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1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A POLULUI DE DEZVOLTARE URBANĂ MUNICIPIUL
ORADEA
a. Aşezarea – coordonate geografice şi grad
Municipiul Oradea face parte din judeţul Bihor, Regiunea de Dezvoltare NordVest. Oradea, municipiul reşedinţă de judeţ al Bihorului, este unul dintre importantele
centre economice, sociale şi culturale din NV României, păstrându-şi aceste
caracteristici de-a lungul istoriei. Oraşul este amplasat între dealurile care despart şi
unifică într-un armonios mod Câmpia Crişanei şi terminaţiile cu aspect deluros ale
Munţilor Apuseni. Situat pe malurile râului Crişul Repede, râu care desparte oraşul în
aproape două jumătăţi egale, el este poarta de legătură cu lumea central-europeană şi
vest-europeană.
În funcţie de principalele puncte cardinale, oraşul se află în extremitatea nordvestică a României, la intersecţia paralelei de 47°03' latitudine nordică cu meridianul de
21°55' longitudine estică.
Aflat la aproximativ 10 km de Borş, cel mai mare punct de frontiera la graniţa de
vest, municipiul Oradea se află pe locul al zecelea ca mărime între oraşele României.
Mai exact, el se întinde pe o suprafaţă de suprafaţă:11.556 ha.
Oradea este oraş de rangul I, fiind definit ca un centru de importanţă judeţeană
cu funcţii, dotări şi echipări diversificate şi complexe.

HARTA 1 - Sisteme de aşezări – Grad de influenţă a localităţilor urbane din Regiunea Nord-Vest;
SURSA: Planul de Amenajare A Teritoriului Regiunii Nord-Vest

b. Relieful
Oraşul se află la o altitudine de medie de 126 m deasupra nivelului mării, în zona
de deschidere a văii Crişului Repede spre arealul câmpiei joase, într-o zonă de contact
între prelungirile Munţilor Apuseni şi extinsa Câmpie Banato-Crişană. Se afirmă ca zonă
de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei şi Dealurile
Gepişului), către cel de câmpie panonică. Este un relief de tranzit beneficiind de toate
atuurile inerente unei astfel de zone.
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HARTA 2 – Unităţi majore de relief din Zona Metropolitană Oradea ; SURSA : Zona Metropolitană
Oradea(în continuare ZMO)

Cea mai mare parte a spaţiului urban şi peri-urban Oradea s-a dezvoltat pe podul
terasei de luncă şi terasei de pe ambele maluri ale Crişului Repede, cuprinse între
altitudinile 110 m şi 146 m. Partea de nord şi de nord-est se află într-o zonă colinară cu
altitudine cuprinsă între 140 şi 283 m.
c. Clima
Topoclimatul oraşului este determinat de persistenţa acţiunii vânturilor de Vest.
Avem de-a face aşadar cu o climă temperat-continentală cu influenţe oceanice.
Temperatura medie multianuală este de 10,4˚ C. Pentru luna iulie media este de
aproximativ 21 C, în timp ce în ianuarie se înregistrează o medie de -1,4 C. Precipitaţiile
sunt relativ bogate, înregistrându-se o medie anuală de aproximativ 585,4 mm. Ele sunt
repartizate în mod variabil pe întreg parcursul anului, neputându-se delimita tranşant
arii temporale de maxim sau de minim al precipitaţiilor. Izotermele medii multianuale
variază între 6° şi 10,5°C, cu minima absolută de - 29,20°C înregistrată la 24 ianuarie
1942 şi maxima absolută de 40,00°C la 21 august 2000.
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d. Hidrografia
Teritoriul oraşului este cuprins în bazinul hidrografic al Crişului Repede, cu o bogată
reţea de râuri şi pâraie, afluenţi, ce se concentrează în arealul său hidrografic. Pe raza
municipiului Oradea, Crişul Repede are un curs de 7,2 km.
Crişul Repede străbate oraşul chiar prin zona sa mediană, creând o zonă de luncă
ce începe în zona cartierului Velenţa, în extremitatea estică a oraşului şi se continuă în
zona centrală a oraşului, până spre ieşirea spre vest a oraşului, conferind un potenţial
atractiv de relaxare şi agrement întregii zone. Prin municipiul Oradea mai trece şi pârâul
termal Peţa, precum şi pâraiele Paris, Sălbatic, Adona, toţi afluenţi ai Crişului Repede.
e. Solurile
Solurile din raza municipiului Oradea sunt relativ fertile, cu mici nuanţări, şi
extrem de diferite din punct de vedere structural. Astfel, avem de-a face cu
următoarele tipuri de soluri: cernoziomuri argiloiluviale tipice și soluri cenușii tipice,
cernoziomuri argiloiluviale tipice, freatic-umede, cernoziomuri cambice freatic-umede,
cernoziomuri cambice gleizate, protosoluri aluviale, soluri aluviale (inclusiv protosoluri
aluviale) frecvent gleizate, soluri brune argiloiluviale tipice (inclusiv slab luvice), soluri
brune eu-mezobazice, erodate şi erodisoluri, soluri brune luvice gleizate și/sau
amfigleizate, soluri gleice, pe depozite fluviatile și fluvio-lacustre recente, soluri
pseudogleice albice şi suprafeţe de sol afectate de degradare agrofizică.

HARTA 3 – Harta pedologică a municipiului Oradea;
SURSA: Agenţia de Protecţia Mediului Bihor (în continuare: APM Bihor)
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f. Vegetaţia
f.1 Vegetaţia naturală
Vegetaţia aparţine structural zonei pădurilor de foioase, etajului dominat de
stejar (Quercus robur) şi fag (Fagus sylvatica), însă în arealul de luncă aferent Crişului
Repede găsim vegetaţie arborescentă specific hidro şi higrofilă, precum: răchită (Salix
alba), salcie (Salix L.), plop (Populus nigra, Populus alba, Populus tremula) şi arin (Alnus
glutinosa). Vegetaţia erbacee este dominată de poaceae.
Ea poate fi regăsită atât în vatra oraşului, de-a lungul cursului Crişului Repede, în
zona de luncă cu vegetaţie specific hidro şi higrofilă, cât şi în zonele periferice precum
cartierul Podgoria, cu specificul de zonă silvică specifică etajului de foioase din zona
temperată.
Pomii fructiferi se întâlnesc atât în vatra oraşului cât, dar şi în aria limitrofă,
Oradea având o serioasă tradiţie horticolă şi viticolă graţiei prezenţei pantelor cu
expoziţiei solară sudică şi vestică.
f.2 Vegetaţia controlată antropic – spaţii verzi şi parcuri
În Oradea, există :
- 3 Parcuri dendrologice: Palatul Baroc - Muzeul Ţării Crişurilor având specii de:
Frasin, Tuia, Tisa, Magnolia, Quercus, Parcul dendrologic Universitate cu specii de
foioase şi răşinoase şi Parcul Dendrologic din Şanţul Cetăţii (cu specii de arbori şi arbuşti
din zona temperată, vegetaţie alpină şi amenajări lacustre).
- arbori seculari monumente ale naturii: 3 buc. arbori mamut având diam = 64, 76
respectiv 90 cm şi h= 19, 20 respectiv 22 m de Sequoia gigantea la Şc. Gen. Nr. 14 ,
având vârsta de peste 100 ani
- 2 specii de plante ocrotite: Tisa (Taxus Baccata), respectiv Alunul turcesc
(Corylus colurna) în parcuri.
b. Suprafaţa spațiilor verzi pe teritoriul municipiul Oradea, la data prezentei este
distribuită astfel:
1. Parcuri:
total
257.050 mp
2. Ştranduri:
total 1.077.400 mp
3. Squaruri:
total
265.940 mp
TOTAL = 160 ha
4. Cartierele de locuit, spaţiile verzi dintre blocuri, grădinile locatarilor: nu este
măsurat. Se apreciază la aprox. 50 ha.
TOTAL GENERAL = 210 ha
g. Evoluţia istorică a municipiului Oradea
Pe meleagurile Bihorului apariţia omului poate fi datată cu aproximaţie la
sfârşitul paleoliticului mijlociu (circa 50 000 – 35 000 î. Hr.). Descoperirea în 1909 în
perimetrul fostei cărămidării Knapp (în apropiere de actual staţie de cale ferată Oradea
Est) a unui depozit de oseminte compus din 17 piese aparţinând unor specii diverse de
animale a întărit în mulți cercetători convingerea că ele reprezintă resturi menajere
datând din paleoliticul superior, confirmând astfel prezența atunci a lui Homo sapiens
pe actualul teritoriu al orașului Oradea.
Chiar dacă pentru epipaleolitic și mezolitic (circa 10 000 – 5 500 î. Hr.) nu există
încă descoperiri certe pe raza orașului, e de presupus că nu a existat un hiatus între
paleolitic şi neolitic.
Neoliticul sau epoca pietrei şlefuite (6 400/5 500 – 2 500/2 200 î. Hr.),
caracterizat prin apariţia unor aşezări umane stabile, este reprezentat pentru istoria
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orădeană de mai multe culturi (unele dintre ele extinse la nivelul întregii ţări), precum
cultura Criş (neoliticul superior), Ciumeşti şi Tisa (în nord-vest, neoliticul mijlociu), Tisa
III (Tiszapolgár), Gheja, Coţofeni, Baden (neoliticul superior). În perimetrul Oradiei
aşezări neolitice au fost cercetate în mai multe puncte: pe terasa Salca, în punctele
Guttmann, Gheţărie, Cimitirul Municipal Rulikowszky, Seleuş, Parcul Petöfi.
Fragmentele ceramice aparţinând acestei perioade descoperite cu prilejul
săpăturilor arheologice aparţin unor vase de formă şi mărimi diferite: oale cu pereţi
arcuiţi, castroane cu picioruşe, vase cu fund profilat sau cu picior scund, cupe cu pereţi
subţiri etc. În ce priveşte locuinţele, până în prezent au fost descoperite două categorii:
de tip bordei (de fapt gropi de locuit de formă aproximativ ovală cu o vatră de foc
dispusă direct pe podeaua de lut) şi locuinţe-platformă, de suprafaţă. Practicarea
agriculturii în această perioadă este confirmată de descoperirile de la Oradea-Salca a
mai multor săpăligi din corn de cerb, râşnițe de mână, boabe carbonizate de grâu
(Trititicum monococcum L) ori oase ale unor specii de animale precum capra (capra
hircus) şi boul (bos taurus).
Perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului: se întinde pe
aproximativ șapte secole și este reprezentată la Oradea de trei mari culturi: GhejaBodrogkersztúr, Coțofeni și Baden. Ceramica acestor culturi este reprezentată mai cu
seamă de vase în formă de „ghiveci de flori” și de „oală de lapte”, castroane cu fundul
plat, căni cu corp sferic sau ovoidal, străchini tronconice, amfore, diferite tipuri de cești
etc.
Epoca bronzului: (circa 2 200 – 1 200/1150 î. Hr.): a fost cercetată în mai multe
așezări de pe platoul Salca, pe Dealul Viilor, în fața sanatoriului T.B.C., lângă actualul
stadion municipal etc. Cea mai reprezentativă dintre culturile din zona bazinului
Crișurilor a fost cultura Otomani, acesteia adăugându-i-se culturile Wietenberg, Suciu de
Sus, Periam-Pecica. Alături de un foarte bogat material ceramic cu prilejul săpăturilor
arheologice au fost scoase la iveală și numeroase unelte de os (plantatoare, săpăligi,
brăzdare etc.), piese și podoabe din bronz,
Epoca fierului: reprezintă ultima etapă de evoluție a societății primitive și se
divide în două: prima epocă a fierului, numită și Hallstatt și a doua epocă a fierului sau
La Téne. Alături de ceramică în prima parte a perioadei un loc de seamă l-au ocupat
descoperirile de arme confecționate încă din bronz (săbii, spade, pumnale), tezaurele
de obiecte de aur (la începutul secolului XX erau cunoscute deja un număr de 3),
vestigiile unor așezări etc. În paralel și-au făcut apariția și primele unelte de fier (încă
din Hallstatul timpuriu), cele mai vechi de pe teritoriul Oradiei fiind un număr de mai
multe celturi. Cu timpul acestora li s-au adăugat diferite piese de harnașament, arme,
unelte agricole, vase, podoabe. Epoca fierului coincide și cu apariția primei informații
scrise despre daco-geți datorată „părintelui istoriei”, Herodot, momentul reprezentând
trecerea de la preistorie la istorie. Coincide, de asemenea, și cu pătrunderea celților
spre Europa Centrală, acest amplu proces având apoi consecințe dintre cele mai
profunde asupra istoriei spațiului românesc, celții fiind cunoscuți ca buni agricultori ce
foloseau plugul cu brăzdar de fier și asolamentul trienal. Descoperiri celtice au fost
făcute și la Oradea în locul numit Pusta Iklod, pe platoul Salca, în zona stadionului
municipal etc. Spre sfârșitul epocii s-a putut constata o sporire accentuată a circulației
monetare, alături de monedele celtice târzii circulând și imitații dacice după monede
grecești și macedonene.
Antichitatea: civilizația dacică din arealul orădean s-a înscris în această perioadă
prin caracteristicile sale în cadrul general al civilizației dacice de pe întreaga sa
extindere. În Oradea așezări dacice au fost cercetate la Oradea-Salca II, pe Dealul Viilor,
Oradea-Sere, Ioșia, Seleuș. Cucerirea romană din urma celor două războaie cu dacii nu a
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inclus si nord-vestul României și deci nici regiunea Oradiei deși unii istorici au pretins la
un moment dat acest lucru, identificând, în paralel, Oradea cu ipoteticul oraș Ulpianum.
Dacii liberi (adică acea parte a populației dacice care a rămas în afara Imperiului
Roman) de pe actualul teritoriu al orașului sau din vecinătatea acestuia au continuat să
viețuiască în vechile lor așezări, foarte puține dintre cele de pe întregul curs inferior al
Crișului Repede dispărând la începutul secolului II d. Hr. Descoperirile arheologice
aparținând dacilor liberi din arealul orădean sunt relative puține, lucrul explicându-se
mai ales prin puținătatea săpăturilor arheologice efectuate în acest scop. Cele existente
însă demonstrează anumite influențe provenite atât din partea triburilor sarmatice din
imediata vecinătate cât și influențe venite pe cale romană. S-a putut constata de
asemenea și o intensă circulație a monedelor imperiale romane ce acoperă din punct de
vedere cronologic secolele II-III d. Hr. Cele care au circulat în Oradea au fost mai cu
seamă emise în timpul lui Traian (96-117 d. Hr.), Hadrian (117-138 d. Hr.) și Antonius
Pius (147-161 d. Hr.). De altfel, pe toată perioada stăpânirii romane asupra Daciei
relațiile dintre dacii liberi și imperiali au fost pașnice, desfășurându-se cel mai adesea
pe plan economic. După retragerea aureliană și părăsirea de către Imperiu a Daciei (271
d. Hr.) circulația monetară a început să scadă, fără însă a dispărea complet.
Perioada de tranziție de la antichitate la evul mediu: se întinde de la momentul
părăsirii de către autoritățile romane a Daciei până la apariția primelor formațiuni
prestatale la începutul secolului al X-lea d. Hr. Stadiul cercetărilor actuale indică pentru
acest moment o perioadă efervescentă, tranzitorie, caracterizată printr-o serie de
procese istorice ce au avut la bază populația daco-romană. Retragerea aureliană nu a
afectat structura etnică a zonelor locuite de daci, astfel că se poate vorbi cu certitudine
de o continuitate de locuire a autohtonilor, în cazul Oradiei probată de descoperirile de
la Oradea-Salca. Un element nou îl va constitui succesiunea mai multor valuri de
migratori care vor lăsa urme adânci asupra vieții locuitorilor. La început a fost
consemnată prezența ostrogoților, hunilor și a ostrogoților, descoperirile aparținând
celor din urmă din arealul orădean încadrându-se din punct de vedere cronologic
secolelor IV-V d. Hr. Stăpânirea hună extinsă în timpul lui Attila asupra unei mari părți a
Câmpiei Panonice va fi înfrântă de gepizi în 454, aceștia exercitându-și apoi dominația
și asupra Crișanei. În 568 puterea lor va fi înfrântă de avari. Chiar dacă până în
momentul de față nu se cunosc materiale certe descoperite la Oradea aparținând noilor
veniți, e de presupus că aceștia au controlat și actuala zonă înconjurătoare a urbei. Lor
le-au urmat slavii, a căror prezență sigură în zona Oradiei poate fi stabilită cu
aproximație la sfârșitul secolului al VII-lea (după anul 680). Simbioza populației locale cu
slavii este documentată prin apariția într-o serie de așezări sau necropole avare (din
întreaga Transilvanie) a ceramicii lucrate la roata rapidă, generalizată prin intermediul
lor. După trecerea masivă a slavilor la sudul Dunării după dispariția puterii bizantine de
acolo, populația daco-romană va asimila enclavele slave rămase la nord de marele
fluviu.
Evul mediu: cele mai consistente informații în legătură cu istoria orașului și a
Bihorului în această perioadă provin din Cronica lui Anonymus, Cronica lui Simon de
Keza, Registrul de la Oradea, Carmen Miserabile și Statutele Capitlului din Oradea.
Potrivit unei alte surse mai târzii, Cronica pictată de la Viena (redactată în a doua parte
a secolului al XIV-lea) regele Ladislau I cel Sfânt (1077-1095) „a găsit în parohia
fortăreței Bihor, între fluviile Criș, într-o vânătoare, un loc unde, la îndemnul îngerilor,
a hotărât să ridice în cinstea Fecioarei Maria o mănăstire, loc pe care l-a numit Varad”
Prima atestare documentară a urbei a fost consemnată în anul 1113 într-o diplomă a
abaţiei benedictine din Zobor. Contextul în care este menţionat întâia oară toponimul
Oradea (Varadinum) a fost pricinuit de incursiunile repetate şi distrugătoare ale
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prinţului morav Svatopluk, în calitatea sa de aliat al împăratului german Henric al IV-lea,
asupra unui număr însemnat din aşezările de pe Valea Vahului şi a Nitrei (din Slovacia de
azi).
În partea finală a documentului1, printre cei invocaţi ca putând depune mărturie
despre desfăşurarea evenimentelor, sunt pomeniţi şi episcopul Syxtus Vvaradiensis şi
comitele Saul de Bychar. Spre deosebire de multe alte oraşe medievale care s-au născut
ca urmare a unor întemeieri, Oradea a fost rezultatul unei evoluţii ce s-a întins pe o
perioadă de mai multe secole ce a culminat cu unirea într-un singur nucleu, la
jumătatea veacului al XIX-lea, a tuturor aşezărilor ce au luat naştere în jurul cetăţii
(Olosig, Oraşul Nou, Subcetate şi Velenţa). Dezvoltarea s-a a avut mult de profitat de pe
urma construirii acelei mănăstiri care ulterior va deveni sediu al capitlului (colegiului)
compus din 24 de canonici. Același rege Ladislau va întemeia aici o episcopie, iar la o
distanță de peste un secol de la moartea sa (survenită la 25 iulie 1095) va fi
înmormântat în mănăstirea ridicată din porunca lui la Oradea (undeva în jurul anului
1134). Sanctificarea sa la 27 iunie 1192 a marcat o ascensiune rapidă pentru instituțiile
ecleziastice existente în oraș, atrăgând după sine și o creștere a importanței sociale și
economice a așezărilor din jurul cetății ridicate în jurul mănăstirii. Episcopia catolică
orădeană a cunoscut automat o prosperitate deosebită, subordonând Capitlul. Veniturile
ei proveneau în cea mai mare parte din dijmă, din gestionarea minelor din zona
Beiușului, din repetatele donații etc. Un eveniment important pentru istoria urbei l-a
constituit marea invazie mongolă dintre anii 1241-1242 când o parte din grosul marii
armate de invadatori s-a îndreptat spre cetatea de la Oradea pe care o va supune-o unui
asediu, iar apoi cuceri și arde. Evenimentul este destul de bine cunoscut datorită scrierii
călugărului italian Rogerius, prezent atunci la Oradea, autor, mai apoi, al scrierii
Carmen Miserabile (Cântec de jale).
Deoarece pierderile umane și cele materiale au fost mari, regalitatea a încurajat
după retragerea mongolă colonizări masive, în jurul mănăstirii și a cetății apărând astfel
mai multe așezări: Velența (Veneția sau vicus Venetia) atestată pentru întâia oară în
1291-1294, la est de cetate; Vicus Zombathely, la vest de orașul propriu-zis, atestat
întâia oară în 1326; villa Hydkwzheleus (villa Sancti Laurentii sau Szent Lörincz), la sudest de cetate atestat în 1273; Bolonia sau villa Bon, la sud-vest de cetate și la est de
actualul cimitir al orașului, atestată în 1291-1294; Olosig, situat pe malul drept al
Crișului, atestat în 1215 sub numele de villa Latinorum Varadiensium; Sfântul Petru, la
est de Olosig, între Criș și dealurile orădene, atestat în 1374. Alături de acestea au
apărut și câteva așezări de tip satelit care vor intra și ele mai târziu în componența
orașului, respectiv: Episcopia Bihor (din cea mai veche informație despre ea, provenind
din 1273, rezultă că era proprietate comună a episcopului orădean și a capitlului),
Sântion (la vest de oraș, atestat în 1215), Ioșia (la sud-vest, pomenit în 1261 sub numele
de Ewsy) și Seleuș (villa Sceleus atestat în 1213).
Începând cu sfârșitul secolului al XV-lea orașul va începe să primească din partea
regalității mai multe privilegii care se vor reflecta consistent în evoluția sa de ansamblu.
Primul a fost cel pricinuit de rapida incursiune otomană asupra orașului din 7 februarie
1474 când oștile lui Ali Oglu Malcovici, begul de Semendria, au atacat Oradea profitând
de absența lui Matei Corvin din țară. Deoarece orașul a fost distrus într-o proporție
destul de mare, regele a hotărât să-l repopuleze și să-l readucă la starea de normalitate
cât mai grabnic, la 16 aprilie 1474 acordând cetățenilor din Olosig, Vadkert (Sfântul
Laurențiu) și Velența scutirea de plata tricesimei (taxă vamală luată după mărfurile
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introduse în târg) pe tot teritoriul Ungariei și din toate categoriile de produse. Ulterior
documentul va fi reîntărit de către regele Ferdinand I de Habsburg la 18 mai 1553.
Dezvoltarea economică a orașului va fi însoțită, evident, de o înflorire a vieții
culturale, resimțită mai ales odată cu pătrunderea primilor germeni ai Umanismului și
Renașterii aduși din Italia încă din timpul lui Carol Robert de Anjou și Ludovic cel Mare.
Renașterea de factură italiană a fost mult încurajată la Oradea și de faptul că unii
episcopi și înalți prelați ai bisericii catolice erau originari din peninsula italică. Dintre
aceștia se va remarca mai cu seamă Andrea Scolari (1409-1426) considerat a fi „o
perfectă încarnare a spiritului renascentist”. În timpul episcopatului său a atras la curte
un mare număr de artiști italieni, a zidit capele, a ridicat altare, a construit un spațiu
pentru înființarea unei biblioteci etc. Bogata sa activitate va fi continuată cu succes de
urmașii imediați între care se va remarca Ioan Vitez de Zredna „cea mai impresionantă
personalitate a Renașterii din Europa centrală”, între altele îndrumător ai primilor pași
ai lui Matei Corvin. A beneficiat de prietenia marelui umanist Enea Silvio Piccolomini
(1405-1464) ajuns papă sub numele de Pius al II-lea; dincolo de prestigiul cultural,
Oradea devine atunci și un important centru științific, lucru dovedit, de pildă, de
ridicarea aici de către celebrul astronom Georg Puerbach (1423-1461) a unui observator
astronomic și de punerea meridianului zero în urbea de pe malurile Crișului Repede pe
baza căruia va calcula apoi momentul aparițiilor eclipselor solare și lunare (înscrise în
așa numitele „tabele orădene” - tabulas varadienses). Un ultim mare episcop orădean,
înainte de triumful Reformei, a fost Giorgio Martinuzzi (1534-1551). Sârb după tată și
italian după mamă, acesta a fost un mare admirator al arhitecturii Renașterii, o fire
deosebit de energică și, totodată, controversată, Dispariția sa în 1551 a coincis cu
sfârșitul perioadei de prosperitate pe care Oradea a cunoscut-o încă din a doua parte a
veacului al XIV-lea.
La începutul secolului al XVI-lea istoria Oradiei a fost marcată de un eveniment ce
a avut loc în centrul Europei, respectiv bătălia de la Mohacs din 1526 în urma căreia
trupele turcești au reușit să obțină o victorie zdrobitoare asupra oștilor aparținând
regatului maghiar (însuși regele Ludovic al II-lea va cădea pe câmpul de luptă). Prin
înfrângerea de la Mohacs centrul continentului devenea tot mai mult obiect de dispută
între Austria și Turcia, prilej cu care voievodatul Transilvaniei și-a intensificat tendințele
de independență. La 1526 Ferdinand de Habsburg care s-a încoronat ca rege al Ungariei
la numit ca episcop al Oradiei pe Ladislau de Macedonia. Acesta nu și-a putut ocupa însă
funcția deoarece orașul era în mâinile lui Ioan Zapolya, concurentul lui Ferdinand. Abia
în 1528 orașul a fost cucerit de imperiali, dar cetatea nu s-a predat. După un deceniu de
dispute, la 24 februarie 1538, s-a semnat la Oradea pacea dintre Ferdinand și Zapolya,
mediată de către Gheorghe Martinuzzi. Potrivit ei lui Zapolya i se asigura pe viață titlul
de rege al Ungariei, Croației și Dalmației, urmând ca după moartea acestuia amintitele
provincii să treacă în posesia lui Ferdinand. Moartea neașteptat de rapidă a lui Zapolya,
în 1540, a redeschis lupta pentru coroană. Pentru că urmașul lui Zapolya, Ioan
Sigismund, era minor, s-a constituit o regență compusă din regina Isabella și trei
consilieri între care și Martinuzzi.
Deoarece după 1541 voievodatul Transilvaniei s-a constituit în principat
independent, Oradea și Bihorul, la fel ca și comitatele vestice, au fost chemate să
opteze pentru ralierea la Ungaria habsburgică a lui Ferdinand sau la noul principat. Dacă
inițial, în 1542, în dieta parțială de la Oradea acestea și-au declarat atașamentul față
de habsburgi, în cele din urmă, după mai multe tergiversări, acestea vor decide în final,
în 1544, alipirea la Transilvania.
Creșterea puterii Imperiului Otoman în decursul secolului al XVI-lea nu va lăsa
neatinsă nici istoria Oradiei. Situată la o importantă răscruce de drumuri și beneficiind
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de o puternică cetate, aceasta a fost mult râvnită de puternicul vecin de la Răsărit. În
1598, de pildă, turcii au ajuns sub zidurile ei. Asediul a durat în intervalul 1 octombrie –
3 noiembrie, fiind zădărnicit de ploile lungi de toamnă și de bolile care începuseră a
bântui în tabăra turcă. Deși scurt și fără a-și atinge obiectivul atacul turcesc a dus la
distrugerea aproape completă a orașului, precum și a părții sudice și centrale a
comitatului Bihor, pe unde au trecut oștile în drum spre Oradea.
În 1658 turcii și-au ațintit iarăși atenția asupra Oradiei sub pretextul pedepsirii
principelui Gheorghe Rákóczi II care, în 1657, dând curs unor mai vechi ambiții ale
familiei sale a întreprins o campanie în Polonia pentru a obține tronul acestei țări. Drept
ripostă, și pentru că Oradea a refuzat să depună jurământ de credință față de noul
principe impus de turci, Rhédei Ferenc, aceștia s-au îndreptat iarăși asupra cetății pe
care o vor împresura. Vor fi ajutați și de însemnate trupe tătare, precum și de unele
contingente moldave însoțite de însuși domnul Moldovei și de cronicarul Miron Costin.
Asediul, început la jumătatea lunii septembrie va fi scurt, încheindu-se la sfârșitul
aceleiași luni fără a-și atinge obiectivul.
Un nou atac turcesc, de această dată reușit, asupra cetății a avut loc în cursul
anului 1660. Trupele turcești, aproximate la 45 000 de oameni, au ajuns la Oradea la 13
iulie fiind comandate de serdarul Köse Ali pașa. La puțin timp au reușit să evacueze apa
din șanțul cetății și să arunce în aer bastioanele Aurit și Ciunt. Lipsiți de un sprijin
extern concret, fără provizii și complet demoralizați, apărătorii, în număr de 300 din cei
850 câți erau inițial, au decis la 27 august 1660 să predea cetatea turcilor. Stăpânirea
turcească asupra Oradiei s-a întins pe o perioadă de 32 de ani. Statuile regilor maghiari
din interiorul fortăreței au fost distruse, din satele învecinate au fost aduși mii de țărani
pentru a curăța șanțul cetății și a reface spărturile din zid, orașul a fost refăcut, au fost
ridicate clădiri noi, iar teritoriul Bihorului a fost împărțit în cinci sangeacuri.
Respingerea turcilor sub zidurile Vienei în 1683 a fost urmată de o serie de alte
victorii pe care trupele creștine (îndeosebi austriece) le vor repurta asupra celor
otomane. În acest context, în vara anului 1691, austriecii vor ajunge și la marginea
Oradiei, vor înconjura orașul, iar după ce au cucerit Olosigul au trecut la asediul cetății,
nu înainte de a-și instala două baterii cu 10 tunuri și două pive pe dealurile din
apropiere. Asediul a fost lung și a alungat populația civilă din oraș. Slăbit în intensitate
în iarna dintre anii 1691-1692 asediul a fost reluat cu tărie în luna mai a anului în urmă
amintit. Folosind ghiulele incendiare austriecii au reușit să incendieze mare parte din
acoperișurile clădirilor din interiorul cetății, în vreme ce tunurile de pe deal au produs
mari daune bastioanelor. La 28 mai 1692, cu rândurile serios decimate, fără vreo
speranță de a primi vreun ajutor din nicio parte, garnizoana turcă a cetății a capitulat.
Intrarea la începutul lunii iunie a trupelor austriece în cetate avea să marcheze
începutul unei noi ere în viața orașului și, totodată, revenirea administrativă la lumea
creștină a Europei.
Epoca modernă: operațiunile militare dintre anii 1691-1692 au supus orașul și
localitățile învecinate unui serios efort, provocându-le daune majore pe care noua
administrație austriacă se va grăbi să le repare. Alături de reîntărirea acelor părți a
cetății care avuseseră de suferit s-a trecut și la recensarea imobilelor care mai stăteau
încă în picioare (în Olosig au fost numărate 114 case din care mai puteau fi locuite doar
21, iar în Oradea și Velența nu a mai fost găsită nicio clădire întreagă).
Viața locuitorilor a fost iar grav afectată cu prilejul mișcării antihabsburgice
dintre 1703-1711 condusă de Francisc Rákóczi al II-lea. Localitățile din jurul cetății au
devenit câmpuri de bătălie între garnizoana imperială din cetate și trupele de răsculați,
iar cetatea a fost supusă unui lung asediu. Semnarea păcii de la Satu Mare în 1711 avea
să aducă și recunoașterea de către imperiali a meritelor orădenilor în sprijinirea
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garnizoanei imperiale. Astfel, la 27 noiembrie 1712 Carol al VI-lea a semnat un decret
imperial prin care orădenilor le-au fost recunoscute privilegiile anterior acordate lor,
dându-li-se în plus și dreptul de a folosi sigiliul și stema orașului.
Încetarea confruntărilor armate a dus la o dezvoltare susținută a vieții economice
a orașului, dominată aproape în egală măsură de activități agricole și neagricole. De
altfel, într-un mercurial din 1722 întocmit de consiliul local orădean au fost identificate
nu mai puțin de 15 categorii de meșteșugari: măcelari, cizmari, sumănari, croitori de
târg, croitori micști, cojocari, curelari, săpunari, năsturari, funari, lăcătuși, rotari,
tâmplari, orfevrari și dogari.
Și din punct de vedere cultural au fost consemnate o serie de progrese
observabile mai cu seamă în a doua parte a secolului al XVIII-lea și în prima a celui
următor. Mare parte din ele s-au datorat reprezentanților bisericii, între cele mai
reprezentative personalități ale acestei perioade remarcându-se episcopii Ignatie
Darabant și Samuil Vulcan.
În lupta pentru drepturi politice și naționale pentru populația românească din
cuprinsul Transilvaniei, alături de alți fruntași români se va remarca și episcopul Ignatie
Darabant, considerat de mulți cercetători drept unul dintre autorii documentului
Supplex Libellus Valachorum înaintat împăratului Leopold al II-lea în martie 1791. Din
culise, va participa și la întocmirea și înaintarea celui de-al doilea Supplex, datat în 30
martie 1792.
Ideile Iluminismului vor îmbrăca în urbea de pe malurile Crișului Repede forma
unei constante preocupări pentru organizarea unei rețele școlare cât mai vaste și a
tipăririi unui număr cât mai mare de cărți necesare școlilor sau prin care se urmărea
publicarea unor lucrări științifice de trebuință generală. În consonanță cu această stare
de fapt, în penultimul deceniu al secolului al XVIII-lea la Oradea a apărut pentru întâia
oară și o instituție școlară de grad superior, respectiv Academia regală, înființată în
urma propunerii din 25 decembrie 1776 a directorului circumscripției școlare orădene,
contele Károlyi Antal. Debutul propriu-zis al cursurilor va fi consemnat la 1 noiembrie
1780 cu un an de filosofie, întregit, în 1788, cu studii de drept.
Personalitatea care a impus liniile de dezvoltare ale vieții spirituale orădene la
începutul secolului al XIX-lea a fost episcopul greco-catolic Samuil Vulcan (1806-1839).
Acesta a fost un energic continuator al programului de înființare de noi școli și de
tipărire a unui mare număr de cărți românești la Tipografia din Buda, ocupându-se în
paralel de punerea bazelor unei biblioteci care să adune un număr cât mai vast de
lucrări. A fost, de asemenea, un fidel colaborator cu alte personalități de seama ale
Iluminismului românesc din vremea sa, printre colaboratorii săi numărându-se Ioan
Corneli, Gheorghe Șincai sau Petru Maior (opera istorică a acestuia va fi tipărită cu
ajutorul înaltului prelat orădean).
Valul revoluționar declanșat în Europa încă de la începutul anului 1848 nu a ocolit
nici Oradea. Prin urmare, au fost convocate mai multe adunări ale comitatului care au
ales noi conduceri administrative, au încercat să implementeze noile hotărâri luate, s-au
ocupat de problema organizării gărzii naționale etc. Evoluția spectaculoasă a lucrurilor a
determinat cercurile guvernamentale să dea la 24 august 1848 o altă dispoziție de
formare a unei noi unități de gardă națională formată din 1200 de voluntari. Din cauza
unităților militare cantonate în Oradea, în iarna dintre anii 1848-1849 situația
locuitorilor de aici devenind critică datorită lipsurilor tot mai stringente. Lucrurile au
fost mult înrăutățite și de sosirea în oraș a unui număr de refugiați care și-au căutat aici
adăpost. În cetate, în urma părăsirii acesteia de către trupele imperiale, au fost mutate
la începutul anului 1849 atelierele de armament care produceau puști, baionete și săbii
și tot aici a fost constituit un depozit de muniție. În același timp, în alte locații din
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Oradea, au fost amenajate ateliere pentru producerea celor necesare armatei:
uniforme, încălțăminte, harnașamente etc. Hotărârea țarului Nicolae I de a veni în
ajutorul lui Francisc Josef I al Austriei pentru a pune capăt valului revoluționar din
imperiu va face ca la 8 august 1849 în Oradea să ajungă primele trupe rusești conduse
de generalul de cavalerie Rüdiger. Completate la scurt timp cu alte efective, acestea sau îndreptat spre Arad, nu înainte însă de a-l executa pe Kazimir Rulikowski, polonez de
origine care, în ultimele zile ale revoluției, a părăsit armata rusă în care servise ca
locotenent și a trecut de partea revoluției ungare (28 august 1849). Înfrângerea
revoluției va aduce cu sine din partea autorităților austriece mai multe măsuri represive:
o parte din ofițerii armatei austriece care au trecut de partea revoluției au fost uciși, iar
mai multe zeci de persoane au fost condamnate la închisoare. Pentru a scăpa de o
asemenea soartă, mulți revoluționari vor lua calea exilului stabilindu-se în colțuri
diferite ale lumii, din Asia Mică până în Statele Unite. În paralel s-a trecut la o politică
de germanizare în toate domeniile vieții sociale, demers mult ușurat de prezența
însemnată a meșteșugarilor germani în oraș (de altfel, prima gazetă menită a readuce
ordinea în urbe a fost Polizei-Anzeiger apărută în intervalul 2 ianuarie 1855-31
decembrie 1856).
La jumătatea secolului al XIX-lea are loc și unificarea celor 4 orășele din jurul
cetății (Oradea-Olosig, Oradea-Orașul Nou, Oradea-Subcetate și Oradea-Velența cu o
populație totală în 16 849) sub o singură administrație. Nu există un act oficial în acest
sens, dar la 4 noiembrie autoritățile habsburgice l-au numit ca primar singur pe Bölönyi
Menyhért. Acesta va reorganiza administrația orașului, instituind în acest scop mai multe
noi instituții. Nemulțumiți de prestația sa austriecii îl vor schimba la 25 iunie 1851 cu
Csorba János, recunoscut pentru loialitatea sa față de curtea imperială și pentru energia
sa pentru rezolvarea problemelor orașului.
În a doua jumătate a secolului Oradea va cunoaște o dezvoltare industrială
susținută. Sursele de venit ale orașului proveneau din chiriile localurilor și a caselor
proprii, din impozitele percepute întreprinderilor mari și mijlocii, precum și din vămi.
Acestea din urmă erau în 1899 în număr de 4: vama de pietruire, vama târgului, vama
podului și vama plutelor ce coborau pe Criș.
Din punct de vedere demografic populația orașului a crescut de-a lungul secolului
al XIX-lea de la 4 700 locuitori în 1814, la 15 727 în 1823, 28 698 în 1870, 31 324 în 1880
și 40 750 în 1890. Creșterea a continuat și în secolul următor, în 1910 numărul acestora
fiind de 64 169, iar în 1914 de 69 949.
Din punct de vedere edilitar în toată această perioadă au putut fi consemnate mai
multe realizări. Au apărut noi parcuri, precum cel realizat prin reamenajarea malurilor
Crișului din actuala piață a Libertății (1890-1892) sau cel dintre baza dealurilor și Criș,
de lângă Hotelul Continental, născut pe o suprafață donată orașului prin testament de
canonicul V. Bunyitay în 1908. S-a pus apoi accent pe problema transportului în comun,
la 7 martie 1906 în Oradea fiind date în folosință primele trei vagoane de tramvai.
Necesarul de apă potabilă pentru o populație în continuă creștere a fost rezolvat prin
construirea unei uzine care să filtreze apa provenită din Criș, dată în folosință în
ianuarie 1895, iar chestiunea iluminatului public și-a găsit o rezolvare parțială prin
introducerea iluminatului electric începând cu anul 1904. În paralel, noi edificii vin să
definitiveze imaginea orașului: palatul Vulturul Negru, clădirea gării, Gimnaziul
premonstratens și Academia de drept (Liceul Mihai Eminescu), Școala Reală Superioară
de Stat (Liceul Emanuil Gojdu), Palatul Poștelor, Hotelul Pannonia (actualul
Transilvania), Muzeul orășenesc, cele două sinagogi, actuala clădire a Prefecturii,
Palatul Ullman etc.
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Izbucnirea primului război mondial a avut repercusiuni imediate și asupra Oradiei.
La 25 iulie 1914 aceasta avea să trăiască primele momente ale mobilizării, desfășurate
într-o atmosferă de euforie, rapid înăbușită ulterior de primele semne ale declanșării
marii conflagrații: creșterea bruscă a prețurilor la alimente, introducerea unor restricții
etc. S-a constituit paza civică a orașului, s-a încercat adunarea de fonduri destinate
susținerii trupelor, au fost organizate bucătării populare care ofereau la prețuri mici
hrană pentru cei săraci, a fost creată Asociația Mâna Dreaptă în cadrul Societății de
Cruce Roșie pentru îngrijirea răniților. Mai multe ramuri ale industriei și-au redus
activitatea acest lucru ducând la creșterea ratei șomajului. Problema pâinii a fost una
deosebit de acută mai cu seamă din 1915, în ianuarie anul următor aceasta fiind
raționalizată, unei persoane acordându-i-se 300 de grame zilnic. Noi raționalizări ale
alimentelor vor fi consemnate în 1917, lista cuprinzând: făina, cafeaua, zahărul,
cartofii, slănina și untura.
La 10 octombrie 1918 consiliul municipal al Oradiei, întrunit în sala mare a
Primăriei s-a pronunțat în favoarea independenței Ungariei, dar nimeni nu a scos o vorbă
despre soarta naționalităților din cadrul noului stat. Prin urmare, în aceiași perioadă,
fruntașii Partidului Național Român au hotărât convocarea Comitetului Executiv al
partidului la 12 octombrie. Întrunirea a avut loc la Oradea în casa lui dr. Aurel Lazăr și sa finalizat cu redactarea Declarației de la Oradea prin care se cerea pentru națiunea
română „dreptul ca, liberă de orice înrâurire străină, să hotărească singură plasarea ei
(așezarea ei) printre națiunile libere, precum și stabilirea legăturei de coordonare a ei
cu celelalte națiuni libere”. În ciuda unor opoziții, marele eveniment de la Alba Iulia din
1 decembrie nu a putut fi oprit, hotărârile adoptate acolo fiind de altfel intuite cu multă
vreme înainte de presa orădeană.
Epoca contemporană: viața social-politică a orașului pe timpul și imediat după
terminarea războiului a cunoscut o înrăutățire evidentă ce a făcut posibilă dezvoltarea
curentului de stânga, sesizabilă mai cu seamă odată cu revenirea de pe front a lui
Vantus Károly care va prelua funcția de prim-secretar al Partidului Social Democrat și cu
prezența la Oradea a comunistului Béla Kun, un colaborator apropiat al lui Troțki. De
altfel, la 7 decembrie 1918, comuniștii orădeni au organizat simultan în sala mare a
primăriei și la teatru un miting împotriva deciziei de la Alba Iulia la care au participat
mulți soldați demobilizați ținuți în oraș pe cheltuiala primăriei. Au fost puse la punct
chiar mai multe măsuri menite a împiedica pătrunderea armatei române în oraș, dar
vizita scurtă a generalului Henri Mathias Berthelot din duminica zilei de 29 decembrie a
ridicat mult moralul soldaților români. Constituirea apoi în Ungaria a guvernului
comunist condus de Bela Kun va agita și mai mult spiritele în Oradea. Imediat acesta a
luat hotărârea constituirii „armatei roșii”, toate elementele care periclitau obiectivele
guvernului au fost internate, au fost luate o serie întreagă de măsuri restrictive, s-a
decretat obligația la muncă a tuturor cetățenilor orașului. Deoarece situația din oraș
devenise critică, ca urmare a confruntărilor dintre „roșii” (comuniști) și „albi”
(anticomuniști) la 19 spre 20 aprilie 1919 noua conducere a orașului în frunte cu
primarul Rimer Károly a apelat la comandamentul român al Diviziei 6 de la Tileagd
solicitându-i să intre în oraș și să instaureze pacea. În dimineața primei zile de Paști, la
20 aprilie, fruntașii orașului au ieșit în întâmpinarea comandanților armatei române.
Generalul Traian Moșoiu, însoțit de generalii săi superiori au intrat apoi, în jurul orei 14,
în clădirea primăriei, procedând astfel la preluarea oficială a conducerii urbei. Întrunit a
doua zi după intrarea trupelor române în Oradea și pentru prima dată în condiții de
legalitate și siguranță, Consiliul Național Român din Oradea a trecut la luarea unor
măsuri de strictă necesitate pentru oraș menite a asigura continuitatea vieții sociale,
ordinea și aprovizionarea cu cele necesare traiului cotidian.
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Prin decretul regal nr. 2465 din 25 septembrie 1925, Oradea a fost declarat
municipiu, iar în 1930 Comisia Consultativă de Heraldică a stabilit stema municipiului
Oradea, cu următoarea înfățișare: pe un scut albastru cu o cruce latină argintie ținută în
stânga de un arhanghel înaripat, nimbat cu aur, iar în dreapta de un leu auriu,
încoronat, ridicat în două labe, cu coada bifurcată și limba roșie. Scutul este timbrat de
o coroană murală cu șapte turnuri.
În toată perioada interbelică autoritatea administrativă cea mai înaltă a orașului
a fost primarul, ajutat de un ajutor de primar. Hotărârile luate pe seama urbei erau
discutate și luate de către un organ deliberativ numit Consiliul Interimar din cadrul
căruia era desemnată Delegația permanentă. Secretariatul general al primăriei avea în
subordine sa mai multe servicii: serviciul administrativ, cel financiar, economic, cel al
chestiunilor culturale, de instrucțiune publică și ocrotiri sociale, poliția comunală și
autoritatea industrială, precum și contenciosul.
În ce privește structura populației pe naționalități, conform recensământului din
1930 populația română ajunsese la un procentaj de 27,7%, cea maghiară la 51%, iar cea
evreiască la 17,7%. Alte naționalități, dar slab cotate, erau cea germană, romă, ruteană,
ucraineană etc.
Declanșarea celui de-al doilea război mondial va aduce Oradiei grave prejudicii pe
care populația le va resimți deosebit de acut. Încă de la integrarea Transilvaniei în
cadrul administrației române partea maghiară a declanșat o campanie de combatere și
înlăturare a hotărârilor de la Trianon. Cu timpul s-a trecut chiar la acțiuni subversive
concrete, la Oradea fiind descoperiți membri ai organizației Rongyos Gárda (Garda
Zdrențăroasă), iar în primăvara anului 1939 în apropierea frontierei cu România au fost
organizate secții locale ale grupării Önvédelmi Szervezet (Organizația de Autoapărare)
ale căror obiective pe teritoriul românesc erau atacarea în caz de nevoie a trupelor
regulate, organizarea de atentate împotriva personalităților marcante, organizarea de
formațiuni paramilitare și de spionaj.
Intensificarea presiunilor diplomatice ale Ungariei (sprijinită de Germania
hitleristă și de Italia fascistă) la adresa României în vara anului 1940 și eșecul discuțiilor
bilaterale de la Turnu Severin au obligat partea română să accepte la 30 august dictatul
de la Viena pe baza căruia Ungariei îi era cedată partea de nord-vest a Transilvaniei,
cuprinzând un teritoriu de 42.243 cu mai multe orașe, inclusiv Oradea. Populația a
primit știrea la orele 16 ale aceleiași zile prin intermediul radioului, vestea stârnind
euforie în rândul maghiarilor și disperare în cazul românilor. În ziua următoare, Soós
István, în calitate de deputat în Parlamentul României a luat legătura cu primarul
orașului, Augustin Chirilă, și cu prefectul Vasile Todoruț. Toți trei au convenit că în noile
condiții vitală e păstrarea liniștii și ordinii în oraș. La 1 septembrie a avut loc o mare
demonstrație antirevizionistă care s-a îndreptat spre piață, iar apoi spre sediul
Consulatului German de la Oradea unde a devenit violentă, fiind împrăștiată de
intervenția în forță a poliției.
Evenimentele din cursul verii anului 1944 au creat României condiții favorabile
întoarcerii armelor împotriva Germaniei și eliberării nord-vestului Transilvaniei. La scurt
timp după aflarea noii turnuri pe care evenimentele din România o luaseră după 23
august, guvernul maghiar a luat măsuri excepționale pentru nord-vestul Transilvaniei:
zona a fost declarată teritoriu de război, au fost interzise orice demonstrații, adunări
publice etc. La sfârșitul lunii septembrie trupele române și sovietice au ajuns în
apropiere de Oradea. Înaintând dinspre Beiuș, Divizia Tudor Vladimirescu a trecut prin
Hidișel și Băile Felix ajungând la data de 27 septembrie la porțile orașului. Cu două zile
mai devreme, conștiente de iminența unui atac româno-sovietic autoritățile maghiare au
evacuat primăria și s-au refugiat din oraș. Eliberarea propriu-zisă a orașului a fost
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pregătită însă de luptele grele care s-au dat la sud de oraș în primele zile ale lunii
octombrie în zona localităților Păușa, Leș, Nojorid, Sânicolau Român, Berechiu și Roit.
Atacul decisiv asupra Oradiei a avut loc la 12 octombrie. Au participat Divizia Tudor
Vladimirescu, Divizia 3 Munte, Divizia 337 sovietică și unitățile de tancuri și cavalerie ale
generalului Pliev. La 11 martie 1944 în întreaga Transilvanie de nord-vest s-a instaurat
administrația militară sovietică, iar la 9 martie 1945, după instaurarea guvernului Groza,
a fost restabilită administrația română, inaugurându-se astfel, din păcate, epoca
comunismului stalinist. În administrație au fost numiți comuniști, în timp ce
reprezentanții partidelor istorice au fost marginalizați, au fost făcute numeroase
arestări, reprezentanții bisericilor au fost prigoniți etc. Între realizările perioadei
comuniste trebuiesc amintite deschiderea șantierului de construcție a uzinei Alumina,
deschiderea a numeroase întreprinderi de industrie ușoară (Solidaritatea, Arta, Crișul,
Crișana), punerea în funcțiune a întreprinderilor Agricole de Stat Sere și Avicola,
construirea a numeroase blocuri, spitale etc. Din păcate politica de industrializare
forțată a avut și multiple efecte negative, conducând în cele din urmă la o adevărată
criză economică – cu implicații profunde în toate sectoarele vieții publice – lipsurile și
privațiunile de tot felul îngreunând viața locuitorilor care în decembrie 1989 și-au
manifestat nemulțumirea prin ample proteste îndreptate împotriva regimului comunist.
S-a constituit atunci organizația municipală a Frontului Salvării Naționale care a preluat
conducerea orașului.
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1.1

CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE ALE ORAŞULUI / MUNICIPIULUI ȘI
COMPARAŢIE CU CELELALTE ORAȘE ALE REGIUNII / ŢĂRII

1.1.1 Populaţia istorică
Oradea contemporană este „casa” unei populaţii eterogene din punct de vedere
etnic şi confesional. Această eterogenitate este un enorm câştig istoric, dar şi o dovadă
a unei convieţuiri paşnice şi creatoare între cele două etnii majoritare: românii şi
maghiarii,
care
dau
caracteristica
de
bază,
multiculturalitatea
şi
multiconfesionalitatea comunităţii.
Datele certe asupra evoluţiei ne parvin cu secolul al XVIII-lea, odată cu
instaurarea unei birocraţii specifice statului habsburgic. Dezvoltarea cea mai accentuată
a oraşului Oradea, din punct de vedere al populaţiei, este sesizabilă odată cu începutul
secolului XX, timp în care societatea urbană devine mai atractivă şi permisivă graţie
evoluţiei istorice, industrializării şi abolirii restricţiilor de pătrundere a etniei majoritare
în oraş. Începând din acest moment se constată o creştere susţinută a numărului de
locuitori, populaţia oraşului Oradea având o creştere cu peste 400% pe parcursul unui
secol.
Cele mai vechi valori exacte sunt cele din 1787 când Oradea număra 9.790 de
locuitori. Recenzarea populației orașului în acest moment s-a datorat intențiilor
autorităților habsburgice de a avea o situație cât mai exactă a tuturor supușilor din
cadrul Imperiului Habsburgic (din care făcea parte și orașul de pe malurile Crișului
Repede), într-o perioadă în care acesta se afla angrenat într-o serie de confruntări cu
ceilalți competitori pentru supremație în Europa Centrală și de Răsărit, respectiv
Imperiul Otoman și Rusia. Recensământul dintre 1784-1786 (care a cuprins și spațiul
transilvănean) a fost chemat să răspundă exact acestui deziderat.
Următoarele date privind populația Oradiei sunt cele din 1830, în acest an
populația orașului atingând valoarea de 18.091 locuitori. Comparând aceste date cu
cele anterioare se poate constata o creștere de 8 301 locuitori (aproximativ 47%) într-un
decurs de doar 43 de ani, lucru explicabil printr-un spor natural susținut și prin migrarea
unei părți a populației din mediul rural înspre cel urban.
O creștere la fel de substanțială de populație s-a înregistrat și pentru intervalul
1830-1850, în cele două decenii circumscrise acestui ecart fiind consemnată o creștere
de 4 447 locuitori (22.538 în 1850). O scădere puțin sesizabilă față de această ultimă
valoare a putut fi constatată în anul 1857 (- 95 persoane), pentru ca în 1869 să fie
atinsă valoarea de 28.698 locuitori.
Cu trecerea anilor metodele de recenzare a populației au devenit tot mai
moderne, iar volumul de informație furnizat de acestea, tot mai mare. Astfel, din anul
1880, alături de valoarea brută a totalului populației (31.324 locuitori), avem și
informații în legătură cu structura etnică a acesteia, 86,4% din total fiind formată din
etnici maghiari, 26% din evrei, iar populația română era prezentă în procent de 6,6%.
Următoarele date în legătură cu totalul populației Oradiei indică o populație de 38.557
locuitori în 1890, 50.177 locuitori în 1900, 64.169 locuitori în 1910, 68.081 în 1920,
82.687 în 1930 și 92.942 locuitori în 1941. În tot acest ultim interval populația
majoritară a fost formată din maghiari, urmați de evrei, în timp ce populația
românească a oscilat între 5,24% (în 1941) și 27% (în 1930).
Condițiile grele ale anilor celui de-al doilea război mondial s-au repercutat asupra
Oradiei pe mai multe planuri, inclusiv demografic, în 1948 populația fiind mai mică cu
10 660 de persoane față de anul 1941 (82.282 față de 92.942). Și de această dată
majoritatea era formată din maghiari (63,85%), urmată de români (32,82%).
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În 1956 populația a crescut până la valoarea de 98.590 locuitori (din care
maghiari 59,04%, iar români 35,96%), iar în 1966 a atins nivelul de 122.534 persoane,
de această dată ponderea maghiarilor și românilor fiind sensibil egală (46% români, 52%
maghiari). Un deceniu mai târziu, în 1977, populația ajunsese la 170.531, în 10 ani
fiind înregistrat așadar un spor de populație de 47 897 persoane. De această dată
procentajul populației românești l-a depășit pe cel al celei maghiare (53% români, 45%
maghiari).
Cele mai recente recensăminte efectuate au fost cele din 1992 și din 2002. În
1992 populația orașului era de 222.741 persoane, din care 144 238 erau români (64%),
74 185 maghiari (34%), 2137 rromi, 907 germani, 534 slovaci, 284 evrei etc. Conform
ultimului recensământ (din 2002) populația a scăzut până la 206.614 locuitori, din care
145.284 români (70,31%), 56.825 maghiari (27,58%), 2 469 rromi, 563 germani, 474
slovaci, 166 evrei etc. Scăderea populației comparativ cu anul 1992 (-16.127 persoane)
se explică prin scăderea ratei natalității, creșterea ratei mortalității, îmbătrânirea
populației și migrarea forței de muncă în afara țării sau înspre mediul rural. În același
an 1992, împreună cu cele nouă comune care formează Zona Metropolitană (Cetariu,
Paleu, Oșorhei, Sânmartin, Nojorid, Sântandrei, Girișu de Criș, Borș și Biharia), a fost
înregistrat un total al populației de 350.800 persoane; în 2007 zona metropolitană
Oradea număra 245 800 locuitori din care 70% erau români, 27% maghiari, iar 3% alte
etnii.
La 1 iulie 2004 în Oradea locuiau 206 235 persoane, un an mai târziu, la aceiași
dată, 206 233 persoane, în 2006 doar 202 777 persoane, iar la jumătatea anului 2007
205 077 persoane. Populația la sfârșitului anului 2008 era de 204578 locuitori.
Comparând şi organizând datele rezultate în urma recensămintelor situaţia
statistică este următoarea:
Populația Oradiei în intervalul 1787-2008:
Nr.
Anul
1

1787

Număr
locuitori
9790

2

1830

18091

3

1850

22538

4

1869

31298

5

1880

31324

6

1890

38557

7

1900

50177

8

1910

64169

9

1920

68081

10

1930

82687

22

11

1941

92942

12

1948

82282

13

1966

122634

14

1976

170531

15

1991

230496

16

2002

206614

17

2004

206235

18

2005

206233

19

2006

202777

20

2007

205077

21

2008

204578

TABEL 1 – Evoluţia populaţiei istorice a municipiului Oradea între 1787-2008; SURSA: date prelucrate
Institutul Naţional de Statistică (în continuare INS)
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DIAGRAMA 1 - Evoluţia populaţiei istorice a municipiului Oradea date prelucrate; SURSA: INS

1.1.2 Populaţia contemporană
Populaţia totală la data recensământului oficial din anul 2002 era de 206.614
locuitori stabili în municipiul Oradea.
Comparativ cu ceilalţi 12 poli de dezvoltare urbană de la nivelul ţării, Oradea în
2007 se situat pe locul 3 la numărul de locuitori, în spatele municipiului Galaţi şi Brăila,
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fiind urmat de localităţi precum: Bacău, Piteşti, Arad, Sibiu, Tg Mureş, Baia Mare, Satu
Mare, Râmnicu Vâlcea, Suceava şi Deva, după cum se poate observa din diagrama
alăturată.

POPULATIE TOTALA 2007 COMPARATIE ORASE POLI DE
DEZVOLTARE URBANA
ARAD
8%

BRAILA
11%

BAIA MARE
7%

SATU MARE
5%

BACAU
9%
PITESTI
8%

DEVA
3%

TARGU MURES
7%

GALATI
15%
RAMNICU VALCEA
5%

SUCEAVA
5%
ORADEA
10%

SIBIU
7%

DIAGRAMA 2 – Comparaţie populaţie totală la nivelul polilor de dezvoltare Urbană; SURSA: date INS

Structura etnică rezultată în urma Recensământului oficial din 2002 era:
Etnie
Număr
Procent
Români
145284
70,31%
Maghiari
56985
27,58%
Rromi
2449
1,18%
Ucraineni
93
0,04%
Germani
563
0,27%
Ruşi/lipoveni
26
0,01%
Turci
8
Tătari
2
Sârbi
20
Slovaci
474
0,22%
Bulgari
25
0,01%
Croaţi
3
Greci
64
0,03%
Evrei
166
0,08%
Cehi
9
Polonezi
10
Italieni
109
0,05%
Chinezi
1
Armeni
5
Ceangăi
2
Altă etnie
265
0,12%
Etnie nedeclarată
51
TABEL 2 – Structura etnică a municipiului Oradea în 2002 (date prelucrate);
SURSA: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor (în continuare: DJS)
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DIAGRAMA 3 - Structura etnică a Municipiului Oradea – 2002; SURSA: date INS

Aşa cum bine se poate observa, alături de o puternică majoritate românească
trăiesc şi comunităţi etnice mai mari cum ar fi cea maghiară, dar şi alte comunităţi
istorice ca şi cea germană, evreiască, ucraineană, rromă şi slovacă. Acestora în ultima
vreme li s-au alăturat alte grupuri etnice relativ exotice, precum cea italiană sau
chineză, venite pe meleaguri orădene în interes economic.
Structura confesională rezultată pe aceleaşi date ale recensământului oficial din
anul 2002, era:
Confesiune / Religie
Număr credincioşi
Procent
Ortodoxă
122049
59,07%
Romano-catolică
23206
11,23%
Reformată
33800
16,35%
Penticostală
9563
4,62%
Greco catolică
6860
3,32%
Baptistă
7428
3,59%
Adventistă de ziua a Şaptea
658
0,31%
Musulmană
146
0,07%
Unitariană
231
0,11%
Creştină după Evangelie
183
0,08%
Creştină de rit vechi
29
0,01%
Evanghelică lutherană sinodo304
0,14%
presbiteriană
Evanghelică
112
0,05%
Evanghelică de confesiune augustană
63
0,03%
Mozaică
172
0,08%
Altă religie
922
0,44%
Fără religie/ Religie nedeclarată
922
0,31%
Atei
236
TABEL 3 - Structura confesională a municipiului Oradea în 2002 (date prelucrate); SURSA: DJS Bihor
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DIAGRAMA 4 - Structură confesională Municipiul Oradea – 2002; SURSA: date DJS Bihor

Din punct de vedere confesional, atât în 2002, cât şi pe parcursul istoriei până în
contemporan, Oradea a fost şi a rămas un mozaic confesional. Toleranţa şi respectul
reciproc al confesiunilor a făcut ca aici să găsească teren, alături de religiile istorice,
precum cea ortodoxă, romano şi greco-catolică, ori protestantă şi religii neoprotestante.
Oradea având una dintre cele mai puternice comunităţi confesionale baptiste din
România.
Mişcarea naturală a populaţiei este definită de “regres natural” la nivel naţional,
înregistrându-se totuşi o îmbunătăţire a situaţiei, valorile întrând un trend ascendent
dar rămânând în continuare negative, mortalitatea înregistrează valori superioare faţă
de natalitate în fiecare an din perioada 2000- 2007.
Evoluţia ulterioară a datelor demografice ne relevă că asistăm la o fluctuaţie
numerică, caracterizată în special de o scădere constantă a populaţiei totale. Astfel la
1 iulie 2004 în Oradea locuiau 206.235 persoane, un an mai târziu (2005), la aceiași
dată, 206.233 persoane, în 2006 202.777 persoane, iar la jumătatea anului 2007
205.077 persoane. La sfârşitul anului 2007, în decembrie, conform datelor analizate şi
publicate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, populaţia era de 205.327
locuitori stabili. În ianuarie 2009, populaţia municipiului Oradea era de doar 204.477
locuitori.
Densitatea populaţiei, evoluția acestui indice demografic este şi în Oradea
marcat de evoluţia generală post decembristă referitoare la populaţie, astfel în
intervalul 1992-2002, când dinamica generală a numărului total de locuitori s-a angajat
pe o pantă descrescătoare, densitatea a scăzut de la 1929 locuitori/km2 la 1858
locuitori/km.2 în 2002 (sau, după alte statistici, la 1910 locuitori pe km2).
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HARTA 4 – Densitatea populaţiei din România în anul 2005; SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul
României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

Trendul rămâne descendent şi în anii următori, însă se înscrie într-un context
naţional, ceea ca face ca în anul 2006, conform datelor furnizate de Institutul Naţional
de Statistică şi prelucrate de Atlasul României, Oradea să se situeze în continuare în aria
oraşelor cu densitatea a populaţie medie.
Municipiul Oradea, comparativ cu ceilalţi poli de dezvoltare urbană se situează pe
locul 6 cu o densitate a populaţiei de 1843,89 locuitori/kmp, aşa cum rezultă din tabelul
şi diagrama de mai jos.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Municipiul

Populaţia

BRĂILA
BACĂU
PITEŞTI
TÂRGU MUREŞ
SUCEAVA
ORADEA
SIBIU
RÂMNICU VÂLCEA
GALAŢI
DEVA
SATU MARE
ARAD
BAIA MARE

215.316
178.203
168.958
145.943
106.397
205.077
154.458
111.342
293.523
67.508
113.688
167.238
139.870

Suprafaţa în
kmp
43,92
41,00
40,73
66,96
52,10
111,22
121,64
89,52
246,42
58,33
150,42
261,48
233,47

Densitatea
populaţiei
4902,12
4.346
4.148,24
2.179,55
2.042,25
1843, 89
1.269,80
1.243,25
1.191,15
1.157,25
755,80
639,09
599,09

Loc/kmp
Loc/kmp
Loc/kmp
Loc/kmp
Loc/kmp
Loc/kmp
Loc/kmp
Loc/kmp
Loc/kmp
Loc/kmp
Loc/kmp
Loc/kmp
Loc/kmp

TABEL 4 – Densitatea populaţiei în polii de dezvoltare urbană din România – 2007; SURSA: Date INS,
Anuar Statistic 2007
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DIAGRAMA 5 – Densitatea populaţiei (locuitori/Kmp) poli de dezvoltare urbană;
SURSA: (date INS) – 2007

În ce privește structura pe sexe a populaţiei municipiului Oradea, în 1991 au fost
consemnate 118 281 femei și doar 112 028 bărbați, în 1992 (115 084 femei și 107 657
bărbați), 1993 (114 225 femei și 106 697 bărbați) sau 1994 (115 282 femei și 106 603
bărbați). Conform recensământului din 2002 populația masculină înregistra 98.329
suflete (47,64%), iar cea feminină cu 9869 suflete (52,36%) mai mult, respectiv 108 198
suflete2.

GRAFIC 1 - Evoluţia populaţiei pe sexe în Oradea între 2002 – 2008; SURSA: DJS Bihor - Fişa de date a
localităţii.
2

La nivel de țară în 2002 populația feminină reprezenta 51,2% din total, iar cea masculină 48,8%.
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Se poate constata așadar o predominanță destul de consistentă a populației
feminine în raport cu cea masculină. La fel au stat lucrurile și. În 2007 din totalul
populației, 108 301 erau femei, iar 96 776 bărbați.
Natalitate, mortalitate, spor natural
Natalitatea ultimelor 20 de ani în muncipiul Oradea este marcată, raportat la
numărul total al populaţiei active sexual de un spor de “tip bănăţean”. Înlocuirea
presiunii sistemului comunist de procreere, dar şi evoluţia socială şi economică, inclusiv
posibilitatea avortului, utilizarea contraceptivelor au determinat acest tip de
comportament demografic. Numărul copiilor pe familie s-a redus, cea mai parte optând
pentru un singur copil.
Astfel că, pe parcursul a 7 ani, între 2002 şi 2008, în Oradea s-au născut 13711
copii, distribuiţi anual conform următoarei diagrame:
Natalitate în Oradea între 2002-2008 născuţi vii
2500
2000
1500
1000
500
0

Născuţi vii

2002

1788

2003

1743

2004

1850

2005

2138

2006

2049

2007

2020

2008

2123

DIAGRAMA 6 – Natalitatea în Oradea între 2002-2008 – Născuţi vii; SURSA: Fişa de date a localităţii

Din perspectiva natalităţii municipiul Oradea se situa la nivel naţional la o medie
de 15 născuţi vii la mia de locuitori în anul 2006.

HARTA 5 – Valorile natalităţii la nivel naţional în 2006; SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României
(ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
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Comparativ cu ceilalţi poli de dezvoltare urbană din România, Oradea, în anul
2007 avea un număr de 2020 de născuţi vii, o rata de 9,85 născuţi vii la 100 de locuitori,
situându-se pe locul al 8-lea. În aceeaşi parametrii, în Regiunea de Nord-Vest se situa pe
locul al 3-lea, în urma municipiului Satu Mare(rata de 11,71 născuţii vii la 1000 de
locuitori) şi Baia Mare (rată de 10,25 născuţi vii la 1000 de locuitori) aşa cum rezultă şi
din tabelul de mai jos:
Localitate/municipiu

Născuţi vii

Top

2070

Născuţi vii la 1000 de
locuitori
11,62

Bacău
Suceava

1172

11,02

2

Satu Mare

218

11,71

3

Râmnicu Vâlcea

1158

10,40

4

Baia Mare

1433

10,25

5

Pitesti

1727

10,22

6

Târgu Mures

1448

9,92

7

Oradea

2020

9,85

8

Arad

1631

9,75

9

Sibiu

1396

9,04

10

Deva

558

8,27

11

Galaţi

2349

8,00

12

Brăila

1612

7,49

13

1

TABEL 5 - Rata natalităţii în orașele poli de dezvoltare urbană (2007); SURSA: Prelucrarea datelor INS,
Fisele Localităţii 2008

Pe de cealaltă parte mortalitatea, pe fondul unei îmbătrâniri a populaţiei, dar şi a
prezenţei unei morbidităţii accentuate pe anumite segmente de vârstă şi socioprofesionale anulează adesea efectele natalităţii. În perioada cuprinsă între
Recensământul general din 2002 şi anul 2008, în municipiul Oradea au decedat un număr
de 14265 persoane.
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DIAGRAMA 7 – Mortalitatea în Oradea între 2002-2008; Sursa: DJS Bihor - Fişa de date a localităţii

Diferenţa totală, pe acest segment temporal, dintre născuţi vii şi decedaţi, adică
sporul natural este de doar 494 persoane.
Pe un ecart temporal mai vast, cuprins între anii 1995 şi 2008, situaţia referitoare
la sporul natural este următoarea:
Nr. crt.

Anul

Sporul natural

1

1995

48

2

1996

-228

3

1997

-394

4

1998

-414

5

1999

-268

6

2000

-287

7

2001

-136

8

2002

-378

9

2003

-348

10

2004

-316

11

2005

61

12

2006

46

13

2007

-26

14

2008

162

TABEL 6 – Spor natural în Oradea 1995-2008 (prelucrare date); SURSA: DJS Bihor
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Situaţia comparativă a datelor dintre anii 2002-2008, în conformitate cu datele
înscrise în seriile anuale ale Fişe localităţii Oradea, generate de către Direcţia
Judeţeană de Statistică Bihor, este următoarea:
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-500

DIAGRAMA 8 - Sporul natural în Oradea între 2002-2008; SURSA: Fişa localităţii

Aceste date situează municipiul Oradea pe un specific sporului natural de “tip
bănăţean” la nivel naţional, caracterizat de o natalitate medie sau submedie, de o
mortalitate crescândă şi , inerent, de un spor natural regresiv, dacă nu negativ, aşa cum
rezultă şi din distribuţia spaţială a valorilor bilanţului natural în 2006, întocmit de către
INS.

HARTA 6 – Bilanţ natural în România în 2006; SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a),
Ed. RAO, Bucureşti, 2006
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În acest context se poate observa un proces de îmbătrânire a populaţiei
municipiului Oradea. Aceeaşi situaţie este prezentă şi la nivelul judeţului Bihor. Pe
termen mediu şi lung situaţia poate avea un impact major economico-social asupra
evoluţiei municipiului, aşa cum se poate observa şi din piramida evoluţiei pe anii, gen şi
grupe de vârstă de mai jos. Analizele făcute pe date demografice obţinute de la DJS
Bihor, relevă faptul că piramida populaţiei Oradea este una tipică cu tendinţa de
restrângere. Pe eşantioanele de date utilizate, anii 2003, 2006 şi 2009, se constată o
situaţie de declin a copiilor şi tinerilor, o preponderenţă a segmentelor de 20-24 de ani,
fapt pozitiv şi a celui de 45-49 de ani, fapt negativ, acest segment al populaţiei active în
următorii 10 ani va intra în zona de îmbătrânire şi inactivitate economică.
Evoluţia populaţiei, respectiv a tinerilor în total populaţie pe sexe şi pe categoria
de vârstă 14-35 ani, în municipiul Oradea în ultimii 6 ani, se prezintă astfel:

DIAGRAMA 9 – Evoluţia populaţiei între 14 şi 35 de ani în municipiul Oradea între anii 2002-2007; SURSA:
DJS Bihor

În aceste condiţii distribuţia pe grupe de vârstă şi gen va avea un impact asupra
economiei şi societăţii locale, trebuind găsite acele soluţii optime de servicii şi servicii
sociale, servicii sanitare, de atragere a forţei de muncă din aria limitrofă. Comparativ,
aşa cum se va vedea mai jos situaţia judeţeană este relativ similară, condiţiile nefiind
încurajatoare din această perspectivă.
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DIAGRAMA 10 – Piramida populaţiei în Oradea în anul 2003

DIAGRAMA 11 – Piramida populaţiei în Bihor în anul 2003;
SURSA: date prelucrate de la DJS Bihor-Fişa localităţii
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DIAGRAMA 12 – Piramida populaţiei în Oradea în anul 2006

DIAGRAMA 13 – Piramida populaţiei în Bihor în anul 2006;
SURSA: date prelucrate de la DJS Bihor-Fişa localităţii
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DIAGRAMA 14 – Piramida populaţiei în Oradea în anul 2009

DIAGRAMA 15 – Piramida populaţiei în Bihor în anul 2009;
SURSA: date prelucrate de la DJS Bihor-Fişa localităţii
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Situaţia populaţiei potenţial active şi active în contextul general al distribuţiei pe
genuri şi grupe de vârstă în municipiul Oradea era între 2002-2008 următoarea:

Anul
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008

POPULAŢIA STABILĂ LA 1 IULIE
Sex
Total
Municipiul Oradea
0
210010
Masculin
1
99943
Feminin
2
110067
Municipiul Oradea
0
208805
Masculin
1
98951
Feminin
2
109854
Municipiul Oradea
0
206235
Masculin
1
97666
Feminin
2
108569
Municipiul Oradea
0
206223
Masculin
1
97531
Feminin
2
108692
Municipiul Oradea
0
205956
Masculin
1
97282
Feminin
2
108674
Municipiul Oradea
0
205077
Masculin
1
96776
Feminin
2
108301
Municipiul Oradea
0
204578
Masculin
1
96190
Feminin
2
108388

14-35 ani
80271
39234
41037
80885
39480
41405
77777
38180
39597
76759
37682
39077
75685
37272
38413
74604
36684
37920
68416
33360
35056

TABEL 7 - Populaţia potenţial activă şi activă pe genuri şi grupe de vârstă în municipiul Oradea între
2002-2008; SURSA: DJS Bihor

Alături de efectele negative ale scăderii natalităţii, sporului preponderent
negativ, “hemoragia” de efective umane este tarată şi de fluxurile migratorii. La nivel
general, constatăm o scădere uşoară dar constantă a populaţiei si din punctul de vedere
al plecărilor şi stabilirilor de domiciliu în Oradea între anii 200-2008. Numărul total de
plecării cu domiciliu din Oradea pe parcursul celor 7 ani de referinţă este de 20509, iar
cel de stabiliri de numai 16699. Diferenţa de 3810 persoane este pierdere de populaţie.
Aceste pierderi de populaţie, plecări cu domiciliul, se fac atât pe intern, un loc
de muncă în altă localitate, mutarea în aria rurală limitrofă orsşului, dar şi în context
internaţional. Aici, în special tinerii care caută oferte avantajoase de lucru în
străinătate, în Ungaria şi Occident.
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DIAGRAMA 16 - Bilanţul migratoriu în Oradea între anii 2002-2008; SURSA: DJS Bihor - Fişa localităţii

În context naţional şi aferent anului 2007, oraşul Oradea nu se califică în zona de
arie cu pierderi migratorii semnificative, fiind localizată la 1 persoană pierdută la 1000
de locuitori, aşa cum se poate vederea din harta întocmită de INS.

