunea:
http://www.oradea.ro/dezbateri-publice/dezbatere-sidu (calendarul grupelor de lucru, lista de
proiecte propuse de PMO, structura SIDU Oradea 2017-2023, strategia Municipiului Oradea din
2015, Documentul Cadru de Implementare al POR etc).
Propunerile de completare din partea persoanelor fizice și juridice se primesc până la data de
22/03 /2017 pe adresa de e-mail: sidu@oradea.ro, tel./fax: 0259408821, la secretariatul Zonei
Metropolitane Oradea.
ANEXE:
1. Structura propusă pentru SIDU ORADEA 2017-2023
2. Lista de propuneri de proiecte
3. Calendarul întâlnirilor propuse pentru grupurile de lucru tematice pentru consultarea publică și
elaborarea SIDU ORADEA 2017-2023
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ANEXA 1

STRUCTURA SIDU ORADEA
Existența unei strategii integrate de dezvoltare urbană la nivel local constituie condiția de bază
pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile.
În Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 se menționează faptul că FEDR sprijină dezvoltarea
urbană durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru a aborda provocări
economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, ținând
seama de nevoia de a promova legăturile dintre zonele urbane și cele rurale.
În SIDU Oradea se vor regăsi cel puțin următoarele elemente:
1. Contextul urban și identificarea principalelor probleme și provocări la nivel local
 prezentarea datelor statistice și a analizelor, studiilor relevante pentru definirea
contextului urban și a provocărilor cu care acesta se confruntă, cu trimitere obligatorie la
cele cinci provocări specificate în art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013: provocări
economice, sociale, climatice, demografice și de mediu. Astfel, se va realiza o descriere
a problemelor cu care se confruntă spațiul urban analizat, privind, de exemplu,
populația, demografia, șomajul, structura ocupării forței de muncă, condițiile de locuire,
infrastructura socială și educatională, condițiile climatice și de mediu din arealul studiat,
situația transportului public local, facilități urbane, situația infrastructurii urbane, situația
spațiilor verzi, zone urbane marginalizate ) etc;
 prezentarea pe scurt a strategiilor și politicilor sectoriale existente, relevante (la nivel
local, regional și național) pe care se bazează elaborarea SIDU (de exemplu, Planul de
Mobilitate Urbana Durabila - PMUD Oradea);
 identificarea, analizarea și prioritizarea nevoilor și a problemelor, precum și a opțiunilor
pentru soluțiile aferente acestora;
 analiza SWOT - analiza integrată a rezultatelor obținute prin diagnosticarea situației
existente și a tendințelor dezvoltării.
2. Viziunea de dezvoltare și obiective
 prezentarea viziunii de dezvoltare și identificarea obiectivului/obiectivelor generale ale
SIDU Oradea;
 prezentarea obiectivelor-cheie specifice, măsurabile, realizabile, realiste și limitate în
timp (SMART), cu referire inclusiv la cele 5 problematici menţionate în art. 7 al
Regulamentului (UE) nr. 1301/2013.
3. Calendar de activităţi pentru implementarea SIDU și portofoliul de proiecte
 prezentarea activităților/acțiunilor/operațiunilor orientative care vor fi elaborate și
realizate în vederea îndeplinirii obiectivelor cheie ale SIDU Oradea, precum și orizontul
de timp în care aceste activități se vor realiza, inclusiv măsuri de atenuare a riscurilor
implementării;
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elaborarea unui portofoliu de proiecte, inclusiv potențialele surse de finanțare, precum
programele operaționale pentru perioada 2014-2020 (și, de asemenea, alte inițiative
europene, cum ar fi Orizont 2020, etc.), care ar putea ajuta la realizarea viziunii și la
atingerea obiectivelor SIDU, precum și o descriere a sinergiilor și caracterului integrat al
proiectelor. Elaborarea portofoliului de proiecte se va realiza ținâdu-se cont de toate
sursele de finanțare și/sau de tipul solicitantului/beneficiarului din aria teritorială a SIDU.
Obligatoriu lista de proiecte va include proiecte aferente a cel puțin 2 OT-uri (2 priorități
de investiție), din care obligatoriu OT 4 (PI 4.1. – mobilitate urbană durabilă);
hărți cu localizarea proiectelor individuale din portofoliul SIDU.