HARTA 7 - Distribuţia spaţială a bilanţului migratoriu în România 2007;
SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
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În 2007, în urma unei analize efectuate pe fişele localităţilor poli de dezvoltare
urbană, Oradea se situa pe locul 2 din 13, diferenţa din acel an dintre stabilirile şi
plecările cu domiciliu fiind de 2274.
Localitate/municipiu

Plecări cu
reşedinţă

Stabiliri cu
reşedinţă

Diferenţa
stabiliri/plecări

Top

Sibiu 1

307

4095

2788

1

Oradea

1804

4078

2274

2

Târgu Mures

1263

3035

1772

3

Arad

1210

2092

882

4

Pitesti

1686

1356

-330

5

Bacău

1299

1578

279

6

Râmnicu Vâlcea

1537

1710

173

7

Deva

1139

1164

25

8

Galaţi

1617

1619

2

9

Pitesti

1686

1356

-330

10

Baia Mare

1870

922

-948

11

Satu Mare

1430

468

-962

12

Brăila

1679

370

-1309

13

TABEL 8 - Schimbări de reşedinţă în cadrul polilor de dezvoltare urbană în anul 2007;
SURSA: Prelucrarea datelor INS, Fisele Localităţii 2008

O analiză făcută pe polii de dezvoltare urbană, în domeniul evoluţiei populaţiei pe
ecartul temporal cuprins între 2005-2007, situează şi aici municipiul Oradea în zona unei
pierderi de efective mici comparativ cu majoritatea celorlalte oraşe. Fapt explicabil
spunem noi prin poziţia sa strategică şi prin oferta existentă în unele sectoare ale pieţei
muncii şi educaţiei. În această analiză se observă că rata de spor negativ de doar -0,56.
Nr. crt

Municipiul

1

Râmnicu Vâlcea

2

Sibiu

3

Oradea

Spor negativ 2005-2007
-0,14
-0,23
-0,56
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4

Baia Mare

-0,98

5

Suceava

6

Târgu Mureş

-1,31

7

Arad

-1,38

8

Piteşti

-1,48

9

Bacău

-1,62

10

Galaţi

-1,81

11

Brăila

-1,90

12

Satu Mare

-2,52

13

Deva

-3,19

-1,04

TABEL 9 - Sporul demografic între 2005-2007 în cadrul polilor de dezvoltare urbană din România; SURSA:
Fişele de date ale localităţilor

Populația totală activă a Oradiei în 2002 a fost de 89255 din care 45943 bărbați și
43312, iar populația ocupată de 83866 persoane, din care 42 251 bărbați și 41 615 femei.
Procentual, populația activă reprezintă un procent de 43,20% din totalul populației, iar
din cadrul acesteia populația ocupată reprezintă 93,96%; populația inactivă acoperă un
segment de 56,80%.

Număr mediu de angajaţi în Oradea între 2002-2008
2002

2003

2004

2005

2006

2007

98277

2008
98277

95288
88927
86134

83865

85288

DIAGRAMA 17 – Numărul mediu de angajaţi în Oradea între anii 2002-2008;
SURSA: DJS Bihor – Fişa localităţii
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Evoluţia numărului total de salariaţi, aparte a populaţiei active, între anii 20022008 în municipiul Oradea a avut un parcurs descrescător între anii 2002 şi 2005, când
numărul salariaţilor a scăzut de la 98277 la 83865, şi unul de redresare pe fondul unei
creşteri generale a domeniului economic internaţional, naţional şi local, între anii 2006
şi 2008, când de la 85288 de angajaţi s-a ajuns din nou la nivelul anului 2002 cu 98277
angajaţi salariaţi.
În anul 2007, conform datelor statistice oferite de către Anuarul Statistic al
României pe anul 2007, Oradea avea un număr de 95.288 de salariaţi, reprezentând ca
masă salarială 62,5% din numărul total de salariaţi ai judeţului Bihor. În comparaţie cu
ceilalţi poli de dezvoltare urbană şi având ca şi criteriu diferenţial raportul dintre masa
angajaţilor din municipiu şi judeţ (ponderea), Oradea se situa pe locul al 8-lea, după
cum se poate vedea din tabel.
Localitate/municipiu

Salariaţi –
Judeţ

Raport salariaţi
Municipiu/Judeţ

Top

Brăila

Salariaţi total - Nr.
mediu
municipii
65.446

73.500

89,04

1

Galaţi

104.979

120.800

86,90

2

Arad

79.983

119.800

66,76

3

Satu Mare

47.563

72.900

65,2

4

Baia Mare

58.292

93.000

62,68

5

Sibiu

68.951

109.500

62,97

6

Râmnicu Vâlcea

49.295

81.300

60,63

7

Oradea

95.288

152.400

62,52

8

Pitesti

73.072

136.500

53,53

9

Bacău

60.672

121.400

49,98

10

Suceava

45.489

94.500

48,14

11

Târgu Mures

58.655

126.100

46,51

12

Deva

35.144

122.800

28,62

13

Media

64.833

109.577

60,27

TABEL 10 - Numărul mediu de salariaţi în oraşele poli de dezvoltare urbană (2007);
SURSA : INS, Anuarul Statistic al României pe anul 2007
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La nivelul Regiunii Nord-Vest, judeţul Bihor se clasa pe locul 2 din punct de
vedere al masei de salariaţi, după judeţul Cluj şi la distanţă faţă de judeţele Maramureş,
Satu Mare, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj.
Pe sectoare macroeconomice situaţia era
următoarea: 38,87% din salariaţi activau în domeniul industrial, 52,62% în cel terţiar, al
serviciilor, 6,96% în cel al construcţiilor şi doar 1,48% în agricultură. De aici se poate
desprinde şi un potenţial profil dominant al tipului de economie la nivel judeţean, dar
păstrând proporţiile şi la nivelul Municipiului Oradea.
Ţară
Regiune
Judeţ

Numărul mediu
de salariaţi, din
care:

În
agricultură
(%)

În industrie
(%)

În construcţii
(%)

În
servicii
(%)

România

4.885.319

2,56

33,05

8,30

56,02

Regiunea
Nord-Vest
Bihor

632.508

1,63

36,94

7,24

54,14

163.325

1,48

38,87

6,96

52,62

Bistriţa
Năsăud
Cluj

59.241

2,61

40,47

6,76

50,13

194.239

0,95

30,72

9,01

59,3

Maramureş

94.144

1,49

38,60

6,04

53,83

Satu Mare

75.246

2,90

43,03

6,32

47,73

Sălaj

46.343

1,99

38,53

5,44

54,02

TABEL 11 - Numărul mediu de salariaţi în judeţele din regiunea NV, și distribuţia acestora pe macrosectoare economice, în anul 2007; SURSA: INS, Anuarul Statistic al României pe anul 2007

Între 2002 şi 2007, în judeţul Bihor datele referitoare la numărul total de
persoane angajate în economie pe domenii macro şi microeconomice era:

TABEL 12 – Forţă de muncă în judeţul Bihor pe domenii de activitate economică între 1992-2007 (mii
persoane); SURSA: DJS Bihor – Balanţa forţei de muncă la sfârşitul anului
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HARTA 8 - Distribuţia forţei de muncă pe principalele domenii macroeconomice în Bihor:
1 - Agricultură; 2 - Industrie, construcţii; 3 - Sector terţiar; SURSA: Anuarul statistic al judeţului Bihor,
2005, PDJ Bihor

La nivel municipal, în Oradea, gradul de ocupare a forţei de muncă şi repartizarea
pe sectoare macro si microeconomice, între anii 1970 şi 2006, în conformitate cu date
oferite de Anuarul Statistic al judeţului Bihor era:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Denumire
indicatori

1970

1980

1990

2000

2005

2006

Populația

137.662

184.871

228.956

220.626

206.223

205.956

74.192

111.098

118.744

89.870

83.865

85.288

2.622

3.427

3.868

1.005

698

626

Salariați total
din care:
Agricultură

4.

Industrie

35.847

54.040

60.500

38.316

31.107

31.133

5.

Construcții

8.823

10.694

9.737

5.779

4.985

4.986

6.

Comerț

4.957

11.701

10.441

15.482

18.823

17.794

7.

Transporturi,

5.927

12.005

11.537

7.584

6.500

7.284
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8.
9.
10

telecomunicații
Învățământ
Sănătate
asistență socială
Administrație

3.202

4.863

5.505

6.581

6.484

6.570

3.895

4.669

5.101

5.452

4.587

5.161

776

673

598

2.620

2.435

2.397

TABEL 13 - Gradul de ocupare a forței de muncă și repartizarea pe sectoare de activitate din cadrul
economiei locale în perioada 1970-2006; SURSA: Anuarul Statistic al județului Bihor

Analiza ocupării forței de muncă pe ramuri de activitate dar și prin raportare la
numărul total al populației indică aceeași nevoie reflectată și de analiza situației
companiilor din zona industrială și anume că există o necesitate determinată de
asigurare cu locuri de muncă a forței de muncă disponibilizate reflectată și printr-o
reducere treptată a gradului de ocupare al forței de muncă cu precădere în sectorul
industrie de la 60.500 în anul 1990 la 31.133 în anul 2006, ceea ce în termeni reali
înseamnă o înjumătățire a numărului forței de muncă din acest important sector de
activitate al economiei locale.
Dezvoltarea comerțului dar și a serviciilor publice oferite populației s-a constituit
ca o soluție tampon la problemele majore determinate de restrângerea activității
companiilor din zona industrială.
Oradea este oraş cu rată scăzută a şomajului, acest lucru fiind un avantaj
câştigat pentru locuitorii săi, însă un dezavantaj pentru potenţialii investitorii străini.
Potrivit datelor preluate şi prelucrate din Anuarul Statistic al României pe anul
2007, judeţul Bihor în ansamblul său ocupa un onorabil loc 1 la egalitate cu judeţul
Bistriţa – Năsăud într-un clasament al numărului şi ratei de şomaj, cu un efectiv de 6706
şomeri şi o rată a şomajului de doar 2,40%, cu mult sub rata şomajului naţional estimat
la 4% şi sub media procentuală a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest care era de 2,90%.
Ţară
Regiune
Judeţ

Număr
şomeri

Indemnizaţi
%

Rata
șomajului
%

România

367.838

27,98

4,00

Nord - Vest
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Satu Mare
Cluj
Maramureş
Sălaj

35.901
6.706
3.105
4.080
10.203
7.068
4.739

37,33
29,03
58,84
31,15
33,88
44,52
37,01

2,90
2,40
2,40
2,60
3,00
3,40
4,40

Clasament
criteriu
procentual

1-2
1-2
3
4
5
6

TABEL 14 - Şomajul înregistrat în județele din regiunea NV şi în România (2007); SURSA: Prelucrarea
datelor INS, Anuarul Statistic al României pe anul 2007

Şomerii înregistraţi şi rata şomajului în Bihor s-au menţinut, în general, în
perioada cuprinsă între anii 1991 şi 2007 mult sub valoarea medie naţională, cu mici
excepţii, anul 1995, ea s-a aflat sub 2,7%, aşa cum se poate vedea şi din tabelul
următor.
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Judeţul Bihor
Şomerii înregistraţi
(nr. persoane)
- femei (nr. persoane)

1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
7385

17040 13583 8930

9127

7015

5819

7493

7647

6706

4353

8358

5407

4243

3508

2746

2306

2890

2962

2630

total (%)

2,2

6,0

4,6

3,1

3,2

2,5

2,1

2,7

2,7

2,4

- femei (%)

2,7

6,4

3,6

2,9

2,5

2,1

1,7

2,1

2,2

1,9

TABEL 15 - Rata şomajului în judeţul Bihor între 1991-2007; SURSA: Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă

GRAFIC 2 - Evoluţia numărului de şomeri în municipiul Oradea între 2004-2008;
SURSA: Agenţia Judeţeană de Ocupare a forţei de Muncă Bihor

În aria municipală, datele comparative cu cele la nivel judeţean ne arată că în
2004 Oradea avea 16,11% din numărul total de şomeri înregistraţi ai judeţului Bihor (938
şomeri), în 2005 avem un minim pentru perioada de referinţă de doar 10,16% (762
şomeri), în 2006 la 12,34%(944), iar în 2007 crescuse la 15,94%(1256 şomeri).
Rata șomajului, este primul indicator determinat ca raport între numărul de
șomeri înregistrați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor în
municipiul Oradea și total populație activă (formată din populația ocupată și numărul de
șomeri). Analiza atentă a evoluției numărului de șomeri indică faptul că numărul
șomerilor a crescut lunar de la 1.381 înregistrați în luna ianuarie 2009 la 2.252
înregistrați în luna iulie 2009 ceea ce indică faptul că într-un interval de șase luni
numărul șomerilor înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă aproape că sa dublat ca rezultat al restrângerii activităților de către companiile din municipiul
Oradea (datele sunt confirmate de pe site-ul AJOFM Bihor).
Caracteristica dominantă la nivel demografic pentru populaţia municipiului
Oradea este caracterul ei multietnic şi multiconfesional, iar aceasta debuşează în
multiculturalitate şi cosmopolitism. Acest lucru este un câştig istoric şi o dominantă a
vieţii cotidiene în urbea de pe malurile Crişului Repede.
Încă din cursul Evului Mediu Oradea a fost un oraș cosmopolit, locuit de maghiari,
români, italieni, germani, evrei, țigani, slovaci etc. care au impregnat orașului o parte
45

din bagajul cultural și civilizator al locului lor de proveniență. Începuturile orașului se
leagă de istoria regatului maghiar, aflat cu începere din secolul al XI-lea în expansiune
spre est, spre Transilvania. Odată cu scurgerea timpului şi a perioadelor istorice Oradea
a fost un punct de contact între lumea apuseană şi cea răsăriteană, un important centru
al renaşterii şi iluminismului transilvan, un creuzet în care autohtoni şi alogeni au
muncit împreună pentru a se defini în raport cu lumea românească si cea occidentală,
care găsea la Oradea un cap de pod spre Răsărit. Astfel că, Oradea are în prezent o
bogată moștenire cultural și arhitecturală ce acoperă stilurile renaşterii italiene,
barocului vienez, clasicismului şi a secessionului sfârşitului de secol XIX. Oradea este
oraşul nedescoperit al lui Albrecht Dűrer, locul primului observator astronomic din
Europa, capitala apelor termale, a parcurilor englezeşti, a celor mai mari clădiri baroce
din sud-estul Europei, un muzeu în aer liber al vitraliilor, pasajelor şi palatelor Art
Nouveau ridicate la începutul acestui secol de o puternică comunitate evreiască.
Din punct de vedere confesional, la dat recensământului din anul 1992, din totalul
populației 123.161 erau ortodocși, 43878 reformați, 29723 romano-catolici, 7964
penticostali, 7605 greco-catolici, 6779 baptiști, 397 adventiști de ziua a șaptea etc. În
2002 s-au înregistrat 121725 ortodocși, 55094 reformați, 23528 romano-catolici, baptişti
7428, 9630 penticostali, 6982 greco-catolici, 626 adventiști de ziua a șaptea.
După limba vorbită, din totalul populației orașului din 1992 (222741 locuitori),
145100 vorbeau limba română, 75182 maghiară, 1064 țigăneasca, 636 germana, 459
slovaca, iar restul alte limbi (săsească, șvabă, ucraineană, sârbă, turcă etc.). În 2002
dintr-un total de 206527 locuitori 145984 vorbeau româna, 58036 maghiara, 1082
țigăneasca, 371 slovaca, 321 germana, iar restul alte limbi.

DIAGRAMA 18 – Populaţia municipiului Oradea după etnie în anul 1992; SURSA: DJS Bihor
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DIAGRAMA 19 – Populaţia municipiului Oradea după confesiune în anul 1992; SURSA – DJS Bihor

DIAGRAMA 20 – Populaţia municipiului Oradea după etnie în anul 2002; SURSA: DJS Bihor
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DIAGRAMA 21 – Populaţia municipiului Oradea după confesiune în anul 2002; SURSA: DJS Bihor
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1.2

CARACTERISTICI ALE ECONOMIEI (PROFIL ECONOMIC, ACCESIBILITATE, SERVICII
PUBLICE, ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR, CERCETARE)

1.2.1 Profil economic
1.2.1.a Scurt istoric al potenţialului economic în municipiul Oradea
Situat într-o zonă favorabilă din punct de vedere geografic (la contactul dintre
Câmpia și Dealurile de Vest, pe Crișul Repede) orașul Oradea a întrunit încă din perioada
medievală condiții propice desfășurării unei vieți economice intense. Afirmația de mai
sus este întărită, între altele, de faptul că cele mai vechi documente care fac referire la
această urbe au un caracter economic, ele ocupându-se îndeosebi cu reglementarea
vămilor întâlnite în cadrul orașului. Activitatea economică, precum și cea comercială
este atestată apoi prin existența unor târguri vechi, precum cel de la sfârșitul secolului
al XIII-lea distrus de Roland, fiul lui Toma din neamul Borșa sau cel menționat în 1373,
cu o vechime mai mare însă.
Ridicarea în decursul evului mediu a unor impozante construcții (cetatea inelară
din piatră, catedrala din interiorul acesteia etc.), precum și situarea favorabilă a
orașului la intersecția unor importante drumuri comerciale în imediata vecinătate a
întinsului șes ungar au constituit elemente favorabile intensificării vieții economice a
orașului. Au apărut atunci, în consecință, un mare număr de ateliere de prelucrare a
pietrei, lemnului, fierului si altor metale, în timp ce dezvoltarea activităților comerciale
– în strânsă legătură cu activitatea productivă locală - e atestată de documente ce
reglementează regimul vămilor și de înmulțirea târgurilor.
Existența unor multiple activități economice în oraș e atestată cu începere din a
doua jumătate a secolului al XVI-lea de prezența breslelor, fiecare din acestea având un
profil distinct de activități. Printre cele mai vechi se numără cea a fierarilor căreia,
undeva între anii 1560-1565, primarul orașului i-a recunoscut statutul de funcționare; la
puțin timp după aceea sunt pomenite breslele lăcătușilor, samsarilor și șelarilor. În
debutul secolul următor li se adaugă breasla croitorilor și cea a blănarilor.
Stăpânirea otomană asupra Oradiei dintre anii 1660-1692 deși nu este cunoscută
foarte bine din documentele cercetate până în prezent pare a fi fost totuși favorabilă
dezvoltării diverselor ramuri industriale și unui tablou economic mai degrabă optimist.
Instalarea administrației austriece după lungul asediu asupra cetății dintre 1691-1692 s-a
tradus printr-o multiplicare a activităților economice desfășurate care au tins să
egalizeze ponderea celor cu caracter agrar, încă predominante. Spre exemplu, un
document din 1722 în care se stabilea prețurile a diferite produse, pomenește nu mai
puțin de 15 de meșteșuguri desfășurate în oraș în acea perioadă: măcelărie, cizmărie,
sumănărie, croitorie de târg, croitorie mixtă, cojocărie, curelărie, săpunărie, năsturărie,
funărie, lăcătușărie, rotărie, tâmplărie, orfevrărie și dogărie. În anii următori li s-au
adăugat altele, precum cele legate de prelucrarea pieilor (tăbăcărie), confecționarea de
pantofi, de site și ciururi etc. Tuturor acestora li se adaugă o larga paletă de alte
activități atestate ce poate fi încadrată în categoria serviciilor și a satisfacerii
trebuințelor curente de zi cu zi, deservite de brutari, morari, olari, tâmplari, fierari,
ceasornicari, strungari, armurieri.
Începând cu a doua parte a secolului al XVIII-lea se accelerează trecerea de la
micile ateliere meșteșugărești la industria de fabrică. Breslele au continuat sa
funcționeze și in această perioadă, însă treptat acestea se vor transforma în asociații,
iar meseriașii (mai cu seamă după anul 1860) vor fi absorbiți în întreprinderi și fabrici.
Diversitatea acestora din urmă a fost mare, producând mașini agricole (Penger și
Rozsaly), cărămidă (nu mai puțin de 8 fabrici funcționau la sfârșitul secolului al XIX-lea),
alcool (bere – Dreher-Hagenmarcher, spirt – Leder și Kalman, Moskovits Mor, vin - Füschl
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etc), pantofi și cizme (Moskovits Farkas), îngrășăminte artificiale (fabrica Oradea Mare),
săpun (Rothbart Adolf Ede), sticlărie și porțelărie (Deutsch K.I.) etc. Conform unui
recensământ din anul 1900 în Oradea existau un număr de 2 408 întreprinderi deservite
de 2 642 muncitori, 4046 auxiliari și 994 de ucenici. Trei decenii mai târziu, într-un alt
recensământ, efectuat în plină criză economică mondială, au fost consemnate un număr
de 2 735 de întreprinderi industriale și comerciale. În ordinea ponderii deținute în
ansamblul vieții economice a orașului s-a remarcat industria alimentară, chimică,
textilă, tipografică, materialelor de construcții, metalurgică și a construcțiilor de
mașini, pielăriei și încălțămintei și cea a prelucrării lemnului.
Declanșarea celui de-al doilea război mondial și mai apoi instaurarea regimului
comunist au generat serioase mutații la nivelul vieții economice. La 11 iunie 1948 a fost
pusă în aplicare legea naționalizării principalelor mijloace de producție, într-o primă
etapă fiind naționalizate fabricile și atelierele, urmate apoi de spitale, farmacii,
cinematografe, restaurante, prăvălii, locuințe etc. Au fost impuse apoi planuri anuale de
producție (pentru anii 1949 și 1950), iar apoi pe intervale de 5 ani (cincinale), în paralel
depunându-se eforturi susținute în vederea modernizării instalațiilor vechi și înființării
unor noi unități de producție. Accentul a căzut îndeosebi pe industria constructoare de
mașini, pe cea energetică, siderurgică (în 1962 a început șantierul de construcție al
uzinei Alumina) și chimică (unitățile existente înainte de 1945 au fost comasate în 1948
în două mari fabrici, respectiv Sinteza și Transilvania), de mașini unelte (mai multe
ateliere de prelucrare a metalelor se vor grupa în 1945 în Societatea pe acțiuni Phoebus,
numele acesteia fiind schimbat după naționalizare în Înfrățirea).
După anul 1960 au fost puse bazele platformei industriale din partea de vest a
orașului care în final va cuprinde un număr de 12 noi obiective dintre care se vor
remarca combinatul de prelucrare a lemnului, întreprinderea de materiale de
construcții, întreprinderea de ansamble pentru mijloace de transport, fabrica de zahăr
etc. Tot în același timp a fost pusă în funcțiune și întreprinderea Electrocentrale, acest
lucru ducând apoi la dezvoltarea rețelei de termoficare a agenților industriali și a
edificiilor mai vechi ori a blocurilor noi.
O ramură industrială care a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în acest interval
a fost cea ușoară prin fabricile de încălțăminte Solidaritatea, Arta, Crișul, fabrica de
confecții, cea de țesături, Miorița etc. Industria alimentară a fost reprezentată de
unități de industrializare a laptelui, cărnii etc., de obținere a zahărului, uleiului, de
conserve de carne și legume etc.
Industrializarea forțată și destinarea către export a unei mari parți a producției
obținute pe plan local a făcut ca începând din anii '70 la nivelul întregii țări să fie
resimțite efectele unei puternice crize economice cu implicații profunde în toate
sectoarele vieții publice.
După 1989 viața industrială a Oradiei a cunoscut iar multiple schimbări, cele mai
semnificative fiind legate ce închiderea unor mari fabrici și uzine și de apariția a
numeroase firme private cu un larg domeniu de activități productive.
1.2.1.b Situaţia actuală – context macroeconomic
Unul dintre indicii cei mai des utilizaţi în vederea unui diagnostic economic, nu în
mod necesar şi cel mai fidel, este Produsul Intern Brut. Unul dintre neajunsurile pe care
acest indice îl poartă intrinsec este că se referă la unităţi administrativ teritoriale mai
mare, el nu se calculează la nivelul municipiilor în România. Ca atare este imposibil de
decelat contribuţia pe care Oradea, ca municipiu, o are în PIB-ul judeţean sau regional,
sau care este PIB pe cap de locuitor al Oradiei.
Pornind de la premisa că participarea municipiului Oradea în totalul PIB-ului
judeţean este foarte important, pornind de la următoarele date: 50,4% din populaţia
50

judeţului trăieşte în mediu urban, iar din totalul locuitorilor în mediu urban în jur de
58% locuiesc în Oradea, 35% din totalul populaţiei judeţene are ca municipiul reşedinţă
de judeţ şi de la faptul că aproximativ 40% din cifra totală de afaceri este aferentă
oraşului Oradea în ansamblul judeţului, precum şi peste 60% din total de angajaţi ai
judeţului şi 40% din numărul de unităţi economice din judeţ, putem concluziona ca PIB
municipiului este important în PIB-ul judeţean, şi mai mare decât media acestuia.
PIB‐ul pe cap de locuitor județului Bihor este unul dintre cele mai ridicate între
județele româneşti, în anul 2003, aşa cum rezultă şi din transcrierea grafică din
proiecţia statistică de mai jos el fiind între primele 8 din România.

HARTA 9 – Valoarea PIB pe cap de locuitor în judeţele României în 2003 (milioane ROL); SURSA: Anuarul
Statistic al României 2005; Programul de Dezvoltare a judeţului Bihor 2007-2013 (în continuare PDJ Bihor)

Diferențele din interiorul județului în ceea ce priveşte realizările economice se
pot vedea prin analizarea numărului unităților economice, circulația comercială şi
valoarea investițiilor brute. În baza tabelului următor se poate spune că 80% din
întreprinderile care funcționează în județul Bihor şi cifra de afaceri derulată de acestea
este legată de oraşe. O mare pondere are Oradea care reprezintă aproape două‐treimi
din unitățile economice şi cifra de afaceri realizată de acestea. În cazul investițiilor
brute, cele zece oraşe au împreună o cotă de participare de „numai” 60%, în cadrul
căreia importanța Oradiei se apropie de proporția abia atinsă de totalul a 90 de comune
ale județului, respectiv de 40 %.
În cadrul analizei efectuate pe ecartul temporal cuprins între anii 2003-2004 se
poate observa ca PIB-ul judeţului Bihor se află pe locul 4, în spatele judeţelor Arad,
Piteşti şi Sibiu. Pe ani, acesta era în 2003 de 9769,23 lei, în 2004 creşte la 12316,55 lei,
în 2005 la 13.442,34 lei, pentru ca în 2006 să ajungă la 15925,52 lei, diferenţa de
creştere între cele două extreme fiind de 6156,29 lei, adică aproximativ 62%.
Comparativ cu valoarea PIB la nivel naţional pentru anii luaţi în discuţie, constatăm că
el se situa peste media naţională, între 2003 şi 2005, şi doar cu 42,08 lei sub media
anului 2006.
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Ţară
Municipiu

Judeţ

2003

România

Clasament
judeţe
polilor de
dezvoltare
urbană în
baza PIB
2006

2004

2005

2006

9.084,00

11.413,48

13.362,77

15.967,60

Arad

Arad

9.942,96

13.261,13

15.302,23

18.335,74

1

Pitesti

Argeş

9.371,84

12.092,14

14.878,39

18.261,07

2

Sibiu

Sibiu

9.726,61

12.206,08

14.453,45

18.050,48

3

Oradea

Bihor

9.769,23

12.316,55

13.442,34

15.925,52

4

Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

8.302,05

10.043,70

11.819,66

14.410,02

5

Hunedoara

8.439,55

10.737,32

12.053,47

14.388,62

6

Mureş

9.281,05

10.637,93

11.806,99

14.015,71

7

Satu Mare

7.667,33

9.766,27

10.865,14

12.782,14

8

Bacău

Bacău

7.848,36

9.875,22

10.380,39

11.790,78

9

Galaţi

Galaţi

7.216,15

9.822,25

10.409,35

11.585,02

10

Maramureş 6.315,68

8.305,68

9.374,92

11.511,84

11

Deva
Târgu Mures
Satu Mare

Baia Mare
Brăila
Suceava

Brăila

6.940,62

9.073,33

9.768,43

11.303,89

12

Suceava

6.491,28

7.756,64

8.848,29

9.996,03

13

TABEL 16 - Evoluţia PIB / locuitor în judeţele polilor de dezvoltare urbană în perioada 2003-2006 (lei);
SURSA: Eurostat

La nivelul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest şi având acelaşi criteriu
de calificare/diferenţiere, constatăm că PIB-ul judeţului Bihor este depăşit ca valoare
doar de cel al judeţului Cluj.
Top în
baza PIB
2006

Ţară
Regiune
judeţ

2003

2004

2005

2006

2003/2006

România

9.084,00

11.413,48

13,362,77

15.967,60

75,78

Nord-Vest

8.639,71

10.901,20

12.538,5

14.946,60

73,00
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1.

Cluj

11.161,44

14.139,99

16.565,76

19.663,74

76,18

2.

Bihor

9.768,23

12.316,55

13.442,34

15.925,52

63,03

3

BistriţaNăsăud

7.025,92

8.527,18

10.791,35

12.862,74

83,08

4

Satu Mare

7.667,33

9.766,27

10.865,14

12.782,14

66,71

5

Sălaj

7.355,71

8.679,72

10.369,73

12.467,75

69,50

6.

Maramureș

6.315,88

8.305,68

9.374,92

11.511,84

82,27

TABEL 17 – Evoluţia PIB în Regiunea de Nord-Vest între anii 2003-2006; SURSA: Date INS

La formarea PIB-ului regional, discrepanţele evidente de dezvoltare în interiorul
regiunii ies la iveală. Astfel se poate observa că PIB-ul regional este format în procent
aproximativ 55% de Cluj(32,3%) şi Bihor(24,3%), în anul 2004, dar media aproximativă se
păstrează, restul de celelalte judeţe: Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj.

DIAGRAMA 22 – Contribuţia procentuală la PIB-ul Regiunii de Nord-Vest în anul 2004;
SURSA: Strategia de dezvoltare a Regiunii Nord-Vest
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HARTA 10 - Cifra de afaceri a unităţilor economice din judeţul Bihor în 2004 (miliarde ROL) şi
valoarea cifrei de afaceri a unităţilor economice la 1000 de locuitori în judeţul Bihor 2004 (miliarde ROL);
SURSA: Anuarul Statistic al judeţului Bihor 2005, PDJ Bihor

Între anii 1991 şi 2005, în conformitate cu datele furnizate de Ministerul de
justiţie şi Oficiul Naţional al comerţului, transpuse grafic în Atlasul României, judeţul
Bihor se afla între primele 8 locaţii din România ca şi valoare a volumului de investiţii pe
cap de locuitor.

HARTA 11 – Volum investit pe locuitor între 1991-2005, în EURO, în România;
SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
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HARTA 12 – Număr de întreprinderi cu capital străin în România 2000 şi 2004;
SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

În 2004, în județul Bihor au avut investiții investitorii din 31 de țări, dintre care
cele mai multe întreprinderi au fost în proprietatea italienilor (40%), maghiare (24%),
germane(10%). În privința mărimii capitalului activ investit a condus Suedia (cu aproape
95 milioane Euro, reprezintă 59% din totalul capitalului străin), față de Italia (10%),
Insulele Virgine şi Ungaria (7‐7%).
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TABEL 18 - Investiţii străine în economia din Bihor în anul 2004; SURSA: PDJ Bihor

Ponderea sectorului industrie în totalul PIB la nivelul anului 2000 pentru Oradea a
fost de 27,6 %, ponderea sectorului privat fiind de 82,7% din acest procent. Categoriile
de industrii cu pondere semnificativă în dezvoltarea municipiului Oradea sunt: industria
chimică, industria uşoară (confecţii, pielărie, încălţăminte, blănărie), materiale de
construcţii, construcţii de maşini şi echipamente, metalurgie, prelucrarea lemnului şi
mobilier, alimentară şi băuturi, piese de schimb şi subansamble pentru mijloace de
transport rutiere.
Un alt indicator concludent în elaborarea unei radiografii a mediului economic din
municipiul Oradea ar fi cel al numărului de întreprinderi la 1000 de locuitori. După unele
date statistice acest indice ar fi fost în anul 2008 de 83,13 întreprinderi la 1000 de
locuitori. Într-o analiză comparativă cu restul de 12 poli de dezvoltare urbană, pe
acelaşi segment temporal, constată situarea privilegiată a Oradiei, pe locul întâi fiind
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urmată pe podium de oraşele Deva şi Târgu Mureş. Comparativ cu celelalte două oraşe
poli de dezvoltare urbană din Regiunea de Nord-Vest, Baia Mare şi Satu Mare situaţia
este clar în defavoarea celor două, Baia Mare având un număr de 59,83 întreprinderi la
1000 de locuitori, iar Satu Mare doar 56,02. Diferenţa aproximativă fiind de aproximativ
30 întreprinderi la 1000 de locuitori, după cum se poate observa din tabelul anexat.
Top

Localitate/municipiu

Numărul de întreprinderi /
1000 de locuitori

1

Oradea

83,13

2

Deva

67,69

3

Târgu Mures

66,55

4

Sibiu

65,76

5

Pitesti

63,08

6

Râmnicu-Vâlcea

62,16

7

Arad

61,58

8

Baia Mare

59,83

9

Satu Mare

56,02

10

Bacău

52,1

11

Suceava

46,28

12

Galaţi

44,19

13

Brăila

38,78

TABEL 19 – Număr de întreprinderi la 1000 de locuitori la nivelul polilor de dezvoltare urbană în anul
2008; SURSA: Bază de date online

Pentru a completa tablou definitoriu al economiei municipiului Oradea vom lua în
calcul, conform datelor statistice pe anii 2004-2006, şi doi indici importanţi cifra de
afaceri şi investiţiile brute pe principalele sectoare macro şi microeconomice.
Nr.
Denumirea
crt. indicatorului
Sector de
activitate
1
2

Agricultură

2004

2005

2006

Mld.lei

Mld.lei

Mld.lei

Cifra de
afaceri
59,0

Investiții
brute
11,1

Cifra de
afaceri
94,5
57

Investiții
brute
17,4

Cifra de
afaceri
114,2

Investiții
brute
24,5

3

Industrie

2.190,1

217,9

2.273,1

327,3

2615,4

329,4

4

Construcții

399,7

27,5

564,4

40,4

799,9

87,4

5

Comerț

3.955,2

221,9

4.803,2

334,5

5.487,9

397,6

6

Hoteluri și
restaurante
Transport

70,9

18,3

87,6

16,3

105,9

20,1

694,8

199,2

714,8

162,4

822,2

200,0

7
8

Tranzacții
imobiliare

251,8

36,1

335,8

104,4

476,9

139,9

9

Alte servicii

111,2

28,0

144,6

35,1

276,3

76,1

10

Total general

7.762,5

760,4

9.018,45

1038,15

10.699,2

1275,4

TABEL 20 – Potențialul economic al municipiului Oradea exprimat în termeni de Cifră de Afaceri și
Investiții Brute în perioada 2004-2006; SURSA: Situațiile financiare ale agenților economici din municipiul
Oradea-documente interne

Analiza celor doi indicatori semnificativi pentru municipiul Oradea dar și pentru
mediul de afaceri ne indică faptul că în economia locală există trei sectoare de
activitate care au înregistrat o rată de progres cel puțin din perspectiva cifrei de
afaceri. Aceste trei sectoare de activitate sunt construcțiile, comerțul și serviciile în
special cele financiar-bancare. Explicația dezvoltării celor trei sectoare de activitate
este oarecum legitimă.
Construcțiile s-au dezvoltat din cel puțin două motive: primul a fost determinat
de faptul că au fost alocate fonduri din bugetul de stat, bugetul local, fonduri
nerambursabile pentru refacerea infrastructurii de utilități publice iar cel de-al doilea
motiv este a fost determinat de investițiile imobiliare, mai ales în blocurile de locuințe
care datorită efectelor crizei imobiliare au rămas în diferite stadii de execuție.
Comerțul cel de-al doilea sector care în mod constant a înregistrat o rată de
progres atât sub forma rentabilității cât și sub forma extinderii volumului de activitate
(Cifra de Afaceri) s-a dezvoltat ca urmare a lipsei ”culturii consumului” dar și a lipsei
infrastructurii adecvate pentru comerț indiferent că e vorba de comerț cu ridicata sau
de comerț cu amănuntul. În prezent municipiul Oradea dispune de o rețea de centre
comerciale dintre care cele mai semnificative sunt: Centrul Comercial LOTUS Market,
Centrul Comercial REAL 1 şi 2, SELLGROS, PRACTIKER, ERA SHOPPING, METRO și TIAGO.
Dezvoltarea destul de rapidă a rețelei de centre comerciale a condus la satisfacerea
nevoilor de consum ale populației și a pus bazele solide pentru afacerile bazate pe
comerțul cu produse alimentare și nealimentare. Din păcate, la polul opus, economia
municipiului Oradea s-a axat în continuare pe dezvoltarea consumului, prin susținerea
comerțului, și nu pe dezvoltarea cu preponderență a activităților de producție, așa încât
balanța comercială a orașului este net excedentară în favoarea importurilor.
Sectorul financiar a cunoscut un avânt deosebit mai ales prin dezvoltarea unei
rețele de bănci și reprezentanțe ale băncilor care și-au deschis filiale în municipiul
Oradea. Cea mai dens populată zonă cu sedii de bănci rămâne zona centrală a
municipiului care deservește atât operațiunile curente ale companiilor cât și
operațiunile de credit necesare pentru susținerea investițiilor în economia locală. Din
păcate sectorul bancar din lipsă de cerere pentru activitățile productive a fost nevoit să
finanțeze investiții în sectoare care nu promovează imediat dezvoltarea economică
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locală cum sunt investițiile în infrastructura de servicii publice (apă-canalizare, străzi,
alimentarea cu energie termică) dar și infrastructura destinată comerțului.
Aceeași analiză a cifrei de afaceri și a investițiilor brute din economia locală mai
evidențiază faptul că un sector important al economiei locale a cunoscut o scădere
semnificativă a activității, fiind vorba de sectorul activităților industriale. Din
perspectiva activităților industriale municipiul Oradea a deținut sectoare cu tradiție din
industria alimentară, industria confecțiilor din textile-pielărie dar și a industriei
constructoare de mașini. Toate aceste sectoare ale industriei se confruntă cu aceleași
categorii de probleme determinate de lipsa comenzilor pe piață, unele dintre companii
preferând fie să își valorifice activele pe care le dețin în proprietate fie să le închirieze
mai ales pentru serviciile lohn.
Cauzele care au condus la reorganizarea activității industriale a companiilor au
fost diverse, acestea putând fii sintetizate astfel:
- lipsa comenzilor de pe piață pentru produsele obținute de către acestea;
- imposibilitatea de adaptare la noile cerințe ale pieței determinate de
specializarea pentru producția de serie și de realizarea unei infrastructuri
adaptate la specificul producției;
- disponibilizarea masivă a forței de muncă ca urmare a reducerii comenzilor de
pe piață;
- nevoia de investiții masive în echipamente și utilaje pentru adaptarea la
necesitățile consumatorilor;
Aceste evidenţe rezultă şi din distribuirea la nivelul municipiului Oradea a forţei
de muncă pe sectoare macroeconomice. Astfel, în industria locală în 2002 lucrau 34.376
de persoane, în 2003 doar 33.075, în anii următori trendul descendent se menţine până
în anul 2006, pentru ca din 2007 să se observe un scurt reviriment, 32.480 angajaţi, iar
în 2008 să atingă nivelul de 32.616. Domeniul agricol cunoaşte cea mai acută scădere în
acest interval, de la un maxim de 1.388 persoane în anul 2003, al numai 175 în 2008.
Mult mai sensibili la aspectele investiţionale, şi aici Oradea a cunoscut între 2002-2008
un real avânt, domeniul construcţiilor a fluctuat între valori de aproximativ 5.000
angajaţi şi un maxim de 8089 în anul 2008. Sectorul terţiar al serviciilor, compensatoriu
la nivelul economiei locale, dar şi calchiat peste o cerere a unui oraş de tranzit, a
cunoscut cea mai relevantă expansiune de la un minim de 35.100 angajaţi pe domeniu,
în 2005, la 57.397 angajaţi în anul 2008.

DIAGRAMA 23 – Forţă de muncă pe sectoare macroeconomice în municipiul Oradea
între anii 2003-2008; SURSA: DJS Bihor - Fişele de date ale localităţii pe anii 2003-2008
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Raportul dintre câștigul mediu net realizat în economie și câștigul mediu net
realizat pe județul Bihor indică desemenea un decalaj între salariul mediu net realizat la
nivel național (conform datelor furnizate de INSSE în luna iulie 2009 câștigul mediu net
era de 1.390 lei net) și salariul mediu net realizat la nivel de județ care conform
comunicatului de presă din data de 14 septembrie al Direcției Județene de Statistică
Bihor era de 1.096 lei/lună. Informația nu este deloc de neglijat. Aceasta reflectă faptul
că economia județului dar și cea a municipiului Oradea este axată pe activități de
producție și servicii care generează o valoare adăugată mică de unde rezultă și un câștig
al forței de muncă care este de cele mai multe ori sub media pe țară.

HARTA 13 – Regiunea Nord-Vest din perspectiva potenţialului de dezvoltare;
SURSA: PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI REGIUNII DE NORD-VEST (PATR)

Industria locală se află în acest moment într-un relativ declin din cauza unui
complex de factori atât interni cât şi externi. Principalele elemente caracteristice ale
funcţiunilor cu profil industrial prezente pe teritoriul Municipiului Oradea sunt:
Relocarea operatorilor industriali tradiționali din zona centrală și zonele
rezidențiale ale orașului spre periferii și înspre localitățile limitrofe.
60

Datorită evoluției pieței mondiale se constată un declin relativ al industriei
ușoare, care era principalul furnizor de locuri de muncă, în acest domeniu. Companiile
care își desfășoară activitatea în domeniul textilelor, pielăriei, marochinăriei își
relochează o parte din activități spre Estul Europei sau în Asia, datorită costurilor mari
ale forței de muncă din județul Bihor și a numărului mic de persoane dispuse să lucreze
în această industrie.
Deasemenea industria producătoare de utilaje grele și mașini a înregistrat
în ultimii ani o scădere drastică a activității, marea majoritate a fabricilor fiind închise,
în restructurare, relocate sau în curs de închidere (Înfrățirea, Metalica, UAMT, etc.)
În același timp se constată o explozie fără precedent a companiilor
implicate în industria IT&C, în zonă fiind locate o serie de companii care au ca obiect de
activitate producerea de componente sau echipamente electronice și electrocasnice
(Flextronix, Hanil, Celestica, Bronx, etc.)
Deasemenea există o nevoie stringentă și deci o cerere continuă venită din partea
investitorilor în domeniul industriei și tehnologiei informației pentru noi locații
industriale, amenajate cu infrastructura de bază și situate în cadrul unor noi Parcuri
Industriale, care vor trebui create.
Principalele locații propuse pentru dezvoltarea de funcțiuni industriale sunt
următoarele:
- pe Șoseaua Borșului, în apropierea Zonei Industriale de Vest, care este o
locație tradițională pentru dezvoltarea de activități cu profil industrial, este
propus a fi realizat Parcul Industrial Oradea Vest EUROBUSINESS pe o
suprafață de 122 hectare. Datorită locației excelente a acestei parcele:
situarea pe un drum de circulație națională, prezența în zonă a infrastructurii
specializate, aceasta va deveni principala locație a orașului pentru
dezvoltarea industrială. Deasemenea caracteristicile de dezvoltare actuale ale
zonei vor permite exponențial extinderea ulterioară a acesteia pe terenuri
care în acest moment sunt în proprietate privată.
- Pe șoseaua de centură a orașului Oradea, în cadrul zonei cunoscută ca fosta
Unitate de Tancuri, este deasemenea propusă realizarea unui Parc Industrial
care va avea o suprafață de 100 ha. Acest lot are deasemenea prezente în
apropiere principalele rețele de utilități, are acces direct la șoseaua de
centură a orașului Oradea și se află în imediata apropiere a Aeroportului
Internațional Oradea.
Având în vedere existența, pe teritoriul orașului, a unor locații industriale care în
acest moment se află într-un stadiu de poluare istorică ar fi de recomandat introducerea
acestora în circuitul public prin reabilitarea acestora și pregătirea pentru noi activități.
Dintre aceste locații, unele doar în proprietatea publică, putem aminti:
- locația fostului CET II
- locația aferentă fostului combinat Nutrientul Palota
- locații aflate în fostele zone industriale deținute de fabricile: ALOR, Sinteza,
etc.
Datorită locației excelente, a conectării la infrastructura de utilități și a
suprafeței lor extrem de mari, reintroducerea acestor locații în circuitul public ar duce
la o creștere substanțială a terenurilor dar și locațiilor construite care pot fi propuse în
vederea dezvoltării infrastructurii de afaceri în special în domeniile industriei și
logisticii.
Domeniul serviciilor în orașul Oradea, a atins un nivel extrem de înalt de
dezvoltare, deținând un procent substanțial din PIB-ul orașului. Se constată o dezvoltare
a acestor servicii, în special a celor comerciale și bancare, în zona centrală, de-a lungul
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principalelor artere de circulație a orașului, în jurul principalelor piețe agro-alimentare
dar centre comerciale situate pe centura orașului Oradea. Un dezavantaj al extinderii
acestor servicii de tip centru comercial este influența negativă pe care acestea o
propagă la nivelul micilor magazine „de cartier” sau a celor situate în zona centrală a
orașului. În același timp Oradea este cunoscut ca un important centru bancar și ca un
potențial centru turistic. Din acest motiv activități legate de domeniile mai sus
menționate sunt extrem de dezvoltate la nivelul orașului Oradea. În categoria serviciilor
care au cerere substanțială și care în acest moment încă nu sunt dezvoltate la nivelul
cererii putem menționa:
- lipsa unui centru logistic la standarde internaționale
- lipsa unui de centru regional de conferințe și a unui centru expozițional.
POTENŢIAL TURISTIC URIAŞ - PUŢIN EXPLOATAT
Amplasarea geografică face ca Oradea să fie un punct nodal foarte important în
turismul regional şi internaţional. Astfel, municipiul se găseşte la numai 12 km de Băile
Felix, cea mai mare staţiune balneo-climaterică permanentă din România. În acelaşi
timp, pe teritoriul judeţului Bihor se afla şi multe alte obiective turistice atractive:
staţiunea Stâna de Vale, formaţiunile carstice din Munţii Apuseni, spectaculoasele văi
ale râurilor ce străbat judeţul, obiceiurile şi tradiţiile de pe întreg cuprinsul său,
multitudinea de supravieţuiri arhitecturale ţărăneşti, dar şi alte atracţii de factură
naturală şi antropică. Potenţialul turistic al Oradiei este dat nu numai de poziţia sa
generală, ci şi de istoricul şi arhitectura sa, precum si de amplasamentul monumentelor
sale în planul oraşului. Impresia pe care o lasă celor care o străbat, simpli turişti sau
iubitori de arhitectură veche, este aceea de spectaculoasă rezervaţie de arhitectură, de
loc unde frumosul, vechi şi mai nou, se îmbină într-un tot unitar, armonios, complex.
Oradea, în ciuda amplasării geografice favorabile şi a unui patrimoniu cultural şi
natural de excepţie, nu se poate numi în acest moment o destinaţie turistică, având
lacune majore pe componentele: atracţii şi resurse turistice, facilităţi şi servicii locale,
imagine şi promovare. Circulaţia turistică în Oradea este una dominată de sejururi de
scurtă durată, sezonalitate pronunţată, turism de tranzit în detrimentul unor sejururi
medii şi lungi cu acoperire anuală.
Capitalul turistic al oraşului Oradea este format din resursele naturale, apa
geotermală cu proprietăţi curative şi spaţii verzi (lunca Crişului Repede, zonele de
panoramă de pe Dealurile Oradiei) şi resursele antropice, un patrimoniu cultural-istoric
unic în această parte de ţară.
TURISMUL DE SĂNĂTATE ŞI AGREMENT BAZAT PE RESURSELE NATURALE
În acest domeniu municipiul Oradea a început să facă paşi timizi, iniţiativele fiind
punctuale, revenirea şi reconsiderarea ambientului natural plăcut, al climatului blând de
adăpost, dar şi a resurselor de apă geotermală cu reale proprietăţi curative vor
constituii în următorii anii punctele cheie ale avantajului competitiv ale municipiului pe
piaţa ofertelor turistice.
Actualmente, în acest subdomeniu turistic există structuri ce susţin la limita de
avarie atractivitatea turistică. Astfel, există două ştranduri: Ştrandul Municipal şi
Ştrandul Ioşia, ambele valorificând resursele de apă geotermală, dar nu la potenţialului
de exploatare în acord cu tendinţele turismului de wellness, fapt dator infrastructurii
învechite şi lipsei unui marketing eficient; mai multe piscine şi sisteme mini-SPA cum ar
fi cele de la Hotel Continental sau Hotel Silver. Acestora li se adaugă Bazinul Olimpic. Cu
tot avantajul pe care îl presupune aceste resurse, datorită unei infrastructuri învechite
şi uzate fizic şi moral, turismul de agrement şi balnear din municipiul Oradea şi aria
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limitrofă este clar depăşit de oferta în domeniu a vecinilor maghiari pe seama cărora
devenim şi exportatori de turişti.
Prezenţa cursului Crişului Repede, a spaţiilor verzi cu potenţial de panoramă, dar
şi a zonelor de pădure limitrofe oraşului dau posibilitatea practicării sporturilor nautice,
ciclismului sau drumeţiei. Puncte de interes relevante pentru acest tip de turism ar fi:
Dealul Ciuperca (panoramă, prezenţa unor formaţiuni geologice cu ooliţi), pădurea de la
Podgoria, Silvaşul şi lunca Crişului Repede, acumulările din cartierul Oncea.
Monumentele istorice importante şi particularităţile urbanistice şi arhitecturale
ale centrului oraşului fac ca piaţa turismului cultural şi de patrimoniu să capete o
importanţă deosebită în cazul municipiului Oradea, fiind o adevărată rezervaţie de
arhitectură şi istorie într-un spaţiu aflat, istoric vorbind, la confluenţa Occidentului cu
Orientul, a lumii catolice şi a celei ortodoxe, şi, în acelaşi timp bine închegate spaţial
(într-un areal relativ restrâns ce formează Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea - Cod
LMI 2004 BH-II-a-A-010373 sau Centrul Istoric Oradea) şi uşor vizitabile. Existenţa
numeroaselor curente arhitecturale, de la frânturi romanice trecând prin gotic şi
neogotic, baroc, clasic şi neoclasic, romantic, neoromânesc şi exuberantul şi definitoriu
seccesion pentru Oradea, face ca patrimoniul istorico-arhitectural din Centrul istoric
Oradea să poată oferi experienţe turistice şi educative de calitate.
Existenţa a nu mai puţin de 77 de clădiri catalogate ca monumente istorice sau de
arhitectură, precum şi a numeroase altor clădiri sau ansambluri arhitecturale ce sunt pe
cale să intre pe Lista monumentelor istorice sau prezintă interes deosebit fără a avea
pretenţia de a deveni monument istoric sau de arhitectură, precum şi a unor
monumente de for public şi pieţe istorice (Piaţa Ferdinand, Piaţa Unirii), dă greutate
turismului cultural şi de patrimoniu local. De asemenea, prezenţa numeroaselor edificii
religioase ale cultelor ortodox, romano-catolic, protestant şi greco-catolic şi a
valorosului lor patrimoniu istoric completează această ofertă turistică. Oradea a
reprezentat scena de convieţuire în toleranţă a cultelor religioase, acest fenomen
determinând o competiţie doar sub aspectul monumentalului şi cantitativului, astfel că
Oradea Mare reprezenta şi reprezintă încă „un oraş al bisericilor”.
În evidenţele Oficiului Judeţean Bihor al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional, Oradea apare cu următoarele date:

TABEL 21 – Numărul de monumente în Oradea;
SURSA: Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Bihor
3

Ansamblul Urban I Centrul Istoric Oradea - Cod LMI 2004 BH-II-a-A-01037 (zona cuprinsă între străzile
Independenţei, Mareşal Averescu, Redutei, Constantin Dobrogeanu Gherea, Griviţei, Sucevei, Ion Vidu,
Bacăului, Armatei Române, Universităţii, Parcul Nicolae Bălcescu, Bulevardele Decebal, Dacia, străzile
Rozmarinului, Berzei, Republicii, Louis Pasteur, Măcinului, Parcul I.C. Brătianu, podul Dacia)
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Din nefericire la capitolul întreţinere şi reabilitare aceste clădiri sau ansambluri
arhitecturale stau foarte rău, fiind multe dintre ele adevărate pericole publice.
Vechimea lor, dar şi multe intervenţii exterioare, la faţade, incompatibile cu statul lor
de monument de arhitectură şi/sau istorie le-au deteriorat şi şubrezit, astfel că pentru a
deveni un pericol unele au fost acoperite cu schele şi plase de protecţie.
Reabilitate la faţade sunt doar: Palatul episcopal greco-catolic, Palatul episcopal
ortodox, clădirea Teatrului de Stat, Biserica “cu Lună”, Biserica “Sfântul Ladislau”,
Complexul Ursulinelor, Clădirea Primăriei, Sediu Regiei Autonome Apă-Canal, Sediul
Şcolii de Jandarmi (Universitatea Oradea) şi încă câteva sunt în curs de reabilitare.
Procentul din numărul total clădiri monument istoric aflate într-o stare acceptabilă este
de sub 15%. Cele mai greu încercate din acest punct de vedere sunt Cetatea Oradea şi
palatele orădene. Din nefericire natura proprietăţii (privată pentru cele mai multe,
locuite de cazuri sociale şi pensionari cu venituri mici) face ca posibilitatea de
intervenţie a autorităţilor să fie îngrădită, ea putând mişca lucrurile doar acolo unde
proprietar deplin sau majoritar al imobilului.
Un rol important în această zonă a turismului cultural şi de patrimoniu o au şi
pieţele şi parcurile publice din zona centrului istoric. Astfel, spaţii precum: Piaţa
Ferdinand, Piaţa Unirii, Piaţa 1 Decembrie, Piaţa Libertăţii, Parcul I.C. Brătianu şi Parcul
din Şanţul Cetăţii, trebuiesc incluse în circuitul turistic şi de agrement local şi naţional
prin creşterea facilităţilor de agrement, prin sporirea atractivităţii lor.
Evenimentele speciale pun în evidenţă obiectivele atractive cu caracter
permanent din oraş şi fac parte de multe ori din pachete turistice complexe oferite de
agenţii. Oradea este gazda a numeroase manifestări culturale periodice, ce polarizează
interesul regional şi transfrontalier, dintre care cele mai reprezentative sunt Toamna
orădeană (jumătatea lunii septembrie-12 octombrie) şi Serbările Cetăţii Oradea
(sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie), organizate anual. Sunt de asemenea de mare
interes Festivalul „Floare de Lotus” pentru tinere talente ale muzicii uşoare şi Târgul
Meşterilor Populari. Planul Judeţean de Dezvoltare pentru Bihor menţionează: Festum
Varadinum, Festivalul Internaţional de Dans Sportiv, Festivalul Internaţional al
majoretelor, Salonul Internaţional de Carte, festivalul internaţional de folclor: Flori
alese de pe Crişuri, reuniuni ale artiştilor fotografi, Săptămâna Teatrului Scurt.
Festivalul “Toamna Orădeană” organizat în preajma aniversarii Municipiului Oradea,
este un moment important pentru o serie de evenimente, încă insuficient puse în
valoare – conform Planului Judeţean de Dezvoltare.
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HARTA 14 – Ansamblul Urban I din Municipiul Oradea cu monumentele istorice şi de arhitectură

Marketingul conferinţelor şi târgurilor îşi găseşte un aliat în zona turismului
cultural şi de wellness. Oraşele atractive din punct de vedere cultural posedă un avantaj
important în promovarea acestui tip de evenimente. Principalele locaţii din judeţul
Bihor pentru conferinţe şi expoziţii sunt municipiul Oradea şi Băile Felix.
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Majoritatea conferinţelor sunt legate de Universitatea din Oradea, de
organizaţiile neguvernamentale din Oradea sau de întrunirile de nivel regional. În
Oradea sunt prezente un număr important de expoziţii, unele dintre ele având o tenta
naţională cu tendinţe de internaţionalizare: Expo Varadinum, Expoziţiile de artă
Fotografică de la Galeria Art Foto, expoziţiile muzeale ce au loc la Muzeul Ţării
Crişurilor. Conform Planului Judeţean de Dezvoltare, expoziţiile periodice importante
din Judeţul Bihor sunt:
 INFOTECH (expoziţie de IT, comunicaţii, birotică),
 SPRING EXPO (expoziţie internaţională de materiale de construcţii, mobilier),
 TURISM ÎNVĂŢĂMÂNT (sport, agrement, turism, educaţie),
 AUTO MOBIL EXPO,
 VARADINUM EXPO (târg general internaţional de bunuri de larg consum)
Capacitatea de cazare din municipiul Oradea se încadrează în media
reprezentativă pentru municipiile reşedinţă de judeţ din România, care nu se află în
zonele turistice cele mai căutate şi prin urmare atipice (litoral, Delta Dunării şi Carpaţii
Meridionali). Autoritatea Naţională de Turism menţionează existenţa a 859 de locuri de
cazare în Oradea în anul 2005. Date mai recente relevă prezenţa a 14 hoteluri, dintre
care 2 sunt de 4 stele (Continental şi Elite), 7 de 3 stele (Atrium, Corola, Eden, Gala,
Melody, Scorilo şi Vulturul Negru). Mai apar de asemenea 3 hoteluri pentru tineret
(youth hostels) şi 6 pensiuni. Dintre staţiunile importante din apropiere sunt de
menţionat Băile Felix, cu 14 hoteluri, 13 pensiuni, un bungalow şi o vilă turistică, Băile 1
Mai cu un hotel şi patru pensiuni şi Stâna de Vale cu un hotel şi 7 vile turistice. În anul
2008 pe piaţa unităţilor de cazare din municipiul Oradea concurau 16 unităţi de cazare,
înregistrate oficial.
În anul 2009, în municipiul Oradea, în primele 11 luni au fost înregistrate un
număr de 22 unităţi de cazare, acestea sunt: HOTEL CONTINENTAL, HOTEL ASTORIA,
HOTEL ELITE, HOTEL VULTURUL NEGRU, HOTEL PARC, HOTEL ATRIUM, HOTEL EDEN,
HOTEL SCORILO, HOTEL TERRA, HOTEL TRANSIT, HOTEL TINERETULUI, HOTEL NEVIS,
HOTEL MELODY, HOTEL LIVING IN, HOTEL CARNIVAL, HOTEL SILVER, HOTEL IMPERO,
HOTEL MAXIM, HOSTEL SCORPION, PENSIUNEA ATLANTIC, VILA OPERA, CASA BIM şi
PENSIUNEA HUBERT.
Denumire

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Număr vile turistice

-

-

-

-

-

1

Număr locuri in vile turistice

-

-

-

-

-

25

Număr locuri în hoteluri

-

40

40

59

57

57

Număr locuri în pensiuni
turistice urbane
Total locuri-zile

12

8

8

8

8

14

218060

252260

261990

271755

282693

322648

Hoteluri număr-zile

214404

236157

244470

253629

259790

288976

-

-

-

-

1525

9150

42206

56196

57026

62445

67467

66630

Vile turistice – număr - zile
Sosiri total-număr
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Sosiri în hoteluri-total

41522

49842

47203

54024

57298

54688

Sosiri în vile turistice

-

-

-

-

359

2284

Sosiri în pensiuni turistice
urbane
Înnoptări-total

654

473

735

608

898

918

83188

95902

93712

102114

110415

114203

Înnoptări în hoteluri

82103

89241

83547

93250

99498

100619

-

-

-

-

613

3365

1175

780

1077

1051

1392

1479

Înnoptări în vile turistice
Înnoptări în pensiuni turistice
urbane

TABEL 22 - Principalii indicatori turistici din municipiul Oradea între 2003-2008;
SURSA: DJS – Fişa localităţii

ORADEA IMPORTANT NOD DE COMUNICAŢII
Poziţia geografică a municipiului Oradea reprezintă atu-ul pentru articularea
accesului căilor de comunicaţie regionale şi internaţionale, fiind poarta de intrare la
frontiera de vest a României, aflată la distanţă relativ egală de Viena, Praga şi
Bucureşti. Accesibilitatea rutieră şi feroviară este prin urmare foarte bună. Municipiul
Oradea este un nod important de transport regional şi european, fiind situat la
convergenţa celor două reţele trans-europene care străbat România pe direcţia est-vest,
respectiv Autostrada Transilvania şi Axa 7 TEN-T, de care Oradea va fi legată prin DN 76
şi DN 79 modernizate. De asemenea, se află la o distanţă de numai 10 km faţă de Vama
Borş, unul dintre cele mai importante puncte de acces de la graniţa de Vest a României.

HARTA 15 – Poziţionarea faţă de axele prioritare TEN-T; SURSA: Ministerul Transporturilor
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HARTA 16 – Principale căi de acces rutier naţionale, densitatea şi traficul;
SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

După cum se poate observa, Oradea în ansamblul rutier naţional este prezentă ca
nod principal de comunicaţii şi se află în aria de densitate maximă a acoperirii cu reţele
rutiere. Media judeţeană a densităţii căilor rutiere este de 39,4 km la 100 kmp, iar
densitatea rețelei rutiere periurbane şi urbane a municipiului Oradea este peste media.
Aglutinarea drumurilor europene, naţionale şi comunale se face odată cu intrarea în aria
metropolitană, nucleu acesteia, Municipiul Oradea fiind traversat de către DN1, DN76,
DN79, E60, E79 şi E671.
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HARTA 17 – Principalele căi de comunicaţie rutieră din judeţul Bihor şi Municipiul Oradea;
SURSA: ZMO
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HARTA 18 – Principalele căi de comunicaţie rutieră din aria Zonei Metropolitane Oradea şi Municipiului
Oradea; SURSA: ZMO

Din punct de vedere al distanţelor faţă de principale oraşe din Regiunea situaţia
este următoarea: Oradea-Cluj 145,9 km (aproximativ 2h si 25 min), Oradea – Satu Mare
135,7 km (2h şi 29 min), Oradea –Zalău 115,5 km (2h 27 min), Oradea – Baia Mare 209,7
km (4h 20 min) şi Oradea – Bistriţa 268,1 (5h 13 min). Faţă de cele mai apropiate
capitale: Bucureşti şi Budapesta, distanţele sunt de 535,9 km (10h 18 min), respectiv 248
km (5 h 16 min).
Distanţele rutiere faţă de celelalte oraşe municipiu reşedinţă de judeţ din regiune
sunt în toate cazurile de peste 100 de km, iar faţă de cele mai apropiate capitale de
peste 500 km, cu menţiunea că faţă de capitala Ungariei distanţa este aproape la
jumătate, la fel ca şi timpii de deplasare. În esenţă, din această perspectivă putem
considera Oradea ca şi o locaţie decroşată cu probleme de accesibilitate.
Realizarea unor investiţii aflate în derulare, autostrada Borş-Braşov, da şi unele
drumuri express sunt inevitabile pentru a transcende aceste probleme. De acestea
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depind în mare măsură integrarea municipiului Oradea în sistemele teritoriale şi
economice ale Regiunii Nord-Vest şi în economia şi coeziunea teritorială integrată a
României şi Uniunii Europene. Continuarea investiţii în zona autostrăzii, trenează de
mult timp, iar efectele imediat sunt sesizabile în mod direct prin distrugerea actualei
infrastructurii rutiere judeţene din cauza traficul intens şi greu, dar şi prin creşterea
timpul de deplasare şi a poluării.

HARTA 19 – Poziţionarea municipiului Oradea faţă de principalele axe rutiere naţionale; SURSA: Rey,
Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

Datorită situării oraşului lângă graniţa de vest a României, şi având legături
rutiere cu Ungaria prin vama Borş, Oradea dispune de mai multe proiecte de
infrastructură. În 2012 este preconizat ca tronsonul Cluj-Napoca – Oradea al autostrăzii
Transilvania să fie terminat. Astfel cu continuarea acesteia în Ungaria, respectiv
autostrada M3, va exista o legătură rutieră pană la Viena. De asemenea există planuri ca
autostrada M4 să fie prelungită de la Budapesta până la Oradea. În acelaşi timp este în
plan construirea Coridorului 4 Pan-European care va trece pe la Seghedin, Arad,
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Timişoara, Lugoj, Deva şi Sibiu. Centura de ocolire a municipiului este şi ea reabilitată şi
lăţită la 4 benzi.

HARTA 20 – Poziţionarea municipiului Oradea faţă de principalele axe rutiere din Regiunea de Nord-Vest;
SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
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HARTA 21 – Reţele transport în Bihor – Poziţionarea municipiului Oradea în funcţie de principalele axe
judeţene de transport; SURSA: Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Bihor (PATJ Bihor)
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FIGURA 1 - Structurarea relaţiilor funcţionale din teritoriul regiunii de dezvoltare NORD-VEST;
SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

HARTA 22 – Reţeaua feroviară naţională;
SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006
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Oradea este un nod feroviar important, principal conform clasificării din Atlasul
României, făcând legăturile cu ţările europene prin punctul de trecere a frontierei
Episcopia Bihor. Municipiul Oradea este tranzitat de Magistrala Principală 300 BucureştiOradea.
Prin Gara Centrală şi staţiile periferice se tranzitează călători spre/din Europa şi
ţară. Tranzitarea oraşului de rețeaua feroviar creează unele dificultăţi legate de
poluarea fonică în cartierele limitrofe acesteia. Momentan reţeaua feroviară locală,
judeţeană, regională, lungime de 500 km şi cu o densitate de 66,3 kmp – până la Cluj,
Arad, Satu-Mare –, respectiv cea internaţională nu este electrificată.

HARTA 23 – Legături externe ale aeroporturilor din România în 2007;
SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

Oradea are de asemenea la dispoziţie un aeroport cu anvergură regională, cu
curse regulate cu destinaţia Bucureşti. Aeroportul Oradea deserveşte judeţul Bihor şi
zonele limitrofe cuprinzând peste 750000 de locuitori, oraşul Oradea cu peste 250.000
de locuitori şi încă şase oraşe aflate într-o rază de maxim 60 km cu o populaţie de peste
300.000 de locuitori. Traficul aerian de pasageri derulat pe aeroportul Oradea a depăşit
36000 de pasageri în anul 2005 . Traficul aeroportului este în continuă creştere
înregistrându-se o rată constantă de 11% total pasageri. Ponderea pasagerilor externi a
crescut constant în ultimii doi ani cu o rată de 17% în pofida scăderii traficului intern.
Aeroportul din Oradea are curse externe cu destinaţii precum: Ancona, Florenţa,
Milano, Roma, Veneţia, Torino, Verona, Dusseldorf, Munchen, Stuttgart, Paris şi Atena.
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La nivel intern el este acoperit atât cu curse ale companiei TAROM, cât şi cu curse
ale unor companii private precum CarpatAir, cu zboruri zilnice. Se efectuează zboruri
spre Bucureşti Otopeni şi Timişoara.

HARTA 24 – Legături Interne ale aeroporturilor din România în 2007;
SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

1.2.2 ACCESIBILITATEA INTERNĂ EXCEDENTARĂ - MOBILITATE DEFECTUOASĂ
Municipiul Oradea are un număr total de 795 de străzi, însă din cauza unei trame
stradele specifice oraşelor istorice, în special în zona sa mediană a Centrului istoric, a
uzurii infrastructurii rutiere interne şi a creşterii exponenţiale a numărului de
automobile se confruntă cu o serie de probleme specifice de accesibilitate şi mobilitate
internă.
S-au identificat un număr de 78 de zone de trafic în municipiul Oradea, dintre
care 62 zone interioare şi 16 zone exterioare, care generează şi primesc fluxurile de
trafic, având caracteristici legate de densitatea populaţiei, nivelul de venit, distribuţia
pe grupe de vârstă şi alte caracteristici socio-economice, comune (de specific)
identificabile. Acestea constituie locaţiile care originează sau primesc „lanţuri de
călătorie". Ele sunt prezentate în simularea grafică de mai jos.
La nivelul oraşelor din România, indicele de motorizare a suferit în ultimii ani o
evoluţie mai rapidă decât fusese prognozat în perioada anterioară. Prognozele elaborate
prin anii 2000 - 2002 presupuneau un nivel de linearitate bazat pe cei 10 ani anteriori şi
pe incertitudinile de la vremea respectivă legate de aderarea României la UE.
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HARTA 25 - Principalele zone industriale și funcționale ale municipiului Oradea; SURSA: Studiu de
circulaţiei. Actualizarea bazei de date tehnice stradale – Municipiul Oradea 2008 (în continuare: Studiu de
circulaţie 2008)

Deşi la nivelul întregii ţări această linearitate a fost apropiată de nivelurile
prognozate, la nivelul oraşelor, şi mai ales al oraşelor mai mari, evoluţia a fost mult mai
rapidă, iar efectele asupra traficului, combinate cu deteriorările de îmbrăcăminte
asfaltică, de rău augur, ducând la ambuteiaje, creşterea timpilor de deplasare,
creşterea noxelor din atmosferă şi, inerent, la accidente grave soldate cu pierderi de
vieţi omeneşti. O analiză făcută în vederea fluidizării traficului în municipiul Oradea
arată clar cum a fost depăşită valoarea de referinţă a creşterii motorizării şi traficului în
aria municipală

GRAFIC 3 - Prognoza gradului de motorizare în municipiul Oradea, efectuată în 2001, comparativ cu
datele recenzate în 2007; SURSA: Studiu de circulaţie 2008

Analiza făcută pe baza datelor furnizate de Direcţia Economică a Primăriei
Oradea indică faptul că, la nivelul lunii mai 2007, indicele de motorizare pentru
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municipiul Oradea atinsese 411 Vet/1000 locuitori, cifra cu circa 55% mai mare decât
prognoza elaborată în anii 2001-2002. Se constata astfel că în luna mai 200, numărul de
autovehicule înmatriculate în municipiul Oradea ajunsese la cifra de 76.407 unităţi
motorizate, dintre care 66.679 erau autoturisme, iar restul de 9.728 unităţi erau
reprezentate de autobuze, autocamioane şi diverse utilitare.

GRAFIC 4 - Prognoza gradului de motorizare în municipiul Oradea, efectuată în 2007; SURSA: Studiu de
circulaţie 2008

RAPORTUL MOTORIZARE/DISPONIBILITATE A PARCĂRILOR
Deşi indicele de motorizare a crescut după cum se arată mai sus, dispunerea în
spaţiu a cartierelor rezidenţiale de blocuri, majoritatea având un indice de densitate a
populaţiei care depăşeşte substanţial normele urbanistice moderne, a rămas desigur
neschimbat. Deficienţele generate de aglomerarea clădirilor cu multe etaje în cartierele
rezidenţiale şi trama stradală din Centrul istoric Oradea şi-au dovedit, din perspectiva
suportabilităţii traficului şi a locuri de parcare, carenţele. Cumulate acestea au creat o
accentuată penurie de spaţii de parcare.
În centrul municipiului Oradea există un număr de 7.835 de spaţii de parcare
amenajate. Presupunând existenţa unui număr egal de garaje şi dublu de parcări
neamenajate, se poate estima că cel puţin 60% dintre vehiculele din municipiu sunt
parcate pe carosabil, probleme fiind distribuţia relativ uniform dar având consecinţe mai
grave în zona centrală a oraşului, unde străzile sunt mai înguste. Aceasta concordă cu
rezultatele din măsurătorile de trafic, conform cărora autovehiculele parcate pe
carosabil (din zonele de trafic ridicat) reduc capacitatea circulantă cu cca. 26 - 28% la
nivelul întregului oraş şi cu aproximativ 35 - 38% din capacitatea reţelei stradale majore.
Capacitatea cumulată a parcărilor din zona centrală
Număr de
autovehicule
76.407

Necesar parcări în
centru şi zone
polarizatoare
15.281

Număr de
parcări
disponibile
7.835

Grad de
acoperire
parcări
51.3%

Deficit parcări
7.446

TABEL 23 - Raport parc auto-număr locuri de parcare şi necesar existent; SURSA: interne

În aceste condiţii în anumite intervale orare, traficul din unele zone ale
municipiului Oradea este caracterizat de ambuteiaje, timp morţi în trafic, deşi s+au
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încercat numeroase metode de decongestionare a traficului precum: sensuri unice,
sensuri giratorii, sincronizarea semafoarelor etc. Creşterea continuă a numărului de
maşini în trafic, uzarea şi distrugerea infrastructurii rutiere, precum şi reparaţiile
parţiale sau capitale de străzi, au generat probleme de “basculare” a traficului.
Devierile de rute au făcut ca unele din străzile ce au preluat traficul, la sfârşitul
investiţiilor, să fie distruse. O centură funcţională pe patru benzi şi pe tot parcursul său,
inclusiv traversările peste cale ferată sau peste Crişul Repede (Pod Densuşianu), ar
rezolva parţial aceste probleme, însă ele ar trebui dublate de alte iniţiative în vederea
utilizării mijloacelor de transport în comun şi a mijloacelor non-poluante precum
bicicleta, a creşterii numărului de parcări şi a impunerii de restricţii de trafic pe
anumite zone şi intervale orare (cazul Centrului istoric).
Traficul dus-întors la locul de activitate zilnică, după mijlocul de deplasare

Pe jos
12,06%

Alte mijloace de
transport
(specificați)
1,17%

Autoturism
propriu
20,23%

Bicicleta
2,72%

Autoturismul
altcuiva (coleg,
vecin, etc.)
10,51%

Taxi
8,95%

Combinație de
mai multe
autobuze,
tramvaie, autobuz
și tramvai
1,56%

Motocicleta
0,39%

Autobuz
17,51%

Tramvai
24,90%

DIAGRAMA 24 - Traficul dus-întors la locul de activitate zilnică, după mijlocul de deplasare; SURSA:
Studiu de circulaţie 2008

Studiul referitor la traficul efectuat în vederea deplasării la activităţii zilnice
denotă că aproximativ 45% din populaţia municipiului utilizează mijloacele de transport
în comun: tramvaiul (24,90%), autobuzul (17,51%) sau o combinaţia a celor două (1,56%).
Dintre utilizatorii mijloacelor de transport în comun, 48,45% preferă şi utilizează
tramvaiul, 44,43% autobuzul, iar 7,22% sunt nevoiţi să le folosească pe amândouă.
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Traficul dus-întors la locul de activitate zilnică, după mijlocul de
deplasare, numai utilizatorii transportului în comun
Combinație de
autobuz și
tramvai
7,19%
Tramvai
48,66%

Autobuz
44,15%

DIAGRAMA 25 - Traficul dus-întors la locul de activitate zilnică, doar utilizatori de transport în comun;
SURSA: Studiu de circulaţie 2008

HARTA 26 - Rețeaua de transport public din municipiul Oradea; SURSA: OTL RA
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Reţeaua publică de transport în comun, infrastructură, material rulant şi parc auto, este
administrată de Regia locală de transport local OTL.