4. Implementarea, monitorizarea și evaluarea SIDU
 prezentarea pe scurt a contextului instituțional – rolurile și responsabilitățile diferitelor
structuri la nivel local care vor pune în aplicare SIDU. Se va menționa și rolul Autoritatii
Urbane în punerea în aplicare a SIDU;
 realizarea unui plan de acțiune pentru implementarea SIDU, în care se vor stabili
activitățile, resursele necesare pentru a implementa strategia, direcțiile/departamentele
și/sau persoanele responsabile pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea SIDU;
 definirea unor indicatori cuantificabili (în măsura în care este posibil), relevanţi pentru a
monitoriza și evalua SIDU pe parcursul orizontului de implementare.
5. Cadrul partenerial pentru elaborarea și implementarea SIDU
 stabilirea cadrului partenerial utilizat pentru elaborarea și/sau implementarea SIDU
inclusiv descrierea procesului de consultare publică.
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ANEXA 2

LISTA PROPUNERI DE PROIECTE
SIDU ORADEA 2017-2023
NR.
CRT.

CATEGORIA

PROIECTUL
LEGĂTURA CENTURA ORADEA (girație Calea Sîntandrei) –
AUTOSTRADA A3 (Biharia)

1

PMUD IX.3 modernizarea drumului de legatura dintre Municipiul
Oradea si comuna Osorhei, judetul Bihor
PMUD IX.3 Drum de legatura intre Oradea si Sinmartin
PMUD IX.3 Modernizarea drumului de legatura dintre Municipiul
Oradea si Comuna Paleu, Judetul Bihor
MOBILITATE

PMUD IX.3 Creşterea capacităţii reţelei majore de străzi (lărgirea
str. Sucevei la 25 m si reconfigurarea profilului străzii Avram Iancu,
în vederea dezvoltării componentei pietonale şi ciclistice şi creşterii
calităţii spaţiilor comerciale pe relaţia universitate – centru istoric;
PMUD V.3 - Reabilitarea infrastructurii rutiere (calea Bihorului –
tronson de la str. T. Neş până la intersecţie cu str. Paleului; al.
Gojdu; str. Spiru Haret; str. Teatrului; str. Patrioţilor; str.
Postăvarului; str. Moscovei; str. G. Coşbuc; str. G. Bariţiu; str.
Aurel Lazăr; Parcul Traian; str. Ep. Mihai Pavel; str. Jean Calvin;
str. Arany Ianos; str. IL Caragiale; str. Mihai Eminescu; str. Franz
Schubert; str. Snagovului; str. Dunărea; str. Samuil Micu Klein; str.
Octavian Goga; str. Vlădeasa; str. Gen. T. Moşoiu)
PMUD IX.2 - Promovarea unui program de reconstrucţie a unora
dintre elementele infrastructurii rutiere (lărgiri străzi, modificări ale
razelor curbelor, modificarea geometriei intersecţiilor pentru
creşterea nivelului de serviciu, etc.) (str. Episcop Ioan Alexi; str.
Card. Alex. Todea; str. Cucului; str. Gh. Pituţ; str. Ioan Pop
Reteganul; str. Macului; str. Caişilor; str. Cireşilor; str. Colinelor;
str. Dâmbului; str. Dimitrie Anghel; str. Piersicilor; str. Răspântiilor;
str. Renaşterii; str. Soarelui; str. Strugurilor; str. Viilor; str. Arinului;
str. Cantonului; str. Gh. Doja; str. Livezilor; str. Piatra Craiului; str.
Plaiului; str. Rozelor; str. Sofiei)
PMUD I.6 - Reabilitare Strada Calea Bihorului – Tronson Pod
Theodor Neș - Intersecție drum de legătură intre Strada Suișului si
Calea Bihorului
PMUD VIII.1 - Proiectarea, reproiectarea şi realizarea unor
îmbunătăţiri ale infrastructurii rutiere şi pentru infrastructura de
tramvai ale oraşului (pod peste Peţa în zona str. Universităţii şi str.
Armata Română; pod Dacia (între bd. Gh. Magheru şi str. Cele Trei
Crişuri)
PMUD XII.1 - construirea unui terminal intermodal în zona Gǎrii
Centrale
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PMUD X.4 - Alinierea parcului de vehicule OTL la cerințele
dezvoltării durabile (înnoirea parcului de vehicule al SC OTL SA,
cu autobuze tip EURO 5 și 6 sau cu combustibili alternativi)
PMUD V.5 - Modernizarea parcului de tramvaie
PMUD X.6 - Realizarea unei remize de tramvai în partea de vest a
orașului
PMUD X.7 - Realizarea celui de-al treilea triunghi pentru
deservirea liniei 2 (intersecția Emanuel)
PMUD X.8 - Linie nouă de tramvai în partea de sud a orașului
PMUD V.2 - Reabilitarea căii de rulare a tramvaiului (concomitent
cu „înierbarea” terasamentului)
PMUD IX.4 - Construcția de pasaje supraterane și subterane
pentru fluidizarea traficului - pasaj subteran Piața E. Gojdu
- Pasaj subteran Piata Cetatii
- Pasaj subteran Piata Gojdu
- Pasaj subteran giratie
- Amenajare locuri de parcare subterane
PMUD IX.4 - constructia de pasaje supraterane si subterane
pentru fluidizarea traficului
- pod peste Peța ȋn zona str. Feldioarei – cart. Ceyrat;
- pod peste Crișul Repede ȋntre str. Plevnei și str. Szigligeti Ede.
Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand
Amenajare zona pietonala str. Independentei
Pietonalizare strada Aurel Lazar din Municipiul Oradea
Reabilitare, modernizare strada Vasile Alecsandri, inclusiv prin
refacerea reţelei de ilumiant public şi mobilier urban, localitatea
Oradea, Judeţul Bihor
PMUD IX.1 - Definitivarea unei reţele de piste pentru biciclete
PMUD I.7 – construirea de parcari pentru biciclete (Universitate;
Autogara Nufărul; Grădina Zoologică; Parcul 1 Decembrie; Parcul
IC Bratianu; Magazinul Crisul; Gara CFR)
PMUD IV.4 – Crearea de puncte pentru inchirierea bicicletelor
(Campusul Universitar, Parcul Mihai Viteazul, Parcul Piaţa 22
Decembrie, Autogara Nufărul, Podul Carol I, capăt tramvai
Rogerius etc. Aceste puncte pot constitui un sistem “Bike-sharing”
PMUD I.20 - Dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de
management al traficului general in oras
Amenajare 3 parcari in zona centrala
Pasaj suprateran zona Borsului / intermodal - intrare in Parcul
Industrial
Construcție pasaj subteran pe sub bd. Magheru pe relația Aleea
Ștrandului-Parcul Traian - largire pod Dacia
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Construcție pasaj suprateran în continuarea străzii Universității
peste șoseaua de centură
Amenajare zone pietonale - Vasile Alecsandri, Piata Ferdinand,
Aurel Lazar
2
EFICIENTA
ENERGETICA