DIAGRAMA 26 – Evoluţia parcului de mijloace transport în comun în municipiul Oradea între 2002-2008;
SURSA: DJS Bihor - Fişa localităţii

Traficul pe toate sistemele de transport în comun a variat în 2006 între 7,35 şi 3,4
milioane de pasageri pe lună, cu valorile maxime în ianuarie 2006 iar cele minime în
iulie 2006.
SISTEMUL DE TRAMVAIE
Descriere generală
Regia autonomă de Transport Local (OTL) Oradea are în administrare o lungime
totală de 35,206 metri liniari de cale simplă linie de tramvai, care este repartizată pe
cinci trasee de circulaţie astfel: Linia 1 roşu, pe traseul: Sinteza - Pod C.F.R. - Spitalul
de Copii - Cimitirul Olosig - Bd. Decebal - str. Primăriei - P-ţa 1 Decembrie - Bd. Gen
Magheru - Gara Centrală - Cimitirul Olosig şi retur, în lungime de 16,5 Km linie simplă;
Linia 1 negru, pe traseul: S.C. Sinteza - Pod C.F.R. - Spitalul de Copii - Cimitirul Olosig Gara Centrală - Bd. Gen. Magheru - P-ţa 1 Decembrie - str. Primăriei - B-dul Decebal şi
retur în lungime de 16,5 km linie simplă; Linia 2, pe traseul: Cartierul Nufărul - str. D.
Cantemir - Cele Trei Crişuri - P-ţa 1 Decembrie - str. Primăriei - str. Aviatorilor - str.
Lipovei - Gara Oradea Vest şi retur, în lungime de 13,802 Km cale simplă; Linia 3 negru,
pe traseul: Cartierul Nufărul - D. Cantemir - P-ţa Cetăţii - str. Cele Trei Crişuri - str.
Primăriei - Bd. Decebal - Cimitirul Olosig - Gara Centrală - Bd. Magheru - Cele Trei
Crişuri şi retur în lungime de 10,64 Km cale simplă; Linia 3 roşu, pe traseul: Cartierul
Nufărul - D. Cantemir - P-ţa Cetăţii - str. Cele Trei Crişuri - str. Primăriei - Bd. Decebal
- Cimitirul Olosig - Gara Centrală - Bd. Magheru - Cele Trei Crişuri şi retur în lungime de
10,64 Km cale simplă.
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HARTA 27 – Traseele de tramvaie din Municipiul Oradea; SURSA: OTL RA

Sistemul de autobuze
Se configurează dintr-un număr de 12 linii: linia 10 Gara de Est - Calea Aradului
(Era Shoping Park), linia 11 Gara Centrală – Gara Episcopia Bihor, linia 12 Cartierul
Nufărul – Piaţa Unirii – Cartierul Nufărul, linia 13 Piaţa 1 Decembrie – Gheorghe Doja,
linia 14 Universitate – Uzinelor – Pod CFR, linia 15 Piaţa 1 Decembrie – Podgoria, linia 16
Piaţa 1 Decembrie – Ogorului (Metro), linia 17 Piaţa 1 Decembrie – Uzinelor - Pod CFR,
linia 18 Piaţa 1 Decembrie – Ion Bogdan – Bihorului - Spital TBC, linia 19 Calea Aradului –
Bulevardul Decebal – Calea Aradului, linia 20 Nufărul – Hypermarket REAL – Nufărul,
linia 21 Hypermarket REAL – Doinei – Hypermarket REAL, linia 22 Gara Centrală –
Hypermarket REAL II – Gara Centrală.

HARTA 28 – Traseele de autobuze din Municipiul Oradea; SURSA: OTL RA
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Transportul în comun este deservit şi de parcul de autovehicule private în regim
de taximetrie, în număr de 3000, care funcţionează în conformitate cu Regulamentul de
taximetrie.
În perspectiva unei concentrări asupra fluidizării şi decongestionării traficului
intern urban defectuos au fost identificate la nivel general următoarele măsuri:
- EXTERNALIZAREA unei părţi substanţiale din traficul de tranzit, prin realizarea unei
centuri exterioare municipiului Oradea, care să traverseze circular zona metropolitană şi
să facă legătura cu drumurile expres şi autostrăzile ce urmează a se construi în
proximitatea municipiului Oradea în următorii 5 până la 7 ani.
- REDUCEREA traficului auto prin implementarea
unei serii de măsuri
investiţionale, reglementative şi informaţional - educaţionale care, cumulat, să aibă
efectul unei scăderi în utilizarea autovehiculelor (în special a autoturismelor)
în transportul intra-urban.
- FLUIDIZAREA fluxurilor de trafic urban, respectiv seria de măsuri care face obiectul
P.O.C., respectiv al schemei generale de organizare a circulaţiei, prezentată mai jos.

FIGURA 2 – Schema de optimizare a traficului rutier în municipiul Oradea; SURSA: Studiu de circulaţie
2008

INFRASTRUCTURA URBANĂ DE BAZĂ INSUFICIENTĂ UZATĂ MORAL ŞI TEHNIC
Configuraţia reţelei stradale este influenţată semnificativ de relief în zona de
nord şi de râul Crişul Repede şi Căile ferate în zona centrală şi de sus - vest, fiecare din
aceste elemente constituind obstacole în calea dezvoltării unei reţele stradale
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armonioase. Numeric reţeaua stradală atinge numărul de 795 unităţi stradale. Lungimea
acestora era în anul 2002 de 379 km, în 2003, 2004,2005 de 380 km, în 2006 lungimea
acestora creşte la 393 km, iar în 2008 la 389 km. Din această cifră totală, străzile
modernizate se prezentau pe ani în felul următor: în 2002 doar 222 km erau
modernizaţi, în 2003 232 km, în 2004 şi 2005 263km, în 2004 264 km, în 2007 270 km,
pentru ca în anul 2008 să se ajungă la lungimea de 276 km modernizaţi din reţeaua de
străzi. Se observă o creştere atât cantitativă, cât şi calitativă a reţelei rutiere urbane,
însă se poate constata şi un deficit important de modernizare, media anului cu cel mai
mare număr de km denotă o diferenţă procentuală de 30,31% între lungimea totală şi
drumurile modernizate aflate în diferite stadii de uzură ca stare.

GRAFIC 5 – Lungimea totală a străzilor şi a străzilor modernizate din municipiul Oradea între 2002-2008;
SURSA: DJS Bihor - Fişa de date a localităţii 2002-2008

Comparativ cu ceilalţi poli de dezvoltare din România situaţia nu este de loc
încurajatoare, Municipiul Oradea situându-se pe un neonorant loc 11 în anul 2007, când
lugimea totală a străzilor era de 393 km, modernizarea atingea doar 68,7%, iar raportul
dintre lungimea reţelei rutiere urbane şi suprafaţa intravilană era de 50,91%. În raport
cu ceilalţi poli de dezvoltare urbană din Regiunea Nord-Vest, muncipiul Oradea se afla
într-o poziţie oarecum mediană, sub Baia Mare cu un raport de acoperire de 80,2% şi
peste Satu Mare, cu un raport de acoperire de doar 46,11%. Oradea se distinge între
acestea prin cea mai lungă reţea de străzi urbane, 393 km.
Top
Acoperirea
cu străzi a
teritoriului
intravilan
1.

Municipiul

Râmnicu Vâlcea

Lungime
străzi
orăşeneşt
i
198

Din care
modernizate
%
76,77
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Raport
lungime
străzi/supra
ffaţă
intravilană
99

Index de
acoperire a
drumurilor
orăşeneşti
8,89

2

Baia Mare

293

80,2

88,79

6,35

3

Arad

348

86,21

87,37

5,22

4.

Sibiu

318

83,65

81,54

5,28

5

Galaţi

345

84,64

75,89

2,59

6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Brăila
Piteşti
Târgu Mureş
Bacău
Deva
Oradea
Satu Mare
Suceava

274
181
194
208
90
393
193
138

78,10
80,66
82,47
77,40
97,78
68,7
88,08
70,29

68,55
64,53
60,44
59,63
51,31
50,91
46,11
39,14

3,18
3,82
4,14
3,35
7,60
2,48
4,06
3,68

TABEL 24 – Principalii indicatori de infrastructură rutieră urbană la nivelul polilor de dezvoltare urbană în
2007; SURSA: INS - Fişa de date a localităţii

La nivel general şi din punct de vedere al accesibilităţii interne se constată o
îmbunătăţire uşoară a situaţiei existente din zonele de locuit: în ultimii 2, 2008-2009,
ani au fost reabilitate un număr de străzi, au fost create 1268 noi locuri de parcare şi au
fost reamenajate majoritatea staţiilor de aşteptare aferente transportului public. Dar,
datorită ponderii reduse pe care acestea o au în infrastructura totală de acces a
oraşului, e nevoie de intensificarea eforturilor pentru reabilitarea, modernizare, lărgire
şi extindere a căilor de acces rutiere, pietonale(alei, trotuare) dar şi crearea unor trasee
speciale pentru accesul cu bicicleta. O altă componentă care necesită o atenţie sporită
din partea municipalităţii este crearea de noi parcaje, atât în zona centrală a oraşului
Oradea, în apropierea instituţiilor publice, a altor puncte de interes local, dar şi în
special în zonele rezidenţială cu o densitate crescută a populaţiei (zonele de blocuri)
unde maşinile tind să ocupe spaţiul verde.
Deasemenea una din cele mai importante componente de asigurare a
accesibilităţii urbane este reabilitarea şi lărgirea şoselei de centură şi facilitarea
accesului de pe şoseaua de centură pe străzile adiacente aferente, din cartierele
rezidenţiale.
1.2.3 Servicii publice
ALIMENTAREA CU APĂ ŞI CANALIZAREA ÎN MUNICIPIUL ORADEA
Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este definit de Legea
241/2006 ca fiind ansamblul de activităţi de utilitate publică şi de interes economic şi
social general organizate în scopul colectării, tratării, transportului, depozitării şi
distribuirii apei potabile sau industriale către toţi utilizatorii de pe teritoriul unei
localităţi, respectiv, de colectare, transportare, tratare şi deversare a apei uzate,
apelor de ploaie şi apelor de suprafaţă din zona urbană a localităţii.
Operatorul de apă-canal pentru municipiul Oradea este şi operator REGIONAL– SC
Compania de apă Oradea SA.
SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA exploatează următoarele capacităţi:
- 613 km reţele de transport şi distribuţie apă
- 80 de staţii de hidrofor;
- 412 km reţele canal menajer;
- 331 km reţele canal pluvial;
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- 2.200 l/s capacitate de epurare mecano-biologică a apelor uzate.
- 9 staţii de pompare ape uzate şi 6 staţii de pompare ape pluviale
- Populaţie deservită pe raza municipiului Oradea: 190.025 locuitori branşaţi la reţeaua
de apă potabilă, reprezentând 92,88% din totalul populaţiei, şi 181.802 locuitori
racordaţi la reţeaua de canalizare, 88,86% din populaţie.
În anul 2009 cantitatea de apă pompată repartizată pe surse a fost: sursă
subterană – 83,4 % şi sursă de suprafaţă – 16,6 %. Media multianuală a exploatării pe
surse este de 85% sursă subterană, 15% sursă de suprafaţă
Distribuţia apei se realizează printr-o reţea inelară în lungime totală de 613 Km.
Condiţiile geografice au impus utilizarea staţiilor de hidrofor în număr de 80.
COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE, TRANSPORTUL ȘI DESCĂRCAREA APELOR
METEORICE

HARTA 29 – Plan general al reţelei de alimentare cu apă în municipiul Oradea;
SURSA: Compania de Apă Oradea

Sectorul Canal - asigură preluarea şi transportul apelor uzate menajere, precum
şi a celor pluviale printr-o reţea de canalizare organizată în sistem mixt.
Reţeaua de canalizare menajeră are o lungime de 412 km, iar reţeaua de
canalizare pluvială este în lungime de 331 km. Apele uzate menajere din zonele joase
ale municipiului sunt canalizate în 9 staţii şi pompate spre staţia de epurare a
municipiului Oradea. De asemenea, sunt în funcţiune 6 staţii de pompare ape pluviale.
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HARTA 30 – Plan de situaţie reţele apă canal în Municipiul Oradea;
SURSA: Compania de Apă Oradea

În perioada 2004 – 2009, în cadrul Programului ISPA s-au executat lucrări de
extindere/reabilitare a sistemului de canalizare pe o lungime totală de cca. 64 Km şi
totodată s-au construit trei staţii noi de pompare ape uzate şi s-au modernizat alte trei
staţii existente.
Până în prezent nu este soluţionată problema colectării apelor de ploaie la nivelul
municipiului Oradea, problemă care face obiectul unui studiu elaborat de către Proiect
Bihor cu titlul „Preluarea, transportul şi descărcarea în emisar a apelor meteorice din
zonele care nu beneficiază de canalizare pluvială de pe raza mun. Oradea”.
Elaborarea şi implementarea acestui proiect pe o lungime de cca. 145 km va fi posibilă
numai în măsura asigurării sursei de finanţare pentru valoarea estimată de 52 milioane
Euro.
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GRAFIC 6 – Lungimea totală a reţelei de canalizare în Oradea 2002-2008;
SURSA: DJS Bihor – Fişa de date a localităţii 2002-2008

Prin urmare, se menţin în continuare unele zone cu risc de inundare în caz de
ploi torenţiale:
o Strada Moliere colţ cu Pandurilor, Odessei şi Bega
o Strada Dragoș Vodă în zona Pod CFR
o Strada Grădinarilor colţ cu Iuliu Hossu
o Dimitrie Cantemir între Peţea şi Sextil Puşcariu
o Aleea Rogerius colţ cu Șelimbărului colţ cu Aleea Posada
În zonele cu sistem de canalizare unitar (Cartierul Rogerius), în cazul ploilor
torenţiale nu se poate asigura capacitatea de transport necesară
În tabelul de mai jos este prezentată evoluţia pe ultimii trei ani a
indicatorilor de performanţă specifici activităţii de alimentare cu apă, conform
Normativului pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul
apei, publicat în MO nr. 903 bis din 07.11.2006
Nr.
crt.

Indicator

Realizat
2007

Realizat 2008

Realizat 2009

1

Ritmul de extindere a reţelei

4,664 km/an

48,022 km/an

18,353 km/an

2

Consumul specific de energie
electrică

0,5505
KWh/mc

0,5321
KWh/mc

0,4629
KWh/mc

3

Lungimea specifică a reţelei de
distribuţie

3,017
m/locuitor

2,997 m/locuitor

3,22 m/locuitor

4

Durata zilnică de alimentare cu apă

24 ore/zi

24 ore/zi

24 ore/zi

5

Nr. orelor din zi în care presiunea
este insuficientă

3 ore/zi

3 ore/zi

3 ore/zi
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6

Numărul de locuitori care în mod
repetat nu au presiune în reţea

0,05%

0,05%

0,05%

7

Numărul mediu de reclamaţii
justificate privind asigurarea
serviciului

1.487/an

2.171/an

1746/an

8

Numărul de întreruperi în sistemul
de alimentare cu apă

8.481/an

7.529/an

7.709/an

9

Durata medie/ minimă, în care sunt
remediate defecţiunile semnalate

21 ore/6 ore

21 ore/6 ore

21 ore/6 ore

10

Gradul de contorizare la nivel de
branşament

100%

100%

100%

11

2.100 l/s

2.100 l/s

2.100 l/s

12

Capacitatea de transport a
aducţiunii
Gradul de folosire al aducţiunii

37,8%

35,5%

36,9%

13

Numărul de avarii pe reţele

2.819/an

2.521/an

2.013/an

14

Consum specific de apă

130 litri/om
129 litri/om şi zi
128 litri/om şi zi
şi zi
TABEL 25 - Evoluţia între 2007 – 2009 a indicatorilor de performanţă specifici activităţii de
alimentare cu apă în municipiul Oradea; SURSA: CAO

În tabelul de mai jos este prezentată evoluţia pe ultimii trei ani a
indicatorilor de performanţă specifici activităţii de colectare, transport şi epurare
a apelor uzate, conform Normativului pentru exploatarea şi reabilitarea
conductelor pentru transportul apei, publicat în MO nr. 903 bis din 07.11.2006
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Indicator

Realizat 2007

Realizat 2008

Realizat 2009

Lungimea străzilor cu reţea de
canalizare
Lungimea specifică de reţea de
canalizare menajeră
Numărul specific de racorduri

68%

75%

75,3%

2,056 m/locuitor

2,228 m/locuitor

2,266 m/locuitor

45,87
racorduri/km

44,86
racorduri/km

45,29
racorduri/km

Populaţia racordată la
86,8 %
88,00 %
88,25 %
canalizare
Consumul specific de energie în
0,1370 KWh/mc
0,1598 KWh/mc
0,1685 KWh/mc
sistemul de canalizare şi
epurare
Numărul de reclamaţii
3.239/an
3.387/an
3.688/an
justificate privind asigurarea
serviciului
Timpul mediu/minim de
24 ore/ 8 ore
24 ore/ 8 ore
24 ore/ 8 ore
remediere a unei defecţiuni
TABEL 26 - Evoluţia între 2007-2009 a indicatorilor de performanţă specifici activităţii de
colectare, transport şi epurare a apelor uzate în municipiul Oradea; SURSA: CAO

Începând cu anul 1999, pe de-o parte datorită închiderii unor operatori
economici cu consum mare, dar şi datorită unui proces de folosire echilibrată în
gospodării a apei potabile, consumul a scăzut de la 391 litri pe cap de locuitor, la
128 de litri în 2008 sau 128 în 2009.
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GRAFIC 7 - Evoluţia consumului de apă la populaţie în perioada 1999 – 2009 în municipiul Oradea;
SURSA: CAO

Comparativ cu celelalte municipii poli de dezvoltare urbană, Municipiul
Oradea se află pe un loc fruntaş, anul de raportare comparativă fiind 2007, doar la
capitolul lungimii reţelei de distribuţie, 564 km, la alţii indici situaţia este
îngrijorătoare. La capitolul lungimea reţelei raportată la 1000 de locuitori,
aflându-ne pe locul 12 cu o valoare de 1,80 KM/locuitor. Cantitatea de apă
potabilă distribuită era de 5952 mii metrii cubi, situându-ne pe locul al 7-lea.
MUNICIPIU
/
LOCALITATE

Oradea

LUNGIMEA
SIMPLĂ A
REŢEI DE
APĂ
POTABILĂ
KM
564

Galaţi

LUNGIMEA
CANTITATEA DE
CANTITATEA DE APĂ
SIMPLĂ A
APĂ POTABILĂ
POTABILĂ DISTRIBUITĂ
REŢELEI/1000
DISTRIBUITĂ
CONSUMATORILOR/CAP
DE
CONSUMATORILOR DE LOCUITOR(MC/L/ZI)
LOC.(KM/LOC)
(MII MC)
2,75

5952

79,52

530

1,80

14409

134,49

Arad

539,4

3,22

7325

120,00

Pitesti

494,1

2,92

7512

121,81

Brăila

470,2

2,18

7350

93,52

Sibiu

328,9

2,12

17793

315,61

Baia Mare

293

2,09

5912

115,80

Târgu Mures

291

1,99

5793

108,75

Bacău

262,5

1,47

6684

102,76
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Râmnicu
Vâlcea
Suceava

215,7

1,93

4804

118,21

193

1,81

4099

105,55

Satu Mare

185

1,62

4124

99,38

Deva

78,3

1,15

3311

134,37

TABEL 27 - Reţeaua de distribuţie a apei potabile, principali indici, în cadrul polilor de dezvoltare
urbană (2007); SURSA: INS Fişa de date a localităţii

TERMIE – SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE NU ASIGURĂ SIGURANŢA ENERGETICĂ A
ORAŞULUI
Alimentarea cu energie termică a municipiului Oradea este tributară
combustibililor fosili, care asigură energia pentru o pondere de 70% din totalul
populaţiei municipale. Alături de acesta, în ultimi anii s-a reevaluat potenţialul de
alimentare în sistem centralizat cu surse geotermale (Centrala termică Geoterm,
Centrala Termică Nufărul, Centrala termică Calea Aradului PT 913) şi pe
consumatori individuali cu centrale termice cu gaz.
Aproximativ 70% din populaţia totală a oraşului beneficiază de termoficare,
ceea ce înseamnă 55000 apartamente racordate şi 145000 de locatari ca
beneficiari finali.
Analiza evoluţiei deconectărilor şi reconectărilor la sistemul centralizat ale
consumatorilor rezidenţiali în perioada 2004-2008 evidenţiază faptul că acestea nu
au avut un impact semnificativ. În perioada analizată au avut loc chiar branşări de
consumatori noi la sistem.
Evoluţia necesarului anual de energie termică – apă fierbinte pentru
încălzire şi preparare apă caldă de consum - în perioada 2004-2008 prezintă totuşi
o scădere a acestuia, reducerea fiind mai mare pentru componenta de încălzire,
după cum este prezentat în tabelul următor:
Nr

Specificaţie

UM

2004

1

Total energie termică
vândută
Reducere faţă de 2004

MWh/an

901.228

819.435 750.332 689.611 661.192

%

100,00%

90,92%

83,26%

76,52%

73,37%

Încălzire

MWh/an

696102

626477

558781

514702

500367

Reducere faţă de 2004

%

100,0%

90,0%

80,3%

73,9%

71,9%

Apa caldă de consum

MWh/an

205126

192958

191551

174909

160825

Reducere faţă de 2004

%

100,0%

94,1%

93,4%

85,3%

78,4%

2
3

2005

2006

2007

2008

TABEL 28 - Evoluţia necesarului anual de energie termică – apă fierbinte pentru încălzire şi
preparare apă caldă de consum - în perioada 2004-2008 în municipiul Oradea;
SURSA: SC Electrocentrale SA ORADEA

Această reducere a energiei termice anuale a fost cauzată în principal de
dispariţia unor agenţi economici consumatori de apă fierbinte, în anii 2005-2006,
datorată restructurării industriale.
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Alţi doi factori sunt reprezentaţi de procesul de contorizare individuală şi de
instalare de robinete termostatice, proces care a avut loc masiv în perioada 20052007. Prin contorizarea individuală, pierderile de energie care erau incluse în
factura consumatorilor au fost evidenţiate ca pierderi în sistemul de distribuţie.
Prin instalarea de robinete termostatice, consumatorii au avut posibilitatea de a
micşora consumul în perioadele în care nu erau acasă şi de a micşora consumul în
încăperile nelocuite, fenomen cauzat de nivelul veniturilor per familie.
Reţele de transport a energiei termice
Configuraţia actuală a sistemului centralizat de alimentare cu căldură a
municipiului Oradea este de tip arborescent, in sistem bitubular închis.
Sistemul de transport agent termic al municipiului Oradea este un sistem
complex. Acest sistem cuprinde 6 magistrale dintre care doar una pleacă direct din
centrală (magistrala oraş) şi se ramifică în trei magistrale: M1 (9 km), M2 (6 km) şi
M3 (2,7 km) . În centrul de greutate al oraşului, din cele trei magistrale se ramifică
alte 3 magistrale (M4, M5, M6) printr-un sistem de vane de secţionare şi bretea de
legătură. Alimentarea punctelor termice se poate realiza în mai multe configuraţii,
prin diferite manevre ale vanelor de secţionare.
Cele 6 magistrale principale şi racordurile de termoficare au o lungime
totală de traseu de cca.77,04 km. Ele sunt amplasate în majoritate în subteran
(cca.68,1%) în canale de beton iar restul aerian (cca.31,9%). Acestea sunt extrem
de uzate, ele având o vechime de peste 40 de ani şi generând pierderi masive
(26%), riscuri în exploatare şi dese avarii e afectează siguranţa termică a
locuitorilor oraşului şi sănătatea acestora.
Reţeaua de transport este compusă din ţevi de oţel cu diametre cuprinse
între Dn 900 şi Dn 30.
Au fost efectuate doar înlocuiri de conducte pe unele tronsoane în procent
de 8,89% cu conducte noi de tip preizolat, restul de 91,1% fiind izolate clasic în
cămine de beton şi izolate cu vată minerală, cu pierderi masive de agent termic.
Reţele de distribuţie a energiei termice
Reţelele de distribuţie au o configuraţie arborescentă (radială) cu
consumatorii grupaţi pe ramuri şi se compune din 3 conducte respectiv: 2
conducte pentru încălzire tur/retur şi 1 conductă pentru apă caldă de consum.
Reţeaua termică secundară are o lungime de traseu de 142,456 km,
reprezentând o lungime totală de cca.426 km de conducte, cu diametre cuprinse
intre Dn 200 şi Dn 40.
Având în vedere starea avansată de uzură, care generează pierderi de circa
13,7%, au fost executate până în prezent lucrări de reabilitare a reţelelor în
proporţie de 32,4% în sistem preizolat şi 10% în sistem clasic, reprezentând cca.
60,613 km lungime dintr-un total de 142,456 km traseu.
S-au înlocuit de asemenea parţial elemente de manevră/secţionare vane cu
armături moderne şi fiabile, în nodurile termice importante ale reţelei.
Puncte termice
În municipiul Oradea sunt 624 puncte termice din care 146 de puncte
termice deservite de SC Electrocentrale SA, restul fiind reprezentat de minipuncte
termice pentru consumatori individuali din apartamente de bloc la nivel scară,
case individuale, instituţii sau agenţi economici şi 5 puncte termice deservite de
Transgex.
Schema generală de funcţionare a punctelor termice clasice, aparţinând
SACET, este de tipul:
92




încălzire indirectă prin schimbătoare de căldură
prepararea apei calde de consum în două trepte, în paralel cu sistemul de
încălzire.
În momentul de faţă, la toate punctele termice urbane au fost înlocuite
schimbătoarele de căldură tubulare în contracurent cu schimbătoare de căldură cu
plăci.
Se menţionează că aceste modernizări au început în anii 1993-1995, la un
număr de cca. 27 de PT, care în momentul de faţă prezintă deja o uzură de cca.
50-75%, astfel încât şi acestea necesită înlocuiri ale schimbătoarelor de căldură în
următorii ani.
Mai rămân de modernizat cca.81,5% din totalul de puncte termice,
respectiv 119 PT-uri, care până în acest moment sunt reabilitate parţial, dotate
cu schimbătoare de căldură noi de tipul schimbătoarelor cu plăci, atât pe circuitul
de încălzire cât şi pe cel de preparare a apei calde de consum (acc).
Contorizarea punctelor termice urbane atât pe circuitul primar de intrare al
punctelor termice, cât şi pe cel secundar (încălzire, acc), a fost realizată. Au fost
montate 562 contoare de energie termică pe circuitul primar, iar pe circuitul
secundar 4.939 buc. pe încălzire şi 42 buc. pe acc.
S-au montat de asemenea debitmetre pe circuitul apei calde de consum
4.734 buc., respectiv pe apa rece necesară preparării acc 133 buc.
Automatizarea PT este realizată parţial. S-au montat instalaţii de reglare a
debitului pe circuitul de încălzire şi acc. la un număr de 22 PT.
Energie pe baza apei geotermale
Nr. sonde aflate în exploatare: 10 sonde
- Nr. puncte termice conectate: 12 (alimentate prin intermediul a 3 sonde)
- Energie termică produsă anual – 53.200 Mwht/an
- Producţie actuală pentru sistemul de termoficare urbană – 44.000 Gcal/an
- Potenţial producţie: 210.000 Gcal/an
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HARTA 31 – Reţeaua de alimentare cu energie termică Oradea;
SURSA: Master Plan de alimentare cu energie termică POS Mediu
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ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE - STARE INCIPIENTĂ
DISTRIGAZ VEST Oradea a apărut pe piaţa locală a energiei în urma asocierii
Consiliului local al municipiului Oradea cu societatea comercială pe acţiuni RMG
România. La acţionariatul societăţii au subscris totodată consiliile locale a unor
comune din zona metropolitană, respectiv Cetariu, Nojorid, Oşorhei şi Sânmartin,
precum şi societatea comercială pe acţiuni Amarad care deţinea de atunci o
licenţă de operare locală în domeniul distribuţiei de gaze.
Sistemul de distribuţie a gazelor naturale in municipiul Oradea
Reţeaua de repartiţie creată în Oradea este de tip inelar, mai eficientă în
planul extinderii rapide, care la nivelul anului 2005 măsura 18,2 Km.
Reţeaua actuală
- 2 SRMS montate – primul în Piaţa Devei, şi al doilea pe malul Peţei, în
pepiniera Primăriei Municipiului Oradea.
- Reţea de repartiţie inelară – 25.000 m
- A fost finalizată în totalitate reţeaua de distribuţie în cartierul Ioşia
(100.000 ml)
- Reţeaua de presiune redusă a fost introdusă şi în cartierul Europa, Calea
Aradului, Armatei Române, Cartier D. Cantemir - Zona Parc 22 Decembrie,
str. Republicii.

GRAFIC 8 - Lungimea totală a reţelei de gaz în Oradea 2002-2008;
SURSA: DJS Bihor – Fişa de date a localităţii 2002-2008

Alimentarea acestei reţele, create pentru a asigura gaz pentru utilizatorii
din întreaga zonă metropolitană, se face din două puncte de racord cu magistrala
nord-sud, unul în Oradea şi celălalt în comuna Sântandrei. Prin cele 10 staţii de
reglare proiectate, gazul va putea fi introdus în locuinţe atât pentru utilizare în
regim casnic cât şi în punctele termice existente, în vederea corelării viitoare cu
sistemul integrat de apă geotermală–biomasă–cărbune–gaz.
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MANAGEMENTUL DEŞEURILOR ŞI SALUBRITATEA
Salubrizarea municipiului Oradea este un serviciu public local de gospodărie
comunală, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de
autoritatea administraţiei publice locale.
Serviciul public de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor
populaţiei, ale instituțiilor publice şi ale agenţilor economici.
La nivelul municipiului Oradea activitatea de salubrizare se realizează pe
bază de contract cu următorii operatori de salubritate: S.C RER Ecologic Service
S.A care execută servicii de salubrizare stradală şi menajeră şi de către S.C. Eco
Bihor SRL care administrează halda ecologică de deşeuri. SC. RER Ecologic Service
S.A execută prestaţii de salubritate menajeră şi industrială pentru persoane fizice,
asociaţii de locatari şi proprietari, respectiv persoane juridice pe bază de
contracte individuale.
Salubrizarea menajeră (managementul deşeurilor)
Principalele categorii de deşeuri
Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele majore cu care se
confruntă România în ceea ce priveşte protecţia mediului. Aceasta se referă la
activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a acestora.
Politicile Uniunii Europene din domeniul managementului deşeurilor evidenţiază
importanţa unei abordări integrate în gestionarea deşeurilor, care include
construcţia facilităţilor de eliminare a deşeurilor împreună cu măsuri de prevenire
a producerii deşeurilor şi reciclare, conforme cu ierarhia priorităţilor în abordarea
gestiunii deşeurilor:
- prevenirea producției de deşeuri şi a impactului negativ al acesteia şi
minimizarea generării de deşeuri;
Variaţia principalelor categorii de deşeuri generate la nivelul m unicipiului
Oradea între 2006-2009
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40.000
20.000
0
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Deşeuri municipale şi asimilabile din comert, industrie, instituţii
Deşeuri din construcţii şi demolări
Nămoluri de la staţii de epurare orăşeneşti

GRAFIC 9 – Variaţia principalelor tipuri de deşeuri generate la nivelul municipiului Oradea între
2006-2009; SURSA: Documente interne - Direcţia Tehnică - Compartiment Protecţia Mediului
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recuperarea deşeurilor prin reciclare;
refolosirea deşeurilor şi valorificarea lor energetică;
depozitarea finală sigură a deşeurilor acolo unde nu există posibilitatea
recuperării
Între anii 2006-2009, deşeurile generate la nivelul municipiului Oradea au
prezentat variaţia din tabelul de mai sus.
La nivelul anului 2009, deşeurile generate la nivelul municipiului Oradea au
avut următoarea compoziţie:
-

Compoziţia deşeurilor generate la nivelul municipiului Oradea în anul
2009

47,9%

16,2%
2,1%

Deşeuri municipale şi asimilabile din comert, industrie, instituţii
Deşeuri din construcţii şi demolări
Nămoluri de la staţii de epurare orăşeneşti

DIAGRAMA 27 - Deşeuri periculoase şi nepericuloase municipale (menajere şi asimilabile din
comerţ, industrie şi instituţii); SURSA: Documente interne - Direcţia Tehnică - Compartiment
Protecţia Mediului

La nivelul anului 2009, deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ,
industrie şi instituţii generate la nivelul municipiului Oradea au avut următoarea
compoziţie:
Compoziţia deşeurilor menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii la
nivelul municipiului Oradea în anul 2009

46,37%

31,61%

2,90%
2,56%

13,84%

1,27%

0,78%

Deseuri menajere colectate in amestec de la populatie
Deseuri asimilabile colectate in amestec din comert, industrie, institutii
Deseuri municipale si asimilabile colectate separat
Deseuri din gradini si parcuri
Deseuri din piete
Deseuri stradale
Nămoluri fose

DIAGRAMA 28 – Compoziţia deşeurilor menajere în municipiul Oradea în 2009;
SURSA: Documente interne - Direcţia Tehnică - Compartiment Protecţia Mediului
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La nivelul anului 2009, deşeurile municipale şi asimilate colectate separat
generate la nivelul municipiului Oradea au avut următoarea compoziţie estimativă:
Compoziţia deşeurilor municipale şi asimilate colectate separat în anul
2009 în mun. Oradea
5,8% 0,0%

1,6%

22,3%

0,0%
70,3%

- hartie si carton

- sticla

- plastic

- metale

- lemn

- biodegradabile

- altele

DIAGRAMA 29 – Compoziţia deşeurilor municipale şi asimilate colectate separat în 2009 în
municipiul Oradea; SURSA: Documente interne - Direcţia Tehnică-Compartiment Protecţia Mediului

Indicii de generare a deşeurilor municipale şi menajere se calculează ca
raport între cantităţile de deşeuri municipale/menajere şi numărul populaţiei
corespunzător anului pentru care se face calculul. Indicii de generare se exprimă
în kg/loc/an şi constituie baza pentru calculul prognozei de generare a deşeurilor.
Evoluţia indicatorilor de generare a deşeurilor municipale şi menajere,
reprezentată în graficul de mai jos indică un trend descendent al deşeurilor
menajere (considerate aici ca fiind compuse din deşeuri menajere colectate în
amestec de la populaţie şi deşeuri municipale şi asimilate colectate separat
exclusiv deşeuri din construcţii şi demolări) de la 240,9 kg/loc în 2006 la 147,3
kg/loc în 2009.
În ceea ce priveşte deşeurile municipale şi asimilate din comerţ, industrie,
instituţii se observă o variaţie sinusoidală a cantităţii de deşeuri municipale
generate în mediu de un locuitor în decursul unui an.
Evoluţia indicelui de generare a deşeurilor (kg/loc/an) în municipiul Oradea pe
perioada 2006-2009

539,7

600,0

531,0

585,5

500,0

454,9

400,0
300,0

240,9
187,7

200,0

189,8
147,3

100,0
0,0
2006

2007

Deşeuri menajere

2008

2009

Deşeuri municipale

DIAGRAMA 30 – Evoluţia indicelui de generare a deşeurilor în Oradea între 2006-2009; SURSA:
Documente interne - Direcţia Tehnică - Compartiment Protecţia Mediului
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Halda de deşeuri din municipiul Oradea a avut această destinaţie încă din
anul 1980. Cantitatea de deşeuri depusă în cei 25 de ani de funcţionare se ridica la
aproximativ 2.250.000 tone. Conform prevederilor HG 349/2005, la Halda de
Deşeuri Oradea trebuiau sistate depunerile până în 2008, dar prin deschiderea
Depozitului Ecologic depunerile s-au sistat din 15 aug.2005, însă problema
acoperirii ei şi ecologizării ei rămâne de actualitate.
În anul 2003 Consiliul Local al municipiului Oradea a încheiat un contract de
parteneriat public-privat cu firma KEVIEP Kft din Ungaria care are ca obiect
proiectarea, construcţia, finanţarea, operarea şi transferul cu titlu gratuit în
domeniul public al autorităţii publice a unui Depozit Ecologic de Deşeuri în
Oradea în două etape.
Deşi iniţial depozitul era destinat exclusiv municipiului Oradea şi Zonei
metropolitane, acesta a devenit unul judeţean în 2004, ca urmare a solicitării
Consiliului Judeţean Bihor. Administratorul Depozitului Ecologic de Deşeuri este SC
ECO BIHOR SRL.
Anul

Cantitate deşeuri
intrate în Depozitul
Ecologic de Deşeuri
Oradea (tone)

2005
15 aug31 dec

2006

2007

2008

2009

22.240,69

126.071,44

133.453,08

199.489,16

141.882,58

TABEL 29 – Evoluţia cantităţilor de deşeuri depuse în Depozitul ecologic între 2005 – 2009;
SURSA: Documente interne - Direcţia Tehnică - Compartiment Protecţia Mediului

Marea problemă a salubrităţii şi deşeurilor, în speţă a protecţiei mediului,
rămâne pentru municipiul Oradea închiderea vechii gropi de gunoi, ecologizarea
brownfield-urilor rezultate în urma închiderii unor zone din platforma industrială
(CEMTRADE...) şi a CET-ului II. O altă problemă la nivel general de mediu o
constituie lipsa spaţiilor verzi acest indice fiind acoperit doar în marja de
aproximativ 10 mp/locuitor. Crearea de noi spaţii verzi, întreţinerea şi conservarea
celor existente devine o prioritate absolută de mediu şi de sănătate a mediului
orădean.
1.2.4 Învățământ universitar
EDUCAŢIA – INFRASTRUCTURĂ ŞI REFORMĂ STRUCTURALĂ
Evoluţia la nivel judeţean a învăţământului preuniversitar este sintetizată în
analiza tabelară de mai, jos, cu borne temporale de termen mediu, capabile de a
distinge evoluţiile la nivel de trend. Menţionăm că raportul pe forme şi grade de
educaţie, la nivel general şi din ansamblul educaţiei judeţene, este net favorabilă
procentual actului educativ şi infrastructurii educaţionale din Municipiul Oradea.
CATEGORIA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

1990 / 1991

2000 / 2001

1.064

1.014

2005 / 2006 2006 / 2007

ÎNVĂŢĂMÂNT TOTAL
Unităţi

99

345

221

Populaţie şcolară, din care
- Copii în grădiniţe
- Elevi - total
- Studenţi
Personal didactic
ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
Grădiniţe de copii
Copii înscrişi
Personal didactic
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
ŞI GIMNAZIAL*
Şcoli
Elevi înscrişi
Personal didactic
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Licee
Elevi înscrişi
Personal didactic
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
ŞI DE UCENICI (şcoli de artă
şi meserii)
Şcoli
Elevi înscrişi
Personal didactic
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
DE SPECIALITATE ŞI
TEHNIC DE MAIŞTRI
Şcoli
Elevi înscrişi
Personal didactic

139.079
23.729
114.344
1.006
8.180

131.582
18.558
95.467
17.557
9.171

130.898
19.481
88.156
23.261
9.547

129.865
19.732
86.903
23.230
9.756

474
23.729
1.285

458
18.558
1.192

72
19.481
1.228

49
19.732
1.265

532
73.217
4.986

503
65.085
4.974

221
54.757
4.687

120
53.736
4.939

32
30.005
1.488

44
21.471
1.883

44
25.849
1.963

44
26.128
1.898

21
9.360
244

2
5.234
289

2
5.897
166

2
5.637
183

4
1.762
101

3
3.677
10

2
1.653
16

2
1.402
10

TABEL 30 – Principalii indicatori din învăţământul preuniversitar din Bihor între anii 1990-2007;
SURSA: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Fiind un oraş cu tradiție în ceea ce privește sistemul educaţional încă din
perioada renascentistă, Municipiul Oradea dispune de o reţea densă şi consolidată
de instituţii educaţionale. La Oradea este asigurat actul educaţional la toate
nivelele pentru preşcolari, elevii si studenţii din localităţile judeţului. Sistemul de
învăţământ acoperă toate nivelele de educaţie și formare, de la creşe şi grădinițe
până la instituții de învățământ superior. Din punct de vedere statistic în ultimul
an şcolar (200-2009), în unităţile de învăţământ din municipiul Oradea au fost
cuprinşi 17595 persoane.
Grădiniţe număr 48, distribuite relativ echilibrat în ţesătura urbană
orădeană, dar insuficiente ca număr de locuri în special în zona centrală a
oraşului. În sistemul preşcolar, creşe şi grădiniţe, în 2008 au fost un număr de 260
grupe şi 6206 copii, deşi cererea a fost mult mai mare pentru sistemul public.
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Învăţământul primar şi gimnazial din municipiul Oradea funcţionează prin
intermediul a 16 unităţi şcolare. În anul 2008 el încadra 15445 elevi, înscrişi în 745
de clase.
În învăţământul liceal, tot în 2008, erau 15067 elevi. În Oradea funcţionează
2 colegii naţionale (Emanuil Gojdu şi Mihai Eminescu), 5 licee teoretice (Aurel
Lazăr, Lucian Blaga, Ady Endre – liceu maghiar, Onisifor Ghibu, F. Schiller – liceu
german), 1 liceu pedagogic “Iosif Vulcan”, 1 de artă “Francisc Hubic”, 1 liceu
sportiv “Bihorul”, 5 licee teologice (baptist “Emanuel”, Greco-Catolic, penticostal
“Betel”, reformat “Loranttfy Zsuzsana”, romano-catolic “Szent Laszlo”, ortodox
“Episcop Roman Ciorogariu”), 1 colegiu economic “Partenie Cosma” şi 5 colegii
Tehnice (“Mihai Viteazul”, “Traian Vuia” , “Dimitrie Leonida”, “Constantin
Brâncuşi”, “Transilvania”), 1 grup şcolar sanitar “Vasile Voiculescu”, 2 grupuri
şcolare (“Andrei Şaguna” şi “Ioan Bococi”) şi 1 şcoală de arte şi meserii “George
Bariţiu”. După cum se poate observa învăţământul orădean este deschis şi spre
accesul etnicilor maghiari şi germani din zonă, 4 dintre unităţile şcolare enumerate
mai sus având cursurile în limba maternă a elevilor. Probleme persistă însă în zona
etniei rrome. Cu ajutorul societăţii civile, în municipiu au fost implementate mai
multe programe și proiecte de incluziune pentru sprijin educaţional şi integrare ale
comunităţi rome, cu scopul de a atrage copiii acestei etnii să urmeze o formă de
învăţământ, însă rata de cuprindere a copiilor rromi este încă redusă, iar
abandonul şcolar timpuriu frecvent.
Anii 2004-2008 au însemnat pentru procesul de învățământ alocări de resurse
din buget considerabile care depășesc suma de 52.363.018 lei RON respectiv suma
de aproximativ 15 milioane EUR.
Repartizarea sumelor alocate din buget pentru cele trei categorii de lucrăricapitale, curente și de investiții - în perioada 2004-2008 sunt expresia susținerii pe
bază de programe a modernizării infrastructurii școlare, așa cum reiese și din
tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Denumirea
lucrărilor
Reparații
curente
Reparații
Capitale
Investiții
Total

2004

2005

2006

2007

1.014.613,90

1.030.573,64

1.855.600,45

2.247.559,58

4.116.235,70

-

-

16.441.932,63

1.339.300,70

6.484.219,88

17.832.983,41

-

6.470.150,30 7.514.793,52 19.688.583,86 18.689.492,21

TABEL 31 – Investiţii ale municipalităţii Oradea în infrastructura şcolară între anii 2004-2008, mii
RON; SURSA: interne Administraţia Imobiliară Oradea

Evoluţia de la nivel judeţean a învăţământului preşcolar, şcolar şi
universitar, precum şi ponderea din totalul populaţiei şi a populaţiei active,
arătată în diagrama de mai sus, arată că populaţia şcolară, la nivel judeţean şi
municipal, nu a avut fluctuaţii de o mare amplitudine, cererea de ofertă
educaţională, spaţii şi act educaţional, menţinându-se în limitele unui aproximativ
procent de 18% din populaţia totală (a se vedea şi piramida vârstelor din partea de
demografie), cel puţin pe următorii ani.
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GRAFIC 10 – Raportul evoluţiei populaţiei şcolare, active şi totale în judeţul Bihor între 1960-2004;
SURSA: ISJBH

TÂNĂR ŞI ÎN ASCENSIUNE CENTRU UNIVERSITAR ŞI DE CERCETARE
Tradiţiile învăţământului superior orădean, folosind o metaforă istorică, se
pierd în negură vremurilor, în acest an împlinindu-se 229 de ani de la înfiinţarea
învăţământului academic orădean şi 43 de ani de învăţământ universitar continuu
la Oradea.
În mai 1990, printr-un decret al guvernului român, s-a înfiinţat Universitatea
Tehnică, denumită apoi Universitatea din Oradea. Universitatea din Oradea se
fundamentează pe o tradiţie locală în învăţământul superior, dar a cunoscut o
dinamică puternică după 1990, impunându-se ca o universitate pluridisciplinară,
având programe de studiu consolidate dar şi programe de studiu care nu
îndeplinesc standardele actuale de performanţă pentru învăţământul superior. Pe
lângă contextul european, naţional şi local, Planul Strategic de Dezvoltare al
Universităţii din Oradea are în vedere neconformităţile semnalate cu ocazia
evaluării externe din partea ARACIS. Ca urmare, obiectivul strategic general este
creşterea performanţelor managementului instituţional, al proceselor
educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, în scopul integrării Universităţii din
Oradea în Spaţiul European al Învăţământului Superior.
18 facultăţi, 124
specializări pentru învăţământ universitar de licenţă, toate fiind acreditate ori
autorizate. Învăţământul postuniversitar cuprinde 121 specializări şi 9 domenii de
doctorat. Aproape 2000 de profesori formează staff-ul academic al Universităţii din
Oradea. În facultăţi, activitatea instructiv-educativă este însoţită şi aureolată de
cercetarea ştiinţifică. Alături de performanţele profesionale şi comportamentul
moral, cercetarea ştiinţifică devine criteriul prioritar de evaluare academică a
personalului din învăţământul superior. Pe lângă Universitate funcţionează 43 de
centre de cercetare instituţionalizate din care 3 acreditate CNCSIS.
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Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială
corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. Studenţii Universităţii din
Oradea au la dispoziţie o aulă nouă şi două recondiţionate cu 640 de locuri, 22 de
amfiteatre cu 1.940 de locuri, 60 de săli de curs şi seminarii cu 3.000 locuri şi alte
3.000 de locuri în cele peste 150 de laboratoare, în total 8.580 locuri numai pentru
activităţi didactice directe cu studenţii, o cantină modernă cu 200 de locuri, 2
cămine studenţeşti proprii, situate în campus, şi alte 2 închiriate, iar în curând va
fi finalizată construcţia a două cămine studenţeşti cu câte 402 locuri, situate în
imediata vecinătate a campusului.
Domenii de specializare: Arhitectură şi Construcţii, Muzică, Arte Vizuale,
Educaţie Fizică şi Sport, Electrotehnică, Informatică, Energetică, Inginerie
Managerială şi Tehnologică, Istorie - Geografie, Litere, Medicină şi Farmacie,
Protecţia Mediului şi Silvicultură, Ştiinţe (Matematică, Fizică, Chimie), Ştiinţe
Economice, Ştiinţe Juridice, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Ştiinţe SocioUmane, Teologie Ortodoxă, Textile şi Pielărie.
Planul Strategic de dezvoltare al Universităţii din Oradea este elaborat în
conformitate cu reformele profunde care se desfăşoară în învăţământul superior
din Europa, prin promovarea Procesului de la Bologna şi a Strategiei Lisabona.
Universitatea din Oradea este o instituţie de învăţământ superior
acreditată, publică, instituţie, care şi-a asumat misiunea de a forma specialişti în
diverse domenii ale ştiinţei şi culturii, de a genera noi cunoştinţe, cu scopul
progresului economic şi social. Această misiune se menţine, cel puţin pentru
orizontul de timp la care se referă Planul Strategic de Dezvoltare.
În acest scop, Universitatea din Oradea şi-a propus să acţioneze pe cele trei
paliere care condiţionează calitatea serviciilor educaţionale: capacitate
instituţională, eficienţă educaţională managementul calităţii.
Lucrurile stau mai bine la învăţământul superior, informaţiile care le avem
la nivelul anului 2005 arătându-ne că dintr-un total de 15 instituţii de învăţământ
superior câte există la nivel regional, în judeţul nostru existau 4 ceea ce înseamnă
aproape o treime, lucru care nu e rău deloc. De asemenea numărul studenţilor a
crescut continuu în ultimii ani atingând cifra de 22.304 reprezentând aproximativ
23% din totalul de 90.919 câţi erau înregistraţi pentru Regiunea de Nord-Vest.
Regiune de
dezvoltare
Judeţul
Nord-Vest

Instituţii de învăţământ superior
Total
Facultăţi

Studenţi înscrişi
Feminin

Total

15

110

90919

49896

Bihor

4

29

22304

11489

TABEL 32 – Instituţii de învăţământ superior şi număr de studenţi înscrişi în anul 2005 în Regiunea
Nord-Vest şi Bihor; SURSA: Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest







Alte centre de educaţie importante cu activitate în Oradea:
Universitatea Creştin Reformată PARTIUM;
Universitatea Baptistă,
Institutul Teologic Universitar Greco-Catolic;
Universitatea particulară Agora;
O filială a Universităţii Spiru Haret cu sediul în Bucureşti.
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CATEGORII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

1990/1991

1995/1996

2000/2001

2005/2006

2006/2007

1.006

9.341

17.557

23.261

23.230

354
652
-

7.909
501
931

15.187
216
2.154

21.085
2.176

19.652
3.578

TEHNIC
UNIVERSITAR
ECONOMIC
JURIDIC
MEDICO - FARMACEUTIC
ARTISTIC

905
101
-

2.620
2.672
1.701
1.222
1.055
71

4.975
5.131
2.697
1.871
2.202
681

7.088
6.743
4.687
1.091
2.843
809

7.311
6.394
5.084
1.012
2.749
680

DIN TOTAL ÎNVĂŢĂMÎNT
SUPERIOR:
- public
- privat
DIN TOTAL STUDENŢI

1.006
-

8.358
983

16.267
1.290

20.601
2.660

20.537
2.693

STUDENŢI ÎNSCRIŞI - TOTAL
JUDEŢ din care:
- învăţămînt de zi
- seral
- fără frecvenţă sau la
distanţă
DIN TOTAL ÎNVĂŢĂMÎNT
SUPERIOR:

STUDENŢI DIN ALTE ŢĂRI
652
398
TABEL 33 – Principalii indicatori ai învăţământului superior din Bihor şi Oradea între anii 1990-2007;
SURSA: ISJ Bihor

1.2.5 Cercetarea
Activitatea de cercetare ştiinţifică în Oradea a devenit un domeniu prioritar
mai cu seamă după înființarea Universității în anul 1990, la ea participând
îndeosebi cadrele didactice, dar și alte categorii de cercetători, angajaţi, studenţi,
masteranzi - doctoranzi şi orice alte categorii de cursanţi ai universităţii.
Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare,
consultanţă, expertiză şi alte servicii ştiinţifice se desfăşoară în catedre,
departamente, centre de cercetare. În măsura în care portofoliul de programe,
proiecte sau teme, constituit sau în curs de constituire, impune o organizare
specifică, atunci cercetarea ştiinţifică se realizează şi prin unităţi sau structuri
distincte de cercetare-dezvoltare create la nivelul catedrelor, facultăţilor, cu
aprobarea Senatului. Ea se realizează, de asemenea, şi prin colaborare cu alte
institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate, inclusiv în
cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare.
Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin
proiecte si teme, finanţate sau nefinanţate, cuprinse în programele instituţionale
ale catedrelor, facultăţilor, departamentelor, centrelor de cercetare etc. În cadrul
acestor programe va fi inclusă şi tematica programelor de cercetare ştiinţifică
doctorală.
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465

Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a personalului de
cercetare se poate realiza şi în mod individual, în măsura în care catedra a
asimilat în programul propriu preocuparea ştiinţifică independentă. La nivelul
Universității cercetarea se organizează conform Legii Învăţământului nr. 84/1995,
modificată şi completată prin Legea nr. 151/1999, şi a Cartei Universităţii din
Oradea. Sunt reglementate astfel cu multă claritate activităţile de cercetare dezvoltare coordonate prin programele Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă,
Tehnologie şi Inovare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Academia Română;
activităţile de cercetare - dezvoltare realizate în cooperare internaţională;
activităţile şi prestările de servicii executate pentru terţi care se desfăşoară prin
mijloace specifice cercetării: studii, evaluări, expertize; se includ şi studiile de
evaluare a impactului asupra mediului, definite în Legea protecţiei mediului nr.
137/1995; activităţile de cercetare pentru doctorat, în condiţiile stabilite prin
Hotărârea Guvernului nr. 301/1996; activităţile de cercetare - dezvoltare ale
cadrelor didactice şi studenţilor, care se desfăşoară ca parte a procesului de
învăţământ (lucrări de diplomă, disertaţii de master). În ce privește structurile
interne, pe baza hotărârii Senatului Universității sunt institute, departamente,
centre şi alte unităţi de cercetare, ca unităţi proprii sau în colaborare cu alte
instituţii. Funcţionarea acestora se reglementează prin regulament sau statut
aprobat de Senat, la propunerea Consiliului Cercetării, Consiliilor Facultăţilor sau
Senatului Universităţii, după caz. Unităţile enumerate la art. 3.1. (institute,
departamente, centre şi alte unităţi de cercetare) pot fi constituite ca persoane
juridice sau ca unităţi fără personalitate juridică. Activitatea colectivelor de
cercetare constituite ad–hoc, pentru realizarea unui proiect sau a unei lucrări de
cercetare contractate, se desfăşoară fie în cadrul unităţilor de cercetare
existente, fie independent sub autoritatea responsabilului de proiect. În aceste
colective pot fi incluşi şi cercetători din alte unităţi de învăţământ sau cercetare,
in special doctoranzi, absolvenţi cu studii superioare şi alte categorii de specialişti
cu studii medii. Activitatea de cercetare a studenţilor se desfăşoară sub
îndrumarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor. Cadrele didactice pot angaja
lucrări de cercetare - dezvoltare şi ca cercetători independenţi, elementele de
detaliu ale activităţii fiind cele reglementate prin contract.
Referitor la administrarea activității de cercetare coordonarea,
monitorizarea și evaluarea acesteia este realizată de Consiliul Cercetării condus de
prorectorul responsabil cu cercetarea ştiinţifică. Consiliul Cercetării este un
organism consultativ al Senatului format din reprezentanţi ai tuturor facultăţilor
din Universitate, propuşi de birourile consiliilor facultăţilor şi validaţi de Biroul
Senatului. Acesta îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu de
funcţionare elaborat în conformitate cu reglementările legale in vigoare, Carta
Universităţii şi prevederile acestui regulament. Serviciile funcţionale şi tehnic administrative ale Universităţii asigură, prin personalul propriu, acoperirea
activităţilor specifice legate de gestionarea contractelor în vreme ce conducătorii
institutelor şi centrelor de cercetare sunt asimilaţi funcţiei de director şi pot primi
o indemnizaţie de conducere, din veniturile proprii ale unităţii. Unităţile de
cercetare, alte colective neconstituite formal ca unităţi de cercetare, pot acţiona
autonom pentru atragerea de resurse pentru cercetare, pot participa liber la
competiţii pentru obţinerea finanţării şi pot solicita conducerii Universităţii
negocierea unor convenţii/condiţii specifice privind execuţia şi valorificarea
lucrărilor.
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În ce privește statutul cercetătorilor cadrele didactice pot desfăşura
activităţi de cercetare în condiţiile libertăţii academice consfinţite de Carta
Universităţii. Activitatea de cercetare producătoare de venituri este retribuită
conform normelor legale. Cercetătorul (cadru didactic sau cu funcţia de bază în
cercetare) poate opta pentru oricare dintre formele de remunerare legale (plata
cu ora, plata pe lucrare, cumul pe funcţie de cercetare, convenţii civile sau alte
forme reglementate legal). Catedrele pot prevedea posturi de cercetare în statele
de funcţiuni plătite de la buget, în care poate fi angajat şi personal cu funcţia de
baza în cercetare. Unităţile de cercetare pot prevedea posturi de cercetare în
statele de funcţiuni plătite din autofinanţare. Responsabilii de contract stabilesc
nivelul de retribuire a personalului care execută lucrările, în funcţie de contribuţia
acestora şi cu respectarea reglementărilor legale. Personalul cu activitate
sistematică şi realizări deosebite în domeniul cercetării contractuale poate solicita
încadrarea (inclusiv prin cumul) pe posturi de cercetare şi acordarea de titluri
corespunzătoare. Activitatea de cercetare a cadrelor didactice, legată de
conducerea lucrărilor de diplomă, a disertaţiilor de master şi a tezelor de doctorat
este sarcină de serviciu şi se normează corespunzător. Personalul didactic şi de
cercetare beneficiază, în exerciţiul activităţii de cercetare, de sprijin material şi
administrativ precum şi de protecţia drepturilor care îi revin, stipulate prin
reglementările legale, Carta Universităţii, prezentul regulament şi convenţiile
stabilite între părţi. Activitatea de cercetare este parte integrantă a activităţii
Universităţii din Oradea, cercetătorului recunoscându-i-se astfel rolul pe care îl
are şi orice contribuţie pe care o aduce la promovarea acestei activităţi în condiţii
de performanţă.
În prezent în municipiul Oradea funcționează următoarele centre de
cercetare instituționalizate de interes local:
Nr.
crt.

Numele centrului

1

Centrul
de
Cercetări
Interdisciplinare „Artă
monumentală – Artă de șevalet –
Artă ambientală”
Centrul de Cercetare pentru
performanță umană
Centrul
de
Cercetare
–
Managementul
Proceselor
Energetice

Conf. univ. dr. Maria Arte Vizuale
Zinț
Prof.univ.dr.
Iacob Hanțiu
Prof.univ.dr.ing.
Ioan Felea

Educație Fizică
si Sport
Energetică

Centrul de Cercetare si Inginerie
Tehnologică în Conversia Energiei
Electromagnetice – CCITCEE
CCTIEA – Centrul de cercetare în
tehnologia informației, electronică
si automatică
Centrul de cercetări, proiectări în
domeniul energiilor nepoluante

Prof.univ.dr.ing.
Teodor Leuca

Inginerie Economică
și
Tehnologia
informației
Inginerie Economică
și
Tehnologia
informației
Inginerie Economică
și
Tehnologia
informației

2
3

4
5
6

Director centru

Prof.univ.dr.ing.
Daniel Trip
Prof.univ.dr.ing.
Karoly Bondor
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Facultatea

7
8
9

Centrul de Cercetare în Inginerie
Mecanică și Automobile – IMA
Ingineria
și
Managementul
sistemelor integrate de producție
și servicii – PRODUCTICA IMT
CSAT – Studii și Analize Teritoriale

10

Institutul de
Euroregionale

11

Centrul
de
Cercetare
a
schimbărilor cultural naționale în
contextul globalizării
Centrul de Cercetare și Creație
Artistică
Centrul de cercetare a Factorilor
de
Risc
pentru
Agricultură,
Silvicultură, Mediul Înconjurător și
Industrie Alimentară
Centrul de cercetare a sistemelor
biotehnice, ecologice și silvice
Fizica materialelor

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Istorie

și

Prof.univ.dr.ing.
Ion Bratu
Prof.univ.dr.ing.
Cătălin Radu Țârcă

IMT

Prof.univ.dr.
Gheorghe Măhăra

Istorie, Geografie și
Relații
Internaționale
Istorie, Geografie și
Relații
Internaționale
Litere

Studii Prof.univ.dr.
Ioan Horga
Prof.univ.dr.
Ion Simuț
Conf.univ.dr.
Agneta Marcu
Prof.univ.dr.ing.
Vasile Bara

Prof.univ.dr.ing.
Vlad Ioan
Prof.univ.dr.
Teodor Jurcuț
Sisteme informatice distribuite
Prof.univ.dr.
Constantin
Popescu
CCARC – Centrul de Cercetare în Prof.univ.dr.
Analiza Reală și Complexă
Adrian Ban
Centrul de cercetări biologice
Conf.univ.dr.
Sabin Burcă
Chimie aplicată
Conf.univ.dr.
Stănăsel Oana
Centru de Cercetare Algebră
Prof.univ.dr.
Mihail Ursul
CCCDD - Centrul de Cercetare Prof.univ.dr.ec.
pentru
Competitivitate
și Mihai Berinde
Dezvoltare Durabilă
Centrul de Cercetare în Științe Conf.univ.dr.
Juridice și Administrative – CCSJA
Valentin Mirisan
Centrul de Studii pe Problemele Prof.univ.dr.
Identității și Migrației
Lia Pop
Centrul
de
Cercetare
Fundamentală și Aplicată
în Domeniul Psihologiei
Centrul de Cercetare și Inovare în
domeniul Științe ale Educației
Centrul de Studii
Teologice
Interdisciplinare
ECO - Sisteme de Inginerie și

Prof.univ.dr.
Elena Bonchiș
Conf.univ.dr.
Ioan Chelemen
Conf.univ.dr.
Pavel Cherescu
Prof.univ.dr.ec.
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IMT

Muzică
Protecția
Mediului
Protecția
Mediului
Științe
Științe
Științe
Științe
Științe
Științe
Științe
Economice
Științe Juridice
Științe Politice și
Științele
Comunicării
Științe Socio-Umane
Științe Socio-Umane
Teologie
Ortodoxă
Textile și Pielărie

28

Management Impact și Dezvoltare
Vasile Anton
Centrul
de
Cercetări Vasile Marcu
Interdisciplinare EducaţieCultură-Societate – CCIECS

DPPPD

TABEL 34 – Centre de cercetare ale Universităţii din Oradea; SURSA: Universitatea Oradea

Nr.
crt.
1
2
3

Un număr de 3 centre sunt recunoscute la nivel național:
Numele centrului
Director centru
Centrul de Studii și Analize Prof.univ.dr.
Teritoriale
Gheorghe Măhăra
Centrul
de
Studii
asupra Prof.univ.dr.
Transformărilor Sociale
Floarea Chipea
Centrul Național de Cercetări Prof.univ.dr.ing.
Geotermale
Teodor Maghiar

Facultatea
Istorie
Geografie
Științe Socio- Umane
Universitatea
din Oradea

TABEL 35 – Centre de cercetare din Oradea recunoscute naţional; SURSA: Universitatea Oradea

Se poate observa cu ușurință faptul ca aria problematicilor supuse cercetării
acoperă o mare gamă de problematici începând de la cele legate de:
- performanța umană (conceperea si derularea de programe de cercetare în
domeniul activităților fizice, promovarea si derularea programelor de formare de
tip studii postuniversitare de specializare,dezvoltarea relațiilor de colaborare cu
membrii structurilor din cercetare, învățământ din țară și străinătate, publicarea
de articole științifice în reviste de specialitate din țară și străinătate, încheierea
de acorduri cu parteneri români sau străini vizând cercetarea științifică etc.)
- de ingineria tehnologică în conversia energiei electromagnetice
(modelarea și simularea numerică a fenomenelor electromagnetice cuplate,
modelarea și simularea numerică a câmpului electromagnetic în procesele de
încălzire în câmp de microunde, studiul, cercetarea și implementarea de
tehnologii avansate în domeniul încălzirilor inductive, studiul, cercetarea și
implementarea de tehnologii avansate în domeniul încălzirilor în câmp de
microunde, studiul, cercetarea și implementarea de electrotehnologii noi,
ecologice în industrie, proiectarea asistată și implementarea de echipamente de
încălzire prin inducție în sectorul industrial, proiectarea asistată și implementarea
de echipamente de încălzire în câmp de microunde în sectorul industrial,
proiectarea și execuția de echipamente electrice, sprijinirea publicării unor
articole de specialitate, a editării unor cărți sau monografii, de către autorii din
cadrul centrului, dotare cu echipamente, utilaje, aparate în funcție de bugetul
centrului, sprijin financiar pentru membrii centrului în vederea participării
acestora la manifestări științifice (în limita bugetului), organizarea de congrese,
conferințe, simpozioane pe tematica specifică centrului, expertiză și consultanță
de specialitate etc.)
- de tehnologia informației, electronic și automatică (cercetarea științifică
fundamentală și aplicativă și valorificarea rezultatelor cercetării din programe,
granturi și contracte de cercetare-dezvoltare, prin realizarea de produse, studii,
servicii și tehnologii, precum și publicarea rezultatelor cercetării în reviste de
specialitate, simpozioane, conferințe și workshop-uri naționale și internaționale,
promovarea centrului pentru a deveni un centru de referință, înglobând întreaga
108

activitate de cercetare a membrilor centrului în ariile de cercetare ale centrului,
promovarea interacțiunii între cercetătorii centrului și alți cercetători din cadrul
Universității din Oradea și stimularea dialogului științific și profesional cu alți
cercetători la nivel național și internațional, prin promovarea de parteneriate si
publicarea rezultatelor activității de cercetare împreună cu alte centre de
cercetare, formarea de cercetători și cadre didactice tinere și a studenților
masteranzi și doctoranzi în vederea dezvoltării competențelor profesionale și
științifice, dezvoltarea de produse, servicii și tehnologii pe care să le valorifice în
mediul industrial, asigurând creșterea competitivității științifice și tehnologice a
partenerilor industriali cu care colaborează etc.).
- de cercetări și proiectări în domeniul energiilor nepoluante (studiul,
cercetarea și implementarea de tehnologii avansate în domeniul schimbătoarelor
de căldură, modelarea și simularea la calculator a fenomenelor termice în
schimbătoarele de căldură, modelarea și simularea la calculator a funcționării
stațiilor geotermale, studiul, cercetarea și implementarea de tehnologii avansate
în procesele de valorificare a energiei apelor geotermale, proiectarea și execuția
de echipamente electrice specifice pentru instalații geotermale, studiul,
cercetarea și implementarea rezultatelor proprii, în realizarea surselor nepoluante
ecologice în domeniul surselor eoliene, solare, biomasă, cercetarea și realizarea
unei surse de conversie a energiei solare din spectrul vizibil în energia curentului
electric alternative, cercetări fundamentale în domeniul fuziunii nucleare,
proiectarea si execuția de echipamente electronice specifice pentru instalații de
fuziune, cercetări aplicative în domeniul fuziunii nucleare, modelarea și simularea
pe calculator a proceselor, realizarea si îmbunătățirea dispozitivelor
experimentale etc.).
- de inginerie și managementul sistemelor integrate de producție și
servicii (își propune dezvoltarea cunoașterii in domeniul tehnic și economic pentru
creșterea impactului domeniului ingineriei în societate, prin cercetări avansate și
servicii de specialitate de cel mai înalt profesionalism etc.).
- de istorie și studii euroregionale (își propune să devină interfață pentru
diseminarea informației europene în spațiul de vecinătate, reprezentat de noile
frontiere de Est ale UE, după ianuarie 2007, să fie un factor important al cercetării
și al cunoașterii românești în domeniul transfrontalier, să promoveze parteneriate
între Universitatea din Oradea și instituțiile publice și private din România și
Ungaria pentru participarea la proiecte comune cu finanțare europeană și
bilateral, să joace rol de pivot în dezvoltarea cercetării științifice și promovarea
resurselor umane din regiunea noastră pe piața europeană a cercetării și a
dezvoltării resurselor umane, să formeze specialiști români în domeniul
transfrontalier și al politicilor europene în aria de vecinătate (Ucraina, Moldova,
Serbia, Muntenegru etc.) unde i se cere României să fie un factor activ după 2007,
să devină un pol performant de expertiză regională și transfrontalieră a instituțiilor
europene etc.).
- de cercetare și creație artistică (restituirea patrimoniului cultural al
lucrărilor reprezentanților culturii bihorene, cercetarea vieții artistice a județului
Bihor, cercetarea creației artistice a unor personalități de seamă din viața
culturală bihoreană, promovarea tinerilor compozitori, interpreți, dirijori, actori,
regizori, dramaturgi, folcloriști, jazzmeni, critici de artă, promovarea ideilor
novatoare din cadrul didacticii de specialitate, schimburi culturale cu alte centre
similare din țară și străinătate, marcarea contribuției și a implicării
109

personalităților din domeniul artistic în evoluția și dezvoltarea vieții culturale a
Bihorului etc.).
- de cercetare a factorilor de risc pentru agricultură, silvicultură, mediul
înconjurător și industria alimentară (studiul factorilor climatici de risc pentru
ecosistemele din nord-vestul țării și stabilirea metodelor de prevenire și
combatere, studiul factorilor biologici de risc pentru agricultură, silvicultură,
mediul înconjurător și industrie alimentară și stabilirea metodelor de prevenire și
combatere, studiul factorilor de risc cauzați de activitatea antropică și stabilirea
metodelor de prevenire și combatere etc.).
- de cercetare a sistemelor biotehnice, ecologice și silvice (studiul
asolamentelor în pepinierele dendrologice, studiul particularităților lucrărilor
solului pe terenurile afectate de poluare, studiul posibilităților de îmbunătățire a
sistemului de fertilizare a culturilor forestiere bazat pe experiențe de lungă durată
cu fertilizare minerală, organo-minerală si amendamente și pe noi experiențe cu
îngrășăminte foliare, studiul posibilităților de îmbunătățire a managementului apei
în ecosistemele forestiere, a celor afectate succesiv de exces și deficit de
umiditate, a celor situate pe terenurile în pantă, respectiv a celor situate pe soluri
nisipoase, studiul sistemului de măsuri necesare protecției pădurilor, împotriva
bolilor și dăunătorilor, elaborarea managementului integrat a factorilor de mediu
etc.)
- de fizica materialelor (obținerea și studiul proprietăților structurale,
electrice și magnetice ale filmelor subțiri și ale monocristalelor, obținerea și
studiul proprietăților electrice, magnetice și de transport ale materialelor
supraconductoare oxidice cu temperatură critică de tranziție ridicată, obținerea și
studiul proprietăților structurale, electrice și magnetice ale materialelor oxidice
vitroase, investigații spectroscopice ale unor complecși de interes biologic,
studierea in-situ a procesului de oxidare a aliajelor metalice în diferite condiții de
temperatură și presiune, modelarea teoretică a proprietăților sistemelor
supraconductoare cu temperatură critică de tranziție ridicată, modelarea
numerică a structurii electronice a sistemelor puternic corelate, studiul teoretic al
proprietăților magnetice, optice și de transport în semiconductori și al
fenomenelor de transport de spin etc.).
- de sisteme informatice distribuite (studii și cercetări privind găsirea de
soluții noi de securitate a informațiilor într-un sistem distribuit, cu precădere în
rețeaua internet, dezvoltarea de protocoale de securitate pentru protecția datelor
în tranzacțiile electronice, dezvoltarea unor metode noi de aproximare a funcțiilor
reale cu ajutorul algoritmilor genetici, dezvoltarea unor algoritmi de compresie și
decompresie a imaginilor etc.).
- de cercetare în analiză reală și complexă (elaborarea de lucrări
științifice publicate în reviste de specialitate cotate ISI/BDI sau prezentate la
conferințe/simpozioane naționale și internaționale, participarea în programe de
cercetare-dezvoltare naționale și internaționale, elaborarea de cărți de
specialitate/monografii, capitole din cărți și cursuri universitare legate de
direcțiile de cercetare ale centrului, integrarea rezultatelor cercetării în alte
domenii, creșterea nivelului științific și de instruire a membrilor centrului,
evidențierea existenței unei entități capabile de colaborări cu mediul științific și
cu cel socio-economic, dezvoltarea unui parteneriat puternic cu cercetători și cu
instituții dedicate cercetării din țară și străinătate etc.).
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- de cercetări biologice (desfășurarea activităților de cercetare în domeniul
de cercetare al centrului, elaborarea și realizarea proiectelor de cercetare de
către membrii centrului, stabilirea de parteneriate cu alte unități de cercetare în
scopul creării unor rețele de cercetare în domeniu, realizarea unui colectiv care să
cuprindă specialiști din diverse domenii pentru studiul biodiversității unor
ecosisteme naturale și antropice din mediul terestru și acvatic și pentru inițierea
de culturi de celule vegetale și subcultivarea acestora pe diferite medii,
participarea la proiecte pentru fundamentarea științifică, a dezvoltării și
managementului rețelei de arii protejate din vestul și sudul țării, participarea la
activități de expertiză în caz de accidente sau catastrofe ecologice capabile să
aducă prejudicii capitalului natural, micropropagarea, conservarea „in vitro” și
aclimatizarea la mediul natural de viață a unor specii vegetale aflate pe cale de
dispariție, precum și extinderea acestor specii în alte locații, stabilirea celor mai
optime condiții experimentale sub aspect economic, pentru a multiplica cât mai
rapid „in vitro” specii cu importanță economică, cu scopul aclimatizării acestora și
ulterior recoltarea lăstarilor tineri, în vederea obținerii de biomasă vegetală,
necesară ca sursă de energie nepoluantă, editarea și promovarea a unor publicații
științifice de interes național și internațional etc.).
- de cercetare în chimie aplicată (monitorizarea compoziției chimice a
apelor geotermale și a apelor uzate rezultate din diverse procese tehnologice,
sinteza și identificarea unor compuși organici și urmărirea mecanismelor de
reacție, sinteza unor compuși anorganici cu structură complexă, identificarea și
separarea unor compuși biologic activi prin metode cromatografice de înaltă
performanță, aplicarea unor tehnici moderne de interferometrie cu laser în
domeniul chimiei alimentare etc.).
- de cercetare pentru competitivitate și dezvoltare durabilă (relansarea
activității de cercetare științifică în domeniul economic și integrarea în
comunitatea social-economică regională, națională și internațională, relansarea
activității de cercetare științifică în domeniul economic și integrarea în
comunitatea social-economică regională, națională și internațională, obținerea
performanței în domeniul de cercetare al CCCDD prin concentrarea și integrarea
eforturilor membrilor echipei de cercetare, într-un cadru instituționalizat,
realizarea de studii și analize privind integrarea în Uniunea Europeană, pe
următoarele arii tematice: management micro și macroeconomic; restructurarea
economiei, privatizarea întreprinderilor; promovarea, progresului tehnico-științific
și modernizarea economiei naționale; piața bunurilor și serviciilor; piața de
capital; eficiența economică, guvernare corporativă; fiscalitate, integrarea
europeană și regională; planificarea industrială; aprovizionarea tehnico-materială;
prognoza economică; resurse naturale, investiții, cercetarea științifică privind aria
tematică a dezvoltării economice durabile, structurată în principal spre
următoarele domenii interdisciplinare: dezvoltarea durabilă; protecția mediului
înconjurător; creșterea economică cu particularizări referitoare la implicațiile
procesului de integrare europeană asupra mediului și a economiei României,
politici și instrumente economice de accelerare a creșterii economice sustenabile;
actori de promovare a dezvoltării durabile, conform cerințelor de aderare și
integrare a României în Uniunea Europeană, studii comparative privind dezvoltarea
economică și mediul în diferite țări și perioade de dezvoltare, de integrare
economică sau de globalizare, cercetări orientate în direcția studierii implicațiilor,
a costurilor și a avantajelor integrării României în UE și NATO, precum și în alte
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forme de cooperare internațională; a globalizării economiilor și a noii economii; a
dezvoltării umane sustenabile etc.)