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul
Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul
conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice Etapa II
Modernizare iluminat public - montare stalpi inteligenti in Oradea
Reabilitare termica blocuri de locuinte
Reabilitarea termică și energetică a cladirilor aferente Spitalului
Clinic Județean de Urgență Oradea
Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal dr.
Gavril Curteanu Oradea
Montarea unor statii de reincarcare pentru vehicule electrice si
electrice hibrid plug-in in Municipiul Oradea
Creșterea eficienței energetice a cladirilor existente la Liceul
Teoretic O. Ghibu din Municipiul Oradea
Cresterea eficientei energetice a Gradinitei cu program prelungit
nr. 20 din Municipiul Oradea
Cresterea eficientei energetice a Gradinitei cu program prelungit
nr. 53 din Municipiul Oradea
Cresterea eficientei energetice a Gradinitei cu program prelungit
nr. 42 din Municipiul Oradea
Cresterea eficientei energetice a Scolii gimnaziale Dacia din
Municipiul Oradea
Cresterea eficientei energetice a Liceului Teoretic Lucian Blaga din
Municipiul Oradea
Cresterea eficientei energetice a Scolii gimnaziale nr. 11 din
Municipiul Oradea

3
REABILITAREA
CLADIRILOR DE
PATRIMONIU

Restaurarea Casei Darvas - La Roche in vederea valorificării
Patrimoniului Cultural Secession
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii
Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea Centru multicultural si multiconfesional european- Etapa III.
Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen
respectiv a curtinei nordice si vestice
Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a
obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea
Reabilitare ansamblu cultural Vulturul Negru - Oradea (fostul
Cinema Libertatea)
Reabilitarea si refuncţionalizarea cladirii Manejului din cadrul
Ansamblului „Cazarma Husarilor”, Oradea
Reabilitarea Primariei Oradea (fatada, Sala Mare si holul central)
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Reabilitarea Stationarului II Spitalul Judetean Oradea

4
INFRASTRUCTURA DE
AFACERI

Restaurare Sinagoga de pe str. Primariei, Oradea
Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea cladirii Colegiului National
Mihai Eminescu din Oradea
Dezvoltarea unui centru intermodal cu facilitate de acces la
transportul rutier și feroviar în Zona Gării C.F.R din Episcopia Bihor
Extindere retelelor de utilitati publice in Parcurile Industriale
Extinderea retelelor de apa si canalizare la toate punctele de lucru
ale companiilor din oras