HARTA 32 – Harta polilor urbani cu potenţial de competitivitate; SURSA – Document
strategic de Dezvoltare al României, MDRL

Într-o societate în alertă globalizantă şi dominată de societatea
informaţională, cercetarea şi mediul universitar are obligativitatea implicării în
viaţa cetăţii. Acestea două pot aduce prin implicarea lor avantajele
competitivității localităţilor şi zonelor de influenţă într-o Europă a pieţelor
deschise, aflată în perpetuă concurenţă internă şi externă. Universitatea din
Oradea, prin centrele ei reprezentative de cercetare, cum ar fi cea de studii
geotermale sau inginereşti, devine automat obligată de a aduce acel suflu necesar
pentru revitalizarea oraşului, pentru creşterea sa economică şi securitatea sa
socială şi energetică.
SĂNĂTATEA - O PRIORITATE
Accesul la servicii medicale în municipiul Oradea se încadrează peste nivelul
mediu naţional la toate categoriile de indicatori. Evoluţia sistemului sanitar şi de
sănătate publică din Oradea are câteva atuuri în competiţia la nivelul polilor de
dezvoltare Urbană din România, dar mai ales în competiţia cu polii urbani din
Regiunea de Nord-Vest, unde îşi surclasează contracandidatele la majoritatea
112

indicilor infrastructurii de sănătate. De menţionat este faptul că, spre deosebire
de acestea din urmă Oradea beneficiază de existenţa unei Facultăţi de Medicină şi
Farmacie şi ca atare de cadre specializate şi spitale clinice, precum şi a unui Grup
Şcolar Sanitar, ce pregăteşte cadre medicale medii la nivel liceal şi postliceal.
Resursa umană calificată superior şi mediu este în general de calitate, deficienţele
majore în domenii fiind cele ce ţin de infrastructura spitalicească, gigantică şi greu
de administrat, costisitoare ca întreţinere, aparatura medicală învechită şi,
adesea, neperformantă. Subfinanţarea domeniului, atât la nivel funcţional pe
infrastructură, dar şi la nivel de act medical îşi pune amprenta asupra sănătăţii din
judeţul Bihor. Măsurile de eficientizare, retehnologizare şi reabilitare a unităţilor
sanitare din sistemul public fiind imperativ necesare. Aceste acţiuni trebuiesc
dublate de umplerea unor goluri ce ţin de subdimensionarea sau lipsa de
infrastructură şi resurse umane pe componente cum ar fi: centrele de îngrijire
copii şi centrele medico-sociale, care aşa cum se va vedea sunt, comparativ cu
datele demografice şi de sănătate a populaţiei, fie insuficiente (creşe, centre de
îngrijire copii), fie inexistente, cazul centrelor medico-sociale.
Oraş

Oradea

Număr
Spitale
Sector
Public

Policlinici
–
Sector
public

Dispensare
Medicale –
sector
public

Centre de
Sănătate

Unități
MedicoSociale

Centre de
Diagnostic
și
Tratatam
ent

Centre
Medicale de
Specialitate

7

1

1

-

-

-

-

TABEL 36 - Situaţia Unităţilor Sanitare în Oradea; SURSA: DJS Bihor

Municipiu

Ambulatorii de spital în
sectorul public

Ambulatorii de
specialitate în sectorul
public

Total

5

4

9

Oradea

TABEL 37 - Ambulatorii de spital şi de specialitate; SURSA: DJS Bihor

Structura unităţilor sanitare publice din Oradea este alcătuită din: 7 spitale
(Spitalul Clinic Judeţean, Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu”, Spitalul
Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea, Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie
Oradea, Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea, Spitalul CFR Oradea, Spitalul Militar
Oradea), 28 de dispensare medicale, 7 policlinici, 1 centru de recoltare /
conservare a sângelui, 68 de farmacii şi un Serviciu de Ambulanţă şi Serviciu
Medical de Urgenţă.
Situaţia privind nr. de paturi în spitale, nr. de medici, nr. de stomatologi,
nr. de farmacişti din sectorul public în Municipiul Oradea se prezintă după cum
urmează:
Municipiul Oradea

Nr.
paturi
de spital

Nr.
medici
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Nr.
Stomatologi
Total
public/privat

Nr.
Farmaciști
Total
public/privat

Anul 2004

3042

782

182

203

Anul 2005

3050

785

255

192

Anul 2006

2759

736

256

202

Anul 2007

2743

654

300

221

Anul 2008

2639

648

336

300

TABEL 38 – Evoluţia indicilor domeniului de sănătate publică în Oradea între 2004 - 2008;
Sursa: DJS Bihor - Fişa localităţii 2004-2008

Structura de sănătate publică este dublată sistemul medical privat prezent
în municipiul Oradea prin: 75 de cabinete medicale de specialitate, 85 de cabinete
stomatologice şi 54 de cabinete de medicină generală.
Comparativ cu ceilalţi poli de dezvoltare urbană de la nivelul ţării noastre,
sănătatea orădeană se ridică peste media de indicilor de referinţă aferenţi anului
de analiză 2007. La nivel general, Oradea este depăşită doar de oraşele Târgu
Mureş (puternic şi de tradiţie centru universitar în medicină) şi de Sibiu. În
concurenţa directă pe Regiunea Nord-Vest, cu municipiile Baia mare şi Satu Mare,
situaţia este clar favorabilă municipiului Oradea, la toţi indicatorii luaţi în calcul,
aşa cum se poate vedea din tabelele de mai jos.
Top

Municipiul

Număr
spitale

Număr
cabinete
medicale
sector public

Număr de
paturi în
spitale

Număr de
paturi în
spitale la 1000
de locuitori

1

Târgu Mureș

2

99

2.613

17,90

2

Sibiu

6

97

2.425

15,70

3

Oradea

7

34

2.743

13,38

4

Suceava

2

117

1.331

12,51

5

Deva

1

25

828

12,27

6

Râmnicu Vâlcea

2

63

1.306

11,73

7

Satu Mare

21

5

1.325

11,65

8

Baia Mare

5

199

1.547

11,06

9

Galaţi

8

148

2.985

10,17

10

Pitești

5

121

1.624

9,61

11

Arad

3

87

1.589

9,50

12

Bacău

5

127

1.671

9,38
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13

Brăila

4

155

1.956

9,08

14

Media

4

99

1.842

11,84

TABEL 39 – Situaţia spitalelor în cadrul polilor de dezvoltare urbană din România în anul 2007;
SURSA: INS - Fişele de date ale localităţii

Nr .
crt.

Municipiul

Număr
medici

Număr medici
/ 1000
locuitori

Număr
farmacii

Număr farmacii
/ 1000 de
locuitori

1

Târgu Mureș

1.378

9,44

87

0,60

2

Sibiu

810

5,24

68

0,44

3

Oradea

775

3,78

119

0,58

4

Suceava

387

3,64

64

0,60

5

Deva

364

5,39

30

0,44

6

Râmnicu Vâlcea

357

3,21

44

0,40

7

Satu Mare

306

2,69

53

0,47

8

Baia Mare

423

3,02

53

0,38

9

Galaţi

643

2,19

82

0,28

10

Piteşti

582

3,44

81

0,48

11

Arad

610

3,65

75

0,45

12

Bacău

516

2,90

71

0,40

13

Brăila

434

2,02

65

0,30

14

Media

517

3,89

69

0,45

TABEL 40 - Medici și farmacii în cadrul polilor de dezvoltare urbană din România în anul 2007;
SURSA: INS - Fişele de date ale localităţii

La nivel judeţean, analizând indicii pe sănătate aferenţi anului 2007,
păstrând proporţiile de contribuţie la fondul general al indicatorilor de sănătate, şi
în Regiunea de Nord-Vest, oraşul Cluj-Napoca deţine supremaţia la toţi indicatorii,
el fiind în acelaşi timp şi polul, centrul regional de servicii de sănătate. El este
urmat de judeţul Bihor cu un număr de 14 spitale (21,87% din spitale din regiune),
cu un număr de 4259 paturi în spitale (21,54% din total regiune), cu un indice de
7,16 paturi la 1000 de locuitori, cu 1180 de medici (18,40 % din numărul total de
medici din regiune), aferenţi unui indice de acoperire cu personal medical superior
de 1,99 medici la 1000 de locuitori, cu un număr de 197 farmacii şi un indice de
acoperire la 1000 de locuitori de 0,33.
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România
Regiunea
NV
Judeţ

Număr
spitale

Număr
cabinete
medicină
generală

Număr
paturi
în
spitale

Număr
paturi
/
1000
loc.

Număr
medici

Număr
medici
/
1000
loc.

Număr
farmacii

Număr
farmacii
/
1000
loc.

România

447

1.036

138.025

6,40

48.199

2,24

6.906

0,32

Nord-Vest

64

134

19.766

7,25

6.413

2,35

902

0,33

Bihor

14

9

4.259

7,16

1.180

1,99

197

0,33

BistriţaNăsăud
Cluj

4

19

1.643

5,18

406

1,28

104

0,33

24

58

7.195

10,39

3.158

4,56

279

0,40

Maramureş

11

20

3.341

6,51

818

1,59

126

0,25

Satu Mare

5

18

1.885

5,14

530

1,45

116

0,32

Sălaj

6

10

1.452

5,97

321

1,32

80

0,33

TABEL 41 - Situaţia infrastructurii sanitare în judeţele din regiunea Nord-Vest în anul 2007;
SURSA: - Anuarul Statistic al României pe anul 2007

SERVICII SOCIALE – PERSPECTIVE NEACOPERITOARE
La nivelul municipiului Oradea în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale
activează Administraţia Social Comunitară Oradea. Aflată în subordinea Consiliului
Local al Municipiului Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţie Socială
Bihor, dependentă de Consiliul Judeţean Bihor.
În Municipiul Oradea, în domeniul asistenţei sociale, cu un deosebit impact
se regăsesc serviciile sociale oferite de Organizaţiile Neguvernamentale. Încă din
anii ‘90, asociaţiile şi fundaţiile din Oradea au dezvoltat servicii sociale în
colaborare cu administraţia locală, astfel încât, în anul 2009, numărul acestora
este de peste 73 de organizaţii. Peste 100 de servicii sociale sunt înfiinţate de
asociaţii şi fundaţii în Oradea, peste 2500 de beneficiari sunt asistaţi de către
acestea.
Cele mai active fundaţii şi asociaţii orădene în domeniul social sunt:
Fundaţia Ruhama, FRCCF, Fundaţia Caritas, Fundaţia Casa, Fundaţia Albin,
Societatea de Scleroză Multiplă din România, Fundaţia Ecclesia Mater, Fundaţia
Egykori Iskalament Alapitvany, Fundaţia Csillagvaros, Fundatia El Sadai, Fundaţia
People to People, Fundaţia Poarta Bucuriei, Fundaţia Pro Deo, Fundaţia Speranţa Casa Minunată, Fundaţia Theranova, Fundaţia Viaţă Nouă pentru Copii, Fundaţia
Dorcas – Centru creştin Betania, Hospice Emanuel, SUPHAR, Fundaţia Casa
Copilului şi Tineretului, Asociaţia Caritas Catolica, Asociaţia Caritas Eparhial,
Asociaţia Deficienţilor Locomotori, Asociaţia Down, Asociaţia Handicapaţilor Psihic,
Asociaţia Liman, Asociaţia Pro Christo et Ecclesia, Asociaţia Ramiluck, Asociaţia
Smiles, Asociaţia SOS Autism Bihor, Asociaţia Surzilor din România.
În anul 2006 a fost înfiinţată Coaliţia STRONG, structură care cuprinde 43 de
ONG-uri din domeniul social.
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Serviciile sociale create la nivelul Municipiului Oradea răspund unui număr
larg de persoane aflate în nevoie:
- persoane cu dizabilităţi copii (inclusiv bolnavii cronici, bolnavii terminali);
- persoane cu dizabilităţi adulţi (inclusiv bolnavii cronici, bolnavii terminali);
- persoane vârstnice;
- copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi;
- persoane tinere care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
- comunităţi locale defavorizate/excluse social - comunităţi de romi;
- alte persoane aflate în dificultate, respectiv persoane şi familii cu venituri
mici;
- persoane fără adăpost.
Din categoria serviciile sociale create enumerăm:
- Centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice
- Programe de formare profesională
- Centre de zi pentru copii, tineri şi adulţi cu handicap
- Centre rezidenţiale pentru cupluri mamă-copil
- Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici, pentru persoane cu dizabilităţi şi
pentru bolnavi cronici
- Îngrijiri paleative la domiciliu pentru bolnavii cronici
- Case de tip familial şi rezidenţial pentru copii
- Terapii diverse pentru copii cu dizabilităţi
- Servicii de suport material şi financiar
- Cantină socială
- Centre de zi pentru copii
- Programe de după şcoală de tip afterschool
- Servicii de informare şi consiliere
- Servicii socio-educaţionale
- Programe de şcoala părinţilor
- Servicii de ocupare a forţei de muncă: informare, orientare, mediere
- Programe de dezvoltare comunitară
- Programe educaţionale
- Tabere
Pentru asistenţa medico-socială a copilului există un centru de plasament cu
450 de paturi şi creşe de cartier cu 595 de paturi.
Deficienţele, cu tot efortul municipalităţii continuă să persiste. Ele sunt
sesizabile în special în raporturile şi dialogul cu ONG-urile locale in domeniu
(asociaţii, fundaţii), existenţa unei infrastructuri fizice şi de servicii sociale
degradate sau slab echipate, lipsa de delegare pe bază de parteneriat a unei părţi
din serviciile sociale cum ar fi cele referitoare la integrarea tinerilor ieşiţi din
centrele de plasament, a bolnavilor cronici de boli degenerative sau de îngrijire a
copiilor. Prezenţa locuinţelor sociale, oferite cazurilor sociale din fondul
municipalităţii, majoritatea aflate în zona Centrului Istoric, a făcut ca într-o arie
destul de densă să apară pungi de sărăcie. Spaţiul locativ primit nu poate fi
întreţinut în mod corespunzător de către cazurile sociale, ba chiar mai mult
acestea devin adesea focare de infecţie şi boli.
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1.3 DINAMICA INVESTIȚIILOR
Indiferent de modul în care au fost tratate în literatura de specialitate,
investițiile reprezintă motorul de dezvoltare al oricărei economii fie că este vorba
de o economie la scară națională fie că este vorba de o economie la scară locală.
În aproape toate situațiile investițiile au generat locuri de muncă, venituri
suplimentare la bugetele publice, au stimulat economia în amonte și în aval și au
determinat investitorii să își investească capitalurile de care dispun în speranța
obținerii câștigului scontat (așteptat).
Primul specialist care a studiat legătura dintre variația veniturilor atunci
când are loc o variație a investițiilor a fost John Maynard Keynes care a arătat
printr-un model destul de simplist că variația veniturilor depinde de
multiplicatorul investițiilor și de înclinația marginală spre consum a investitorilor.
Ulterior studiile în domeniul investițiilor au fost continuate de Roy Harrod (1963)
de E.D. Domar (1946) și mai târziu de Robert Sollow. Concluzia a fost aceea că
investițiile contribuie în mod hotărâtor la susținerea creșterii economice și a
dezvoltării economice locale strict necesare pentru ca locuitorii unei regiuni să
poată acces la standarde de viață și de civilizație cât mai ridicate.
O scurtă incursiune în literatura de specialitate ne arată că guvernele locale
pot să contribuie la susținerea dezvoltării economice prin trei modalități de
abordare și anume:
O primă abordare se referă la restabilirea (relocarea) activității: în această
situație dezvoltarea economică locală implică restabilirea activității în diverse
zone, regiuni sau chiar la nivel național utilizând reducerea taxelor, dezvoltări
țintă ale infrastructurii, rambursarea în numerar a costurilor de relocare etc.
Eforturile de restabilire de cele mai multe ori constau în sprijinirea activităților de
producție bazate pe export pentru ca bunurile și serviciile să fie vândute în afara
regiunii. Numai că pentru restabilirea activității sunt necesare eforturi din partea
guvernelor locale. Ori aceste eforturi pe lângă cele determinate de stimulentele
fiscale mai îmbracă forma și a celor determinate de racordul la utilități pentru ca
proiectele de investiții să poată deveni funcționale. Tocmai de aceea trebuie
acordată o atenție deosebită raportului dintre eforturile depuse de sectorul public
și avantajele obținute pentru ca investițiile din sectorul public să nu fie blocate de
susținerea unor proiecte de investiții ale mediului de afaceri care nu sunt benefice
pentru comunitate. Din punct de vedere al prudenței fiscale este indicat faptul ca
guvernele locale să restabilească activitatea în acele zone care nu necesită
investiții majore în infrastructură pentru a nu se crea distorsiuni severe ale
raportului dintre avantajele obținute și eforturile depuse mai ales de către
guvernele locale.
A doua abordare privește extinderea și îmbunătățirea activității existente.
Este situația în care dezvoltarea economică locală se referă la crearea de noi
întreprinderi, reținerea firmelor locale existente și extinderea sau îmbunătățirea
activităților existente. De fapt activitățile atrase din alte regiuni și pe cele nou
create sunt puse în relație cu activitățile existente deja pentru a susține
dezvoltarea acestora din urmă. Implicarea sectorului public în această etapă
îmbracă diverse forme de la crearea infrastructurii de afaceri și subvenții publice
până la dezvoltarea unor training-uri antreprenoriale, acces la capital financiar,
training-ul forței de muncă cu accent pe nevoile comunităților locale, până la
118

înființarea centrelor de transfer tehnologic care să conducă la susținerea
economiei locale.
Ultima abordare se referă la dezvoltarea întregii industrii (Industry-Wide
Development) care se consolidează pe baza avantajelor competitive ale regiunii.
Este abordarea care trece dincolo de concentrarea specifică firmei si dezbate
problema industriei în ansamblul său. Această abordare generează următoarele
întrebări:
1) Ce avantaje oferă statul sau guvernele locale în termeni reali pentru
concentrările industriale de la rețele de utilități, infrastructură specializată,
oportunități de cercetare și dezvoltare, calificări ale forței de muncă și costul
forței de muncă?
2) Ce poate face sectorul public pentru a ocroti aceste avantaje ale
concentrării industriale pentru întreaga regiune și a asigura sănătatea economică
pe termen lung? (Bradshaw și Blakley, 1999)
A identifica un răspuns la cele două întrebări formulate echivalează cu
realizarea unui diagnostic al întregii economii locale pentru a configura profilul
acesteia dar și pentru a cunoaște cât mai bine problemele jucătorilor implicați în
cadrul economiei regionale.
Ori problema dezvoltării întregii industrii nu se poate realiza fără a nu
identifica resursele de care dispune economia regiunii și a asigura o dezvoltare
susținută a acestor resurse care pot avea serioase implicații ale nivelului de trai
din întreaga regiune. Din perspectiva sectorului public implicarea pentru
dezvoltarea întregii industrii este cel mai adesea materializată prin modernizarea
infrastructurii și asigurarea unui nivel de educație corespunzător pentru forța de
muncă. Abordarea întregii industrii recunoaște că avantajele întregii economii
prevalează stimulentelor fiscale și subvențiilor publice iar inițiativele statului pun
accentul pe importanța înaltei performanțe, industriei competitive și
productivitatea ridicată a forței de muncă și calificarea superioară a acesteia
(Bradshaw și Blakely, 1999). Abordarea întregii industrii nu poate fi ocolită de
greșeli care cel mai adesea pot consta fie în susținerea unor industrii în declin fie
în crearea unei mase totale de industrie ”hot” bazată pe tehnologia informației și
pe biotehnologii.
Esența acestui tip de abordare constă în valorificarea resurselor de care
dispune economia regională ca avantaje competitive și implicarea sectorului public
prin susținerea educației și a modernizării infrastructurii ca și componente ale
serviciilor publice necesare mediului de afaceri.
Cele trei modalități de abordare a intervenției guvernelor locale în
susținerea dezvoltării economice locale evidențiază câteva din pârghiile pe care
guvernele locale sau centrale le au la îndemână pentru a susține investițiile
mediului de afaceri dintre care cel mai adesea sunt amintite: accesul la
infrastructura de utilități publice, accesul infrastructura de internet și
telecomunicații, stimulentele fiscale și nu în ultimul rând accesul la activele
publice (terenuri și clădiri) la prețuri avantajoase, cu condiția respectării
legislației în domeniu privind ajutorul de stat.
Orice analiză a dinamicii investițiilor, indiferent de perioada la care aceasta
se referă trebuie să pornească de la analiza situației existente și să evidențieze
tendințele de viitor care se manifestă în acest domeniu vital pentru orice
economie locală.
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Pentru aceasta e nevoie, într-o primă etapă, de o radiografie a modificărilor
care au avut loc la nivel național, imediat după trecerea la noul tip de economie a
cărui funcționare se baza pe regulile pieței.
La nivel național, România la fel ca multe alte state din Europa Centrală și
de Est a străbătut o perioadă îndelungată de timp pentru a implementa reforme în
domeniul economic și social dar și de schimbări profunde în societatea civilă, în
special.
Curajul de a trece de la economia planificată la economia de piață a avut
costurile sale. Regulile pieței sau dovedit a fi uneori prea dure pentru companiile
românești învățate până ieri să producă și să vândă pe piață după regulile care se
dictau de cele mai multe ori de la ”centru”. De fapt o încercare de a surprinde
schimbările dar și transformările care au avut loc în economia românească s-ar
rezuma la:
- trecerea companiilor din proprietatea Statului în proprietatea privată,
folosind în acest scop diferite strategii de privatizare. Implicațiile transferului de
proprietate au fost multiple, de la schimbările determinate în mentalitatea forței
de muncă, care nu mai putea acționa după faptul că proprietatea este a ”noastră a
tuturor” până la apariția primei generații de ”business autohtoni” sunt doar câteva
din efectele acestui transfer care aveau să determine schimbări radicale în mediul
de afaceri românesc;
- trecerea de la regulile specifice funcționării pieței în economia planificată
la regulile cu totul diferite ale funcționării pieței în economia de piață. Companiile
încetau astfel să fie niște simpli operatori de servicii obișnuiți să producă și să
vândă așa cum era prevăzut în planurile strategice întocmite de ministere. Fiecare
companie, urma să se confrunte cu o nouă realitate și anume realitatea pieței. Pe
piață trebuia să se producă în funcție de cerințele consumatorului. Piața este cea
pe care se confruntă liber cererea și oferta de bunuri și servicii. Prețul bunurilor și
serviciilor este determinat de piață respectându-se regula minimală potrivit căreia
nici un producător nu va produce bunuri și servicii sub prețul de cost.
- existența mediului concurențial, a făcut ca firmele să lupte între ele
pentru acapararea unui segment cât mai mare de piață, ori îndeplinirea acestei
misiuni nu a fost posibilă decât în termeni de calitate și preț care să satisfacă
interesele pe termen scurt și lung ale consumatorului.
Toate aceste schimbări în mediul de afaceri au determinat schimbări și la
nivelul societății civile. Forța de muncă nu a mai avut siguranța locului de muncă.
Lupta pentru existență și stabilitatea locului de muncă trebuie să fie compensată
de performanță profesională dar și de o productivitate a muncii aptă să satisfacă
interesele imediate ale mediului de afaceri.
Piața de cele mai multe ori a fost dură. Multe companii au dat faliment din
lipsă de comenzi dar și datorită incapacității acestora de a se adapta la noile reguli
ale pieței. De fapt cele mai afectate de regulile dure ale pieței au rămas
companiile înființate în perioada marii revoluții industriale din anii 1970-1980.
Croite după ideologiile specifice acelei perioade, companiile se confruntau cu două
mari categorii de probleme și anume:
a)supradimensionarea iar de aici lipsa de flexibilitate dar și costurile fixe
antrenate de activele pe care le dețineau în proprietate. Toate acestea au avut
repercusiuni imediate asupra prețurilor de cost care nu au mai putut fi adaptate la
cerințele consumatorilor.
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b) specializarea pentru a produce anumite categorii de bunuri și servicii
care ulterior sau dovedit că nu au asigurată piața de desfacere, iar în acest
context adaptarea la preferințele consumatorului a fost aproape imposibilă.
Pe termen lung municipiile reședință de județ, cele mai puternic urbanizate
în perioada revoluției industriale din anii 1970-1980 s-au confruntat cu realități
extrem de dure: majoritatea zonelor industriale au dat faliment, iar forța de
muncă a fost disponibilizată.
De fapt orașele au fost dezvoltate după aceleași reguli ale urbanizării:
zonele rezidențiale și zonele industriale unde urmau să producă vechile
întreprinderi, așa cum am menționat, după regulile neadaptate la cerințele
consumatorului, dictate de la centru.
Număr de companii în functie de tipul de activitate 2005-2008
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GRAFIC 11 – Numărul de companii din Oradea în funcție de tipul de activitate 2005 - 2008

Municipiul Oradea nu a fost ocolit de aceste realități. Mai mult decât atât
orașul a fost condamnat să aibă realizată o zonă industrială în care întreprinderile
nu concurau între ele, erau specializate pentru a produce doar anumite bunuri și
servicii care nu au satisfăcut cerințele reale ale consumatorului.
În această zonă industrială au fost înființate o serie de întreprinderi,
supradimensionate și specializate pe producția de masă, care astăzi fie produc
foarte puțin, fie și-au schimbat în totalitate obiectul de activitate prin închirierea
clădirilor pe care le dețin în proprietate.
Câteva exemple de companii care și-au desfășurat activitatea în zona
industrială sunt prezentate în cele ce urmează:
S.C. U.A.M.T. S.A. este o fostă întreprindere care a fost specializată pentru
a produce subansamble pentru autoturismele Dacia. Ulterior deși și-a păstrat
obiectul de activitate în sensul producerii de subansamble pentru autoturismele
Logan totuși volumul său de activitate a fost redus în mod considerabil. În termeni
de cifră de afaceri și număr de salariați, numai în perioada ultimilor 10 ani rezultă
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că numărul de salariați s-a redus de la 2.214 în anul 1999 până la 392 în anul 2008.
Aceeași evoluție a urmat și cifra de afaceri în perioada 2004-2008. De la valoarea
de 88.008.439,00 lei RON cifra de afaceri a scăzut în mod constant până la
valoarea de 46.115.941 lei RON.
Evoluția principalilor indicatori ai S.C. U.A.M.T. S.A. în perioada 2005-2008
este prezentată în tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.
1
2
3

Denumire indicator
Cifra de afaceri
Număr de salariați
Profit net

2005

2006

2007

2008

88.008.439
830
151.906

94.492.125
743
143.617

70.416.635
572
258.322

46.115.941
392
68.010

TABEL 42 - Situația principalilor indicatori ai S.C. U.A.M.T. S.A. în perioada 2005 - 2008

Analiza indicatorilor societății în perioada 2005-2008 indică faptul că a avut
loc o scădere aproape la jumătate a volumului de activitate exprimat prin cifra de
afaceri, care în numai în perioada analizată s-a redus la jumătate, disponibilizarea
forței de muncă prin reducerea numărului de salariați și a profitului net care
deasemenea a scăzut la jumătate față de perioada luată ca bază de comparație
respectiv anul 2005. Explicațiile diminuării indicatorilor societății se regăsesc în
reducerea cererii pe piața auto mai ales ca rezultat al impactului crizei economice
globale pe de o parte dar și a incapacității societății de a se adapta la cerințele
specifice pieței auto, societatea fiind specializată doar pe producerea de
subansamble pentru autoturisme marca Logan.
S.C. Metalica S.A. este deasemenea o fostă întreprindere care s-a realizat
în perioada revoluției industriale din anii 1970-1980, în zona industrială a orașului,
fiind specializată pe producerea de mașini de gătit cu gaz îmbuteliat. Fosta
întreprindere Metalica a mai deținut o locație în zona rezidențială a orașului, pe
str. Sovata, care din lipsă de comenzi dar și a dezvoltării urbanistice a orașului în
perioada imediat după revoluție și-a închiriat activele (clădiri) pentru activitatea
de confecții-textile, pentru ca mai apoi în perioada în care activitatea comercială
a orașului a luat avânt aceste active din zona rezidențială să fie demolate în
vederea construirii unui centru comercial. În prezent activitatea societății se
desfășoară în zona industrială a orașului, dar așa cum se poate observa din tabelul
de mai jos societatea a înregistrat o scădere continuă a cifrei de afaceri, a
numărului de salariați și a profitului net pe care l-a obținut din activitatea de
producție pe care o desfășoară și în prezent. Mai mult societatea și-a păstrat
obiectul de activitate înregistrat în codul CAEN la fabricarea de echipamente
casnice neelectrice (codul CAEN 2752).
Nr.
Crt.
1
2
3

Denumire indicator
Cifra de afaceri
Număr de salariați
Profit net

2005

2006

2007

2008

29.686.516
335
2.538.664

23.125.283
277
713.709

19.833.542
186
376.313

19.878.683
195
148.265

TABEL 43 – Evoluția principalilor indicatori ai S.C. Metalica S.A. în perioada 2005 - 2008

S.C. Premagro S.A. este un alt exemplu de societate care a fost realizată în
perioada revoluției industriale pentru a produce și comercializa mașini și utilaje
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agricole. Imediat după revoluție societatea s-a confruntat cu serioase probleme
determinate de lipsa comenzilor și a unei piețe corespunzătoare de desfacere. Cu
toate că societatea dispunea de o infrastructură specifică producției de mașini
agricole formată din turnătoria de fontă și atelierele de producție specifice,
societatea a fost nevoită să își restrângă continuu activitatea, soluțiile identificate
fiind adesea de închiriere a clădirilor pe care le deține în proprietate pentru
diferite activități mai ales cele din domeniul textile-pielărie. Cu toate acestea
societatea a mai păstrat o parte din obiectul de activitate fiind înregistrată la
Registrul Comerțului cu activitate clasificată conform codului CAEN 2550 –
Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică și metalurgia
pulberilor.
Situația principalilor indicatori ai societății este prezentată în tabelul de
mai jos:
Nr.
Crt.
1
2
3

Denumire indicator
Cifra de afaceri
Număr de salariați
Profit net

2005

2006

2007

2008

8.767.452
216
5.840

8.450.613
146
293.138

8.311.084
132
154.488

8.714.159
115
412.675

TABEL 44 – Evoluția principalilor indicatori ai S.C. Premagro S.A. în perioada 2005 - 2008

Evoluția indicatorilor semnificativi ai societății indică o menținere aproape
constantă a cifrei de afaceri, care provine mai ales din activitatea de închirieri o
reducere aproape constantă a numărului de salariați și surprinzător aproape o
revigorare a societății din perspectiva creșterii profitului net și rentabilității
obținute de societate.
Din zona industrială a municipiului Oradea au fost selectate cele mai
reprezentative societăți comerciale. Concluziile care se desprind din analiza
principalilor indicatori economico-financiari ai societăților incluse în eșantionul din
zona industrială sunt următoarele:
a) companiile din zona industrială s-au confruntat cu o scădere continuă a
cifrei de afaceri, explicată prin faptul că cererea de produse pe piață pe care le-au
obținut și le obțin aceste companii s-a diminuat continuu iar acestea nu au putut
să își adapteze activitatea lor la schimbările existente pe piață datorită în
principal infrastructurii de care dispun specializată pe obținerea de producție la
scară.
b) scăderea numărului de salariați aproape continuă, la unele dintre
companiile analizate numărul salariaților reducându-se la sub jumătate față de
perioada de referință, respectiv anul 2005, explicată prin faptul că odată cu
diminuarea cererii de produse a scăzut și numărul de comenzi și concomitent au
fost reduse și locurile de muncă;
c) rentabilitatea companiilor analizate este deasemenea destul de scăzută
comparativ cu rentabilitatea studiată le nivel de ramură explicată prin faptul că
societățile studiate au un nivel al costurilor fixe destul de ridicat (costurile cu
amortizarea) și un nivel desemenea ridicat al costurilor cu datoriile exprimat fie în
valori absolute, fie în valori relative, sub forma costurilor cu dobânda.
Deasemenea o altă cauză a rentabilității scăzute este determinată de faptul că
valoarea adăugată pe care o conțin produsele finite obținute de companii este
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destul de mică așa încât presiunea pe care o exercită cheltuielile cu salariile
asupra rentabilității este destul de ridicată.
Din analiza efectuată rezultă o serie de nevoi identificate, în domeniul
investițiilor mediului de afaceri, pe care autoritatea locală trebuie să le
soluționeze prezentate în tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

Nevoie identificată

Indicator
analizat

Formă de
manifestare

1

Relocarea industrială a
activităților de producție
desfășurate de companii

Cifra de
Afaceri

Scăderea
continuă a
cifrei de
afaceri

2

Asigurarea recalificării
forței de muncă disponibile
și asigurarea de locuri de
muncă pentru forța de
muncă disponibilă
Rentabilitate scăzută a
companiilor din zona
industrială

Număr de
salariați

Reducerea
treptată a
numărului de
salariați

Profitul
net

Diminuarea
constantă a
profitului
obținut de
companii

3

Soluție posibilă
Realizarea unui Parc
Industrial sau
identificarea unei alte
modalități de realizare
a infrastructurii de
afaceri
Asigurarea de locuri de
muncă în structura de
afaceri creată la nivelul
municipiului Oradea
Reorientarea activității
companiilor spre
activități care conduc la
obținerea de produse și
servicii cu valoare
adăugată mare

TABEL 45 – Corelația indicatori analizați pentru companiile din zona industriala, nevoie
identificată, soluții posibile pentru rezolvarea nevoilor

Nevoia de relocare a activităților industriale, de asigurare a unui loc de
muncă pentru forța de muncă disponibilizată sau de sporire a rentabilității
companiilor conduc la ideea că înființarea unei structuri de afaceri, la nivelul
municipiului Oradea, aptă să genereze locuri de muncă dar să și asigure relocarea
activităților din zona industrială este una dintre modalitățile de susținere a unei
dezvoltări economice durabile a orașului în perioada imediată dar și cea de
perspectivă.
Din perspectiva dinamicii investițiilor au fost analizați în perioada 2006 –
2008 o serie de indicatori relevanți pentru municipiul Oradea cum sunt cifra de
afaceri și investițiile brute. Situația acestei analize este redată în tabelul de mai
jos:

Nr.
crt.