5
SANATATE

Continuare amenajare și dotare Centrul Oncologic din cadrul
Spitalului Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea
Amenajarea si dotarea ca sectie medicala a locatiei farmaciei din
Spitalul Judetean
Construire cladire noua sectie boli infectioase din cadrul Spitalului
Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea
Construire si dotare centru de medicina nucleara
Dotare cu computer tomograf, RMN si accelerator oncologic la
Spitalul Municipal
Reabilitare, modernizare, dotare centru de medicina legala la
Stationar II
Modernizare blocuri operatorii sectia Obstetrica si Ginecologie
Modernizare blocuri operatorii sectia Urologie
Creare laborator robotizat pentru hematologie si biochimie la
Spitalul Municipal
Creare laborator robotizat pentru microbiologie la Spitalul
Municipal
Creare laborator robotizat la Spitalul Municipal
Extindere Unitate de primire urgente si creare centru Stroke
(cladire noua)
Reabilitare Pavilion III sectie Psihiatrie din cadrul Spitalului
Municipal
Extindere si modernizare la Spitalul Judetean Bihor
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RETELE DE APA SI
CANALIZARE.
REABILITARI SI
EXTINDERI

7
SPORT, RECREERE SI
ZONE VERZI

Continuarea lucrarilor finantate in perioada 2007-2014 prin
programul APAREGIO - noua perioada 2017-2023

Sala de sport polivalenta de 5000 de locuri. Suprafata de 8590 mp.
Doua terenuri (principal si secundar) separate prin elemente
culisante
Bazin de inot didactic realizat in perimetrul Liceului Sportiv
Pista pentru atletism realizata in jurul Stadionului Tineretului
Amenajare zona verde – zona Barcaului

8
ALTELE

Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot
parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea
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Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot
parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din
Oradea
Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot
parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Constantin Brancusi din
Oradea
Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot
parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Transilvania din Oradea
Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 4
Reabilitatea centrului social - Azil de noapte (Gutenberg)
Reabilitarea, închiderea şi reconversia funcţională a depozitului de
zgură şi cenuşă aparţinând Electrocentrale de la Santăul Mic
IT HUB – Înființarea unui Incubator Tehnologic și de Afaceri în
Oradea (IT HUB). Crearea unui ecosistem IT (IT hub, scoala IT)
Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură
şi gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire şi
preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului
Nufărul I - Oradea
Constructia unei baze de tratament si agrement la nivelul
strandului Iosia
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NR. GL

CALENDARUL INTALNIRILOR
GRUPURILOR DE LUCRU

DATA /
ORA/ LOCATIE

DEZVOLTARE
ECONOMICĂ
DEZVOLTARE METROPOLITANĂ

15 februarie (Miercuri)
& Ora:14.00
Sala Mare PMO

INFRASTRUCTURA
LOCALĂ
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

17 februarie (Vineri)
& Ora:14.00
Sala Mare PMO

GL 3

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ & MEDIU
SĂNĂTATE

20 februarie (Luni)
& Ora:14.00
Sala Mare PMO

GL 4

TURISM & CULTURĂ & SPORT

GL 5

24 februarie (Vineri)
EDUCAȚIE & DEZVOLTAREA RESURSEI Ora:14.00
UMANE
Sala Mare PMO

GL 1

GL 2

22 februarie (Miercuri)
Ora:14.00
Sala Mare PMO

SIDU ORADEA 2017-2023
TEME CORELATE CU MASURI
Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor de la nivel local
Atragerea forței de muncă din ZMO în Municipiul Oradea
Dezvoltare industrială
Conectivitate metropolitană
Dezvoltarea infrastructurii de transport. Mobilitate urbană
Dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare
Amenajarea urbanistică
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice
Oraș Inteligent - Smart City
Creşterea gradului de transparenţă al administraţiei publice locale
Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a actului medical
Dezvoltarea asistenţei medicale
Dezvoltarea resursei umane din sistemul de sănătate
Îmbunătățirea managementului deșeurilor
Intervenții pentru îmbunătățirea factorilor de mediu
Creşterea eficienței consumul energetic
Creșterea ponderii utilizării energiei regenerabile
Îmbunătăţirea serviciilor de informare, promovare şi marketing turistic
Valorificarea superioară a atracţiilor turistice de la nivel local
Crearea de noi atracţii turistice
Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor culturale şi
sportive
Valorificarea superioară a resurselor culturale existente
Dezvoltarea de oferte turistice și culturale la nivel metropolitan
Creșterea calificării și adaptabilității forței de muncă
Dezvoltare Socială
Sprijinirea mobilizării comunitare şi voluntariatului
Sprijinirea îmbunătăţirii performanţelor şcolare
Dezvoltarea activităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii
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REFERINTE

Document

Sursa

Programul Operaţional Regional 2014-2020

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-deprogramare.html

Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-20142020.html

Extras din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documentesuport.html

REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile http://eur-lex.europa.eu/legalspecifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301
de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
http://eur-lex.europa.eu/legalagricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime,
content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit
și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
Orientări pentru statele membre cu privire la
dezvoltarea urbană durabilă integrată (articolul 7 din Regulamentul FEDR)

Fișă informativă – Dezvoltare urbană durabilă integrată

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/inform
at/2014/guidance_sustainable_urban_development_ro.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/inform
at/2014/urban_ro.pdf
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