Denumirea
indicatorului
Sector de
activitate

1
2
3

Agricultură
Industrie
Construcții

2006
Mld.lei
Cifra de Investiții
afaceri
brute

2007
Mld.lei
Cifra de Investiții
afaceri
brute

59,0
2.190,1
399,7

94,5
2.273,1
564,4

11,1
217,9
27,5
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17,4
327,3
40,4

2008
Mld.lei
Cifra de Investiții
afaceri
brute
114,2
2615,4
799,9

24,5
329,4
87,4

4
5

Comerț
3.955,2
221,9
4.803,2
334,5
5.487,9
397,6
Hoteluri și
70,9
18,3
87,6
16,3
105,9
20,1
restaurante
6
Transport
694,8
199,2
714,8
162,4
822,2
200,0
7
Tranzacții
251,8
36,1
335,8
104,4
476,9
139,9
imobiliare
8
Alte servicii
111,2
28,0
144,6
35,1
276,3
76,1
Total general
7.762,5
760,4
9.018,45 1038,15 10.699,2
1275,4
TABEL 46 – Dinamica investițiilor municipiului Oradea exprimat în termeni de Cifră de Afaceri și
Investiții Brute în perioada 2006-2008; Sursa: Situațiile financiare ale agenților economici din
municipiul Oradea
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GRAFIC 12 – Evoluția cifrei de afaceri în perioada 2004 – 2008

Analiza celor doi indicatori semnificativi pentru municipiul Oradea dar și
pentru mediul de afaceri ne indică faptul că în economia locală există trei sectoare
de activitate care au înregistrat o rată de progres cel puțin din perspectiva cifrei
de afaceri. Aceste trei sectoare de activitate sunt construcțiile, comerțul și
serviciile în special cele financiar-bancare. Explicația dezvoltării celor trei
sectoare de activitate este oarecum legitimă.
Construcțiile s-au dezvoltat la rândul lor, în perioada analizată, din cel
puțin două motive: primul a fost determinat de faptul că au fost alocate fonduri
din bugetul de stat, bugetul local, fonduri nerambursabile pentru refacerea
infrastructurii de utilități publice iar cel de-al doilea motiv, a fost determinat de
investițiile imobiliare, mai ales în blocurile de locuințe care datorită efectelor
crizei imobiliare au rămas în diferite stadii de execuție. În prezent, cu toate că
ipoteza nu este confirmată de date din cauza decalajelor de timp cu care se
125

realizează raportările financiare ale agenților economici pentru anul 2009, același
sector de activitate din economia locală înregistrează o stagnare în ceea ce
privește dinamica investițiilor, cauzată de blocarea pieței ca urmare a efectelor
crizei economice globale.
Evoluţia situaţiei activelor totale 2004-2008
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GRAFIC 13 – Evoluția situației activelor totale 2004 - 2008

Comerțul cel de-al doilea sector care în mod constant a înregistrat o rată de
progres atât sub forma rentabilității cât și sub forma extinderii volumului de
activitate (Cifra de Afaceri) s-a dezvoltat ca urmare a lipsei ”culturii consumului și
a culturii consumatorului” dar și a lipsei infrastructurii adecvate pentru comerț
indiferent că e vorba de comerț cu ridicata sau de comerț cu amănuntul. Marea
majoritate a activităților comerciale până la apariția centrelor comerciale, se
desfășurau în magazine de tip ABC, la scara blocurilor, în timp ce activitatea cea
mai reprezentativă pentru comerțul cu amănuntul era desfășurată prin magazinul
CRIȘUL, realizat odată cu revoluția industrială din perioada anilor 1970-1980. În
prezent municipiul Oradea dispune de o rețea impresionantă de centre comerciale
dintre care cele mai semnificative sunt: Centrul Comercial LOTUS, Centrul
Comercial REAL, SHELL GROS, PRACTIKER, ERA SHOPPING, METRO și TIAGO.
Dezvoltarea destul de rapidă a rețelei de centre comerciale a condus la
satisfacerea nevoilor de consum ale populației și a pus bazele solide pentru
afacerile bazate pe comerțul cu produse alimentare și nealimentare. Din păcate,
la polul opus, economia municipiului Oradea s-a axat în continuare pe dezvoltarea
consumului, prin susținerea comerțului, și nu pe dezvoltarea cu preponderență a
activităților de producție, așa încât balanța comercială a orașului destul de
șubredă este net excedentară în favoarea importurilor. Concluzia este că în
continuare suntem o economie locală bazată pe consum, care își procură resursele
din sectoare de activitate precum construcțiile și serviciile. Sectorul comercial a
fost cel mai afectat de criza economică globală întrucât investițiile în centre
comerciale precum magazinul PIC sau TIAGO MALL și-au dovedit pe deplin
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inutilitatea unele dintre ele fiind închise sau altele din lipsă de comenzi nu și-au
început activitatea.
Sectorul financiar a cunoscut un avânt deosebit mai ales prin dezvoltarea
unei rețele de bănci și reprezentanțe ale băncilor care și-au deschis filiale în
municipiul Oradea. Cea mai dens populată zonă cu sedii de bănci rămâne zona
centrală a municipiului care deservește atât operațiunile curente ale companiilor
cât și operațiunile de credit necesare pentru susținerea investițiilor în economia
locală. Din păcate sectorul bancar din lipsă de cerere pentru activitățile
productive a fost nevoit să finanțeze investiții în sectoare care nu promovează
imediat dezvoltarea economică locală cum sunt investițiile în infrastructura de
servicii publice (apă-canalizare, străzi, alimentarea cu energie termică) dar și
infrastructura destinată comerțului.
Aceeași analiză a cifrei de afaceri și a investițiilor brute din economia locală
mai evidențiază faptul că un sector important al economiei locale a cunoscut o
scădere semnificativă a activității, fiind vorba de sectorul activităților industriale.
Din perspectiva activităților industriale municipiul Oradea a deținut sectoare cu
tradiție din industria alimentară, industria confecțiilor din textile-pielărie dar și a
industriei constructoare de mașini. Sectorul din industria construcțiilor de mașini
se confruntă cu aceleași categorii de probleme determinate de lipsa comenzilor pe
piață, unele dintre companii preferând fie să își valorifice activele pe care le dețin
în proprietate fie să le închirieze mai ales pentru serviciile lohn.
Cauzele care au condus la reorganizarea activității industriale a companiilor
au fost diverse, acestea putând fii sintetizate astfel:
- lipsa comenzilor de pe piață pentru produsele obținute de către acestea;
- imposibilitatea de adaptare la noile cerințe ale pieței determinate de
specializarea pentru producția de serie și de realizarea unei
infrastructuri adaptate la specificul producției;
- disponibilizarea masivă a forței de muncă ca urmare a reducerii
comenzilor de pe piață;
- nevoia de investiții masive în echipamente și utilaje, îmbătrânite ca
performanță tehnică pentru adaptarea la necesitățile consumatorilor;
Tipul nevoii

Indicatorul care
confirmă existența
nevoii

Relocarea activității
industriale din zona
industrială veche, într-o
altă zonă care să
corespundă cerințelor
actuale ale pieței și
nevoilor consumatorilor
Atragerea de investiții
ale mediului de afaceri
cu un conținut de
valoare adăugată mare,
mai ales a investițiilor
care sunt destinate
activităților productive
Transferul de know-how
și dotarea cu

Diminuarea Cifrei de
Afaceri a companiilor din
zona industrială și a ratei
de rentabilitate
înregistrate de acestea

Înființarea unei structuri de afaceri, la
nivelul municipiului Oradea care să
deservească companiile locale ce
intenționează să își relocheze activitatea
dar și companiile care doresc să realizeze
investiții noi în municipiul Oradea

Nivelul de câștig al forței
de muncă sub nivelul
înregistrat de media pe
țară (1.390 lei/lună net
la nivel de țară respectiv
1.096 lei/lună net la
nivel de județ)
Productivitatea scăzută a
companiilor din zona

Atragerea de investiții cu un conținut de
valoare adăugată mare, mai ales în sectorul
activităților industriale , atât pentru a spori
șansele de câștig ale forței de muncă dar
mai ales pentru a substitui lipsa de
activitate dintr-un sector de bază al
economiei locale – sectorul de producție
Atragerea de investiții în structura de
afaceri creată care să asigure dotarea cu
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Soluții posibile

echipamente și
tehnologii de înaltă
performanță necesare
proceselor tehnologice
desfășurate pentru
obținerea de produse și
servicii
Asigurarea cu locuri de
muncă a forței de
muncă disponibile

industrială

echipamente și utilaje de înaltă
performanță.
Transferul de know-how de la companiile
care investesc
către forța de muncă disponibilă și dispusă
pentru a însuși cunoștințele noi necesare
utilizării acestora.
Numărul de șomeri
Înființarea unei structuri de afaceri și odată
înregistrați în municipiul
cu aceasta atragerea de investitori în
Oradea, în continuă
măsură să asigure un anumit nivel al
creștere (1.359 în luna
investițiilor (minim) și un anumit număr de
ianuarie 2009 în timp ce
locuri de muncă caracterizate prin
în luna iulie 2009
diversitate atât din perspectiva câștigului
numărul acestora a
cât și din perspectiva nivelului de pregătire
crescut la 2.252);
profesională
Recalificarea forței de
Numărul de șomeri
Înființarea unui Centru de Arte și Meserii
muncă și reorientarea
înregistrat și nivelul de
(soluție propusă prin modernizarea și
profesională a acesteia
câștig
echiparea Grupului Școlar Andrei Șaguna)
pentru pregătirea forței de muncă calificate
și necalificate
Asigurarea pregătirii forței de muncă din
domenii de vârf ale științei și tehnicii de
către Universitatea din Oradea și adaptarea
pregătirii studenților la cerințele existente
pe piață
TABEL 47 - Sinteza principalelor nevoi identificate în economia municipiului Oradea și soluțiile
posibile pentru rezolvarea acestora; Sursa: Prelucrare proprie

Analiza situației mediului de afaceri din zona industrială, a dinamicii
investițiilor în municipiului Oradea conduc la identificarea nevoilor cu care se
confruntă economia municipiului și în final la stabilirea soluțiilor posibile pentru a
rezolva nevoile identificate în economie.
Nevoile identificate în economia locală ca urmare a analizei prin prisma
dinamicii investițiilor sunt redate în sinteză în tabelul de mai sus.
Un alt domeniu extrem de interesant din perspectiva dezvoltării economiei
locale este sectorul serviciilor de turism și de deservire în alimentația publică
realizat prin intermediul unităților hoteliere și a restaurantelor, a cărui indicatori
de analiză se prezintă astfel:
Nr. crt.
1
2
3
4

Indicatori
Cifra de afaceri – Mil lei
RON
Active totale – mil lei Ron
Număr de salariați
Număr de companii

2004
53,3

2005
30,7

2006
60,1

2007
71,5

2008
68,1

115,7
940
321

42,1
591
360

126,5
867
387

190,1
1.120
427

135,0
1.106
476

TABEL 48 – Situația principalilor indicatori din domeniul serviciilor de turism
și a serviciilor de deservire în alimentația publică

Din analiza acestor indicatori se constată o dinamică aproape constantă a
volumului de activitate exprimat prin intermediul cifrei de afaceri, o evoluție cu
un trend crescător în domeniul investițiilor exprimat prin intermediul nivelului
activelor totale și deasemenea se constată un trend crescător în ceea ce privește
numărul de salariați. Am putea aprecia la o primă analiză că acest sector de
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activitate a înregistrat un boom economic în perioada analizată însă realitatea este
alta. Cu toate că au fost realizate investiții majore în unitățile hoteliere noi,
începând cu perioada anilor 2007-2008 perioadă în care s-a manifestat criza
economică globală ritmul investițiilor în acest domeniu a încetinit, iar unele dintre
unitățile hoteliere realizate nu au mai putut fi finalizate din lipsă de resurse
financiare.
Evoluţia numărului mediu de salariati 2004-2008
16.000

Număr salariati

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Industria
alimentară

Industria textilă pielărie încălţăminte

Comerţ

Construcţii

Hoteluri

Fabricare mobilă

2004

1.308

5.408

14115

4.094

940

1.043

2005

1.077

5.961

6.316

3.439

591

946

2006

1.551

5060

7.370

5.150

867

586

2007

1.223

4.928

9.391

4.568

1.120

843

2008

1.153

5.938

9.424

5.960

1.106

1086

GRAFIC 14 – Evoluția numărului mediu de salariați în perioada 2004 - 2008

În acest domeniu, lider al investițiilor în unități hoteliere noi rămâne S.C.
Calipso S.A. care aproape a finalizat cea mai modernă unitate hotelieră de cinci
stele, așezată pe malul Crișului Repede, în apropiere de Bazinul Olimpic și de
Ștrandul Municipal, investiție a cărei valoare depășește suma de aproximativ 30
milioane de euro. Investiții noi în domeniul hotelier au mai fost realizate prin
construcția hotelului Ramada la intersecția Căii Aradului cu Bulevardul Decebal,
investiție finanțată de Pireus Bank, prin realizarea hotelului Impero de pe
Bulevardul Dacia precum și a hotelului Nevis de pe str. Meșteșugarilor. Toate
aceste unități hoteliere asigură servicii de câte trei stele turiștilor și sunt realizate
ca urmare a diversificării serviciilor turistice pe care le oferă orașul de pe malul
Crișului Repede.
Din analiza dinamicii investițiilor se desprind câteva concluzii referitoare la
configurația economiei locale și anume:
- municipiul Oradea nu dispune de resurse naturale strategice astfel încât
economia să fie dependentă de investițiile dintr-un astfel de domeniu considerat
strategic pentru orice economie locală, cu excepția zăcământului de apă
geotermală care este utilizat în prezent pentru producerea de energie termică și
apă caldă menajeră destinată populației;
- economia locală este axată pe câteva domenii de activitate considerate
prioritare cum sunt: comerțul cu amănuntul și ridicata, construcțiile, industria
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alimentară, textilă și încălțăminte precum și pe serviciile din turism și serviciile
financiar-bancare;
- investițiile atrase în economia locală sunt destinate în special serviciilor
din domeniul lohn, însă marele dezavantaj pe care aceste investiții îl au este
determinat de faptul că valoarea adăugată pe care o conțin produsele și serviciile
obținute în regim lohn este destul de mică ceea ce face ca salariile asigurate forței
de muncă să fie situate în imediata apropriere a salariului minim pe economie;
- municipiul Oradea dispune de un potențial considerabil în domeniul
serviciilor turistice mai ales în domeniul turismului balnear/de agrement, ceea ce
înseamnă că pe termen mediu și lung investițiile în infrastructura de turism
balnear trebuie susținute pe două căi: atragerea de fonduri nerambursabile și de
resurse ale mediului de afaceri;
- economia locală are nevoie de o infrastructură de afaceri de natura unui
parc industrial pentru a asigura relocarea activităților din zona industrială veche
a orașului în zonă industrială nouă, pentru a asigura relocarea activităților pentru
agenții economici care ocupă locații ce blochează dezvoltarea economică a
orașului de regulă zone centrale (S.C. Oradinum S.A., S.C. Aura S.A. etc.,) Scopul
creării infrastructurii de afaceri este nu numai pentru a stabili noua identitate
economică a municipiului Oradea dar și pentru a relansa dezvoltarea economică
strict necesară pentru a îmbunătăți standardele de viață ale locuitorilor orașului;
- economia locală are nevoie urgentă de transfer de know-how pentru a
înlocui echipamentele tehnologice învechite cu noi echipamente performante, iar
acest obiectiv nu poate fi realizat decât prin atragerea de investitori în domenii
performante precum: industria electronică și electrotehnică, industria
farmaceutică, industria alimentară etc.,
- economia locală trebuie să dispună și de forță de muncă superior și
mediu calificată pentru a susține activitățile noi relocate în parcul industrial dar și
activitățile care vor marca un nou început în economia locală cum sunt activitățile
care privesc economia cunoașterii;
- dezvoltarea activității de cercetare-dezvoltare trebuie să fie susținută
pe seama fondurilor nerambursabile prin crearea unei infrastructuri adecvate mai
ales în domeniul apei geotermale, energiilor neconvenționale, medicinii și
agriculturii și a specializării forței de muncă care urmează a fi angajată în acest
domeniu de viitor al economiei locale;
Analiza SWOT a dinamicii investițiilor evidențiază următoarele puncte tari și
slabe ale economiei locale prezentate în tabelul de mai jos:

Puncte tari
-

-

-

Ameninţări

Costul forței de muncă relativ scăzut;
Posibilitate de educare a forței de muncă în centrul universitar de care
dispune municipiul Oradea;
Existența
zăcământului
de
apă
geotermală;
Potențial turistic ridicat pe seama
edificiilor istorice și zăcământului de apă geotermală;
Infrastructura de utilități publice, cu
excepția energiei termice aflată într-o
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Migrarea forţei de muncă din cauza
imposibilității de a se asigura un loc de
muncă corespunzător cu pregătirea pe
care forța de muncă o are;
Migrarea investitorilor ca urmare a
creșterii salariului minim pe economie;
Stimularea
destul
de
slabă
a
competitivității economice de către
autoritatea locală;

-

stare tehnică destul de bună;
O rețea de centre comerciale solidă

Oportunități

Puncte slabe
-

-

-

-

Relocarea industrială a activităților
agenților
economici
din
zona
industrială și din zonele centrale ale
municipiului;
Municipiul Oradea dispune de teren
pentru
a
stimula
dezvoltarea
economică locală;
Dezvoltarea serviciilor de turism pe
baza zăcământului de apă geotermală;
Posibilitatea de a atrage fonduri
nerambursabile pentru a reface
infrastructura de utilități publice;

-

-

Lipsa unei infrastructuri de afaceri
adecvate;
Echipamente tehnice și utilaje
învechite de care dispun companiile;
Forța de muncă fără pregătire adaptată
la nevoile economiei locale;
Dezvoltarea economică blocată de
amplasarea activității unor companii,
pe perioada revoluției industriale în
zonele centrale ale orașului;
Infrastructură de servicii publice
pentru alimentarea cu energie termică
învechită;

TABEL 49 – Analiza SWOT a dinamicii investițiilor din economia locală

Din analiza dinamicii investițiilor prezentată anterior reiese că economia
locală este expusă unor riscuri determinate vulnerabilitatea domeniilor de
activitate care dau contur economiei locale. Este vorba de servicii și comerț,
respectiv construcții care pe termen lung fie că sunt activități sezoniere fie că au
un grad de mobilitate ridicat, cum este cazul serviciilor inclusiv a celor de tip lohn
expun economia locală la riscul cel mai însemnat de migrare a investitorilor.
Tocmai de aceea economia locală trebuie orientată, prin intervenția autorității
locale pe două direcții și anume atragerea de investiții în domenii diverse de
activitate ceea ce conferă economiei un anumit grad de flexibilitate pe de o parte
și investițiile atrase să aibă un conținut ridicat de valoare adăugată pentru o
remunerare corespunzătoare a forței de muncă.
Dinamica investițiilor comparativ cu alte municipii
Comparativ cu alte municipii reședință de județ, municipiul Oradea, nu se
abate de la tendințele și configurația pe care alte economii locale le înregistrează,
chiar dacă orașul deține un avantaj competitiv din punct de vedere al organizării
instituționale a zonei metropolitane. Municipiul Oradea este așezat pe aceeași axă
cu alți doi poli de dezvoltare urbană, respectiv municipiul Baia Mare și Satu Mare și
între doi poli de creștere economică, respectiv municipiul Timișoara și municipiul
Cluj Napoca.
Pentru a realiza comparația cu alte municipii reședință de județ au fost
utilizate o serie de criterii cum sunt configurația economiei locale, dinamica
investițiilor și structura forței de muncă.
Aceste trei criterii de comparație ajută la identificarea tendințelor care se
înregistrează în structura altor economii locale dar și a modului în care autoritățile
locale au susținut competitivitatea economică și investițiile mediului de afaceri.
Câteva din concluziile desprinse în domeniul vast și complex al dinamicii
investițiilor sunt prezentate în cele ce urmează. De menționat este faptul că nu s-a
realizat o comparație cu alți poli de dezvoltare urbană declarați în Regiunea de
Nord-Vest cum sunt Baia Mare și Satu Mare întrucât tendința legitimă firească este
de a identifica tendințele și măsurile care au fost luate la nivelul polilor de
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creștere economică și a le aplica la nivelul municipiului Oradea pentru a asigura un
tren economic asemănător de creștere economică și dezvoltare sustenabilă.
Astfel din punct de vedere al configurației economiei locale, municipiul Cluj
Napoca are aproximativ aceeași configurație cu economia municipiului Oradea.
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Domeniu de activitate pentru companii
Consultanță
Comerț cu amănuntul
Comerț cu ridicata
Construcții
Transport
Tranzacții imobiliare
IT
HORECA
Alte activități de servicii personale
Sănătate
Industria de construcții metalice

Număr de companii
3.949
3.736
3.645
2.607
1.520
1.124
1.055
874
409
355
354

TABEL 50 – Companiile clujene în funcție de domeniul de activitate
Sursa: Planul Integrat de Dezvoltare al municipiului Cluj Napoca

Se constată că economia locală a municipiului Cluj Napoca este intens
dezvoltată în jurul activităților comerciale indiferent că este vorba de comerț cu
amănuntul sau comerț cu ridicata, a activităților de construcții ceea ce înseamnă
că un accent deosebit a fost pus pe dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de
utilități publice și a infrastructurii mediului de afaceri precum și a serviciilor de
transport și tranzacții imobiliare. Deosebirea față de configurația economiei locale
a municipiului Oradea constă în faptul că municipiul Cluj Napoca a susținut
dezvoltarea tehnologiei informației, în domeniul IT fiind în funcțiune un număr de
aproximativ 1.055 de companii.
În ceea ce privește polul de creștere economică Timișoara se constată că
acesta a are o configurație a economiei locale diferită față de cea polului de
creștere economică a municipiului Cluj Napoca precum și față de cea a polului de
dezvoltare urbană a municipiului Oradea. În polul de creștere economică Timișoara
este identificată dezvoltarea a două sectoare prioritare din economia locală
industria și serviciile. Comerțul deși deține o pondere însemnată în structura
economiei totuși a rămas în urma celor două sectoare din economie menționate
ceea ce îi conferă o mai mare vitalitate și dezvoltare sustenabilă pe termen lung.
Municipiul Timișoara dispune de 8 zone industriale repartizate astfel: Zona
Industrială Buziașului care concentrează unități de industrie chimică,
electrotehnică și producția de componente auto, Zona industrială Calea Șagului
specializată în depozite de materiale și construcții, Parcul Industrial Freidorf
pentru atragerea de investiții străine, Zona industrială UMT reprezentată de fosta
zonă industrială a orașului, Zona industrială Calea Torontanului cuprinde zona de
produse electronice și alimentare, Zona Industrială Calea Aradului zonă destinată
depozitelor și serviciilor, Zona de industrie și depozitare centrală este o zonă
destinată reprofilării activităților pentru centrele comerciale și Zona industrială
Gara de Nord și Freidorf care în prezent este destinată transformării în zonă
destinată construcției de locuințe.
132

Concluzia care se desprinde după utilizarea primului criteriu de comparație,
respectiv configurația economiei locale, este că în timp ce municipiul Oradea și
municipiul Cluj Napoca au o configurație aproape similară pentru economia locală,
nu același lucru se poate afirma despre configurația economiei locale a
municipiului Timișoara care a reușit să susțină și să stimuleze competitivitatea
pentru două sectoare ale economiei locale, respectiv industria și serviciile care
asigură o dezvoltare economică sustenabilă pe termen mediu și lung.
Cel de-al doilea criteriu utilizat este dinamica investițiilor. Aceasta
deoarece investițiile așa cum am mai subliniat sunt motorul de dezvoltare al
oricărei economii. Ele asigură locuri de muncă, venituri suplimentare la buget,
stimulare în amonte și aval a economiilor locale și nu în ultimul rând susțin
competiția pe termen mediu și lung atât de necesară pentru funcționarea pieței în
orice economie.
Astfel municipiul Cluj Napoca a susținut investiții care s-au concentrat mai
ales în Zona Parcului Industrial Tetarom dintre care cele mai importante rămân
investițiile realizate de firma Nokia care a dezvoltat în comuna Jucu, în cadrul
Parcului Industrial III o investiție în domeniul telefoniei de estimată la peste 120
milioane euro și un număr de peste 3.500 locuri de muncă nou create. Deasemenea
o altă investiție strategică susținută de municipiul Cluj Napoca a fost cea realizată
în Zona Parcului Industrial Tetarom II de către firma Emerson SUA, investiție
estimată la peste 75 milioane de euro și un număr de locuri de muncă nou create
de peste 3.500.
Investiții importante au fost derulate în municipiul Cluj Napoca și în
domeniul construcțiilor. Cele mai mari investiții realizate rămân cele în domeniul
infrastructurii rutiere de către Compania Bechtel cu sediul stabilit la Cluj Napoca
care realizează cel mai proiect de infrastructură din Europa, Autostrada
Transilvania Brașov – Borș cu o valoare estimată inițial de 2,2 miliarde de euro.
Această investiție este continuată de firma Garboli Conicos Tirena Scavi Italia care
a finalizat modernizarea a 145 de străzi din municipiul Cluj Napoca iar alte 148 de
străzi sunt în curs de modernizare cu o valoare totală de peste 51 milioane de
euro. Compania Tirena Scavi a început și construcția centurii ocolitoare a
municipiului Cluj Napoca care va face legătura între municipiul Dej și Baia Mare.
Municipiul Cluj Napoca a susținut și investițiile în realizarea rețelei de
centre comerciale dintre care cele mai importante rămân: Billa, Kaufland, Profi,
Sellgros, Cora, Real, Carrefour, Polus City Center, Iulius Mall sau Leul Multiplex.
În ceea ce privește municipiul Timișoara investițiile au orientate în industrie
și servicii. Cele mai importante ramuri industriale unde au fost susținute
investițiile mediului de afaceri rămân industria electronică și electrotehnică,
industria auto, industria chimică și industria textilă și a confecțiilor. În ceea ce
privește industria electronică și electrotehnică este o ramură de succes în industria
orașului Timișoara mai ale datorită investițiilor marilor întreprinderi cu activitate
în producția high-tech, de software, sau de telecomunicații cum sunt Alcatel,
Solectron, ABB Rometrics, Siemens, Luxten Lighting, ELBA – Philips etc., Aceste
investiții au determinat și o dezvoltare a societăților autohtone prin furnizarea de
materii prime sau pe baza sub-contractării de produse sau lucrări ale investitorilor.
În ceea ce privește industria auto municipiul Timișoara a reușit să
concentreze investitori de renume în domeniu cum sunt: Draxelmaier, Siemens
Automotive, Delphi Packard, Kromberg&Schulbert etc. În industria chimică marii
investitori rămân companiile Continental Automotive, Procter&Gamble și Azur, iar
133

industria textilă a rămas o ramură industrială tradițională care a fost și este
susținută de către investitorii autohtoni.
Esențial pentru economia municipiului Timișoara au fost cele două parcuri
industriale pe care le deține respectiv Parcul Industrial Freidorf situat în partea de
sud-vest a Timișoarei și Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara situat în partea de
nord-vest a orașului precum și un incubator de afaceri și Transfer Tehnologic în
domeniul software.
În domeniul serviciilor, numai în anul 2006 cifra de afaceri realizată din
acest sector de activitate a deținut ponderea cea mai însemnată în totalul cifrei de
afaceri a municipiului Timișoara. În prezent cel mai dezvoltat sector al serviciilor
rămâne sector financiar bancar cu un număr de 113 unități bancare și un număr de
44 societăți de asigurare. Principalele societăți de asigurare rămân Allianz Țiriac,
ASIROM, Omniasig, ING Asigurări de Viață, BCR Asigurări, Asiban, ARDAF, AIG Life
etc.
În domeniu comerțului și municipiul Timișoara ca și celălalt pol de creștere
economică Cluj-Napoca a dezvoltat o rețea de centre comerciale dintre care cele
mai importante sunt reprezentate de Billa, Profi, Metro, Practiker, Sellgros, Iulius
Mall, Lidl&Schwartz, Etti, Novatim etc.
Municipiul Timișoara rămâne cel de-al doilea oraș din România din punct de
vedere al investițiilor realizate pe cap de locuitor cu o valoare de 735
euro/locuitor din care aproximativ 430 euro/locuitor sunt reprezentate de
investițiile străine directe.
Referitor la al doilea criteriu de analiză dinamica investițiilor se constată
două tendințe diferite în ceea ce privește susținerea investițiilor în cei doi poli de
creștere economică respectiv municipiul Cluj Napoca și municipiul Timișoara. Dacă
municipiul Cluj Napoca a reușit să atragă investiții prin intermediul parcului
industria Tetarom în domeniul echipamentelor de telecomunicații și în domeniu
construcțiilor prin realizarea unor investiții majore în infrastructură nu același
lucru se poate afirma în situația polului de creștere economică a municipiului
Timișoara. Paradoxal investițiile în situația acestuia din urmă, investițiile au fost
susținute în domeniul industriei și serviciilor în domenii competitive cum sunt
industria high-tech dar și în industria auto. Avantajul susținerii unor astfel de
investiții în domenii de bază ale economiei locale este major. Pe de o parte
investițiile realizate de mediul de afaceri conțin un nivel de valoare adăugată
mare iar pe de altă parte datorită transferului de know-how nivelul de calificare al
forței de muncă devine comparabil cu cel existent la nivel european.
Al treilea criteriu de analiză al fost cel al repartiției forței de muncă și a
ratei șomajului.
În situația municipiului Cluj Napoca datorită restructurărilor care au avut loc
în economia locală prin disponibilizările de personal masive care au avut loc în
zona fostelor întreprinderi de stat cum sunt Clujana sau a Combinatului de Utilaj
Greu nivelul ratei șomajului a fost destul de crescut până în anul 2003. Din datele
existente la nivel de județ se poate constata o rată a șomajului de 8,2% cea mai
ridicată din Regiunea de Nord-Vest după care se constată o tendință
descrescătoare până la nivelul anului 2008 a ratei șomajului în special datorată
investițiilor în sectorul retail și cel al industriei din Zona Parcului Industrial
Tetarom III și respectiv Zona Tetarom II.
La polul opus municipiul Timișoara înregistrează o distribuție a forței de
muncă deloc surprinzătoare, cel mai mare număr de salariați fiind întâlnit în
134

domeniul industriei și serviciilor, respectiv 44.277 salariați în industrie și 62.254 în
servicii (conform datelor preluate de la Direcția Județeană de Statistică în anul
2006. În procente 61% din numărul de salariați este angajat în domeniul serviciilor
în timp ce 35% din numărul de salariați este angajat în domeniul industriei.
În ceea ce privește rata șomajului, aceasta a atins un vârf de maxim în anul
2007 cu o rată a șomajului de 3,7% pentru ca trendul acesteia să fie descrescător
cu o rată de 1,6% unul din nivelurile cele mai scăzute din țară.
Utilizând cel de-al treilea criteriu de analiză se poate constata că distribuția
forței de muncă urmează investițiile susținute de mediul de afaceri. Dacă în polul
de creștere Cluj Napoca ponderea cea mai mare a numărului de salariați este
deținută în sectorul comerț și industrie nu același lucru de poate afirma și în
situația polului de creștere economică Timișoara unde distribuția forței de muncă
cea mai însemnată este întâlnită în domeniul industriei și serviciilor.
În sinteză utilizând cele trei criterii de analiză se pot desprinde o serie de
concluzii așa cum sunt acestea prezentate în tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

Denumirea
criteriului

Polul de creștere
Cluj Napoca

1

Configurația
economiei locale

2

Dinamica investițiilor

3

Distribuția forței de
muncă și rata
șomajului

Economie bazată pe
comerț, servicii,
construcții și industrie
Investiții concentrate
pe industrie,
construcții și rețea de
centre comerciale
Industrie, comerț,
servicii și construcții
Rata șomajului medie

4

Polul de creștere
Timișoara

Polul de
dezvoltare Oradea

Economie bazată pe
servicii, industrie și
comerț
Investiții concentrate
pe industrie, servicii
și rețea de centre
comerciale
Industrie, comerț,
servicii și comerț
Rata șomajului
scăzută

Economie bazată pe
comerț, servicii și
construcții
Investiții
concentrate pe
infrastructură,
servicii și construcții
Comerț, servicii și
construcții
Rata șomajului
medie
Mediu

Risc asociat și
Mediu
Scăzut
vulnerabilitate
TABEL 51 – Analiza profilului economiei locale comparativ cu polii de creștere economică

Concluzia generală este că autoritatea locală a polului de dezvoltare urbană
a municipiului Oradea trebuie să sprijine și să stimuleze acele ramuri de activitate
ale economiei locale, în special producția și serviciile care asigură dezvoltarea
economică sustenabilă. Un model de creștere economică care poate fi luat drept
reper de fundamentare a politicilor de dezvoltare este cel al polului de creștere
economică Timișoara care a îmbinat armonios în economia locală dezvoltarea
concomitentă a trei piloni importanți în orice economie: industria, serviciile și
comerțul.
1.4 NEVOI DE DEZVOLTARE IDENTIFICATE ÎN ORAȘ/MUNICIPIU
1.4.1 Analiza SWOT
Structural, Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Oradea este
construit pe baza recomandărilor Autorităţii de Management al Programului
Operaţional Regional (AMPOR), Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
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Locuinţei din decembrie 2007 (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului), ce se situează în contextul procesului de implementare a Programului
Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile
a oraşelor - poli de dezvoltare urbană. El este un document strategic-programativ
care abordează şi vizează dezvoltarea urbană într-un mod integrat.
Metodologia de lucru urmăreşte procesul planificării strategice adaptată
după Kotler4 (1999), care cuprinde următoarele etape: (1) Audit, (2) Viziune şi
obiective strategice, (3) Politici – programe – proiecte, (4) Plan de acţiune, (5)
Monitorizare şi evaluare. Informarea şi consultarea comunităţii pe parcursul
elaborării planului s-a realizat prin întâlniri organizate de primăria municipiului,
dezbateri publice pe domenii sectoriale şi pe baza Planului Integrat de Dezvoltare
Urbană a Municipiului Oradea, dar şi prin intermediul grupurilor de lucru şi a
consultării pe unele domenii a experţilor în domeniu.
 Auditul locului: Care este situaţia actuală? Cum se prezintă locul şi
comunitatea astăzi, dintr-o perspectivă comparativă?
 Viziune şi ţeluri: Cum doreşte administraţia publică locală, comunitatea de
business, alte domenii sinergetice şi locuitorii să devină oraşul?
 Formularea strategiei: Ce strategii vor ajuta comunitatea să-şi atingă ţelul?
 Plan de acţiune: Ce acţiuni specifice trebuie să întreprindă comunitatea
pentru a-şi implementa strategiile?
 Implementare şi control: Ce trebuie să facă comunitatea pentru a asigura
implementarea cu succes?
În contextul metodologic descris, documentul este structurat astfel:
1. Caracterizarea generală a oraşului
 Context teritorial-istoric
 Caracteristici demografice
 Caracteristici economice (profil economic, accesibilitate, servicii
publice, învăţământ universitar, cercetare)
 Mediu
 Caracteristici sociale
 Dinamica investiţiilor
 Nevoi de dezvoltare identificate
 Potenţial de dezvoltare
2. Strategia dezvoltării oraşului
 Viziune de dezvoltare
 Obiective
 Priorităţi de dezvoltare
3. Planul de acţiune
 Titlul proiectelor
 Buget estimat

4

Kotler Philip, Asplund C., Rein I., Haider D., Marketing Places Europe. How to attract
investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in
Europe, Financial Times, Prentice Hall, UK, 1999
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Surse de finanţare (buget de stat, buget local, fonduri UE, fonduri
private)
Perioada de implementare a proiectelor
Managementul implementării proiectelor (descrierea structurii care
asigură managementul implementării proiectelor, monitorizarea
implementării)

4. Informarea publicului în procesul elaborării planului
Astfel, pentru a se putea atinge ţelul unei bune şi eficiente managerieri a
tuturor aspectelor ce ţin de aria urbană şi amenajarea teritoriului în municipiul
Oradea, trebuiesc luaţi în calcul, urmăriţi şi atinşi, o serie indicatori, o serie de
ţinte strategice, capabile de a duce la o bună guvernare şi de a genera creştere şi
stabilitate. La capitolul Audit, caracterizarea generală a oraşului din perspectivă
comparativă s-au constat atât avantajele competitive, cât şi, mai ales, zonele de
intervenţie, ariile deficitare ca management, adevărate tablouri descurajante şi
generatoare de cheltuieli, imagine negativă, început de segregare şi lipsă de
securitate. Se pot identifica aşadar un set de probleme a căror situaţie este la
limita suportabilităţii şi asupra cărora intervenţia este imperios necesară, iar
transformarea lor inevitabilă pentru a se putea genera plusul de valoare inerent
creşterii economice, siguranţei cetăţenilor, atractivităţii oraşului şi înlăturării
potenţialului existent sau viitor de marginalizare socială. Analiza SWOT, pe
domenii, devine element acoperitor din perspectiva închiderii auditului urban în
municipiul Oradea şi stă la baza unui instrument programativ care indică acele
probleme ce trebuiesc abordate. Ele vor fi şi cele care vor contribui la
configurarea şi insinuarea strategică a PIDU Oradea în contextul dezvoltării locale
şi regionale.
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INFRASTRUCTURA MAJORĂ ŞI LOCUIRE - Acoperitoare, dar insuficientă calitativ
1. TRANSPORT (Reţele) ŞI ACCESIBILITATE/MOBILITATE –

Strengths (PUNCTE TARI) - S
-

-

-

-

-

-

Weaknesses (PUNCTE SLABE) - W

Poziţia geostrategică a municipiul
Oradea, situarea sa la convergenţa a
doua reţele trans-europene Autostrada
Transilvania şi Axa 7 TEN-T, cel mai
important nod rutier pentru Vestul
României
Echidistanţa faţă de principale capitale
ale Europei centrale
Acces facil la drumurile europene şi
naţionale (Municipiul Oradea fiind
traversat de către DN1, DN76, DN79,
E60, E79 şi E671)
Cel mai mare număr de puncte de
control trecere a frontierei cu Ungaria,
din întreaga regiune – 4 PCTF rutiere 3
PCTF pe cale ferată
Reţea densă de căi rutiere şi feroviare,
superioară mediei naţionale
Important nod feroviar
Aeroport
cu
posibilitatea
de
modernizare şi trecere de la statul
regional la statul de aeroport de
importanţă internaţională
reabilitarea
şi
lărgirea
centurii
municipiului Oradea
795 de străzi, modernizate în proporţie
de 80%, restul sunt în reabilitare
modernizare pe fonduri structurale şi
împrumuturi bancare
Reţea acoperitoare şi modernizată de
transport în comun
Parc
de
tramvaie
şi
autobuze
modernizat
Preferinţa
pentru
tramvaie
în
transportul comun
Semaforizare total modernizată

-

-

-

-

Opportunities
(OPORTUNITĂŢI) - O
-

-

Întârzierea
finanţării
pentru
Autostrada Transilvania
Lipsa unei centuri ocolitoare de tip
ring-road care să preia traficul greu
de pe drumul ocolitor al municipiului
Oradea
Starea de degradare a drumurilor
europene şi naţionale din judeţ
Lipsa
electrificării
în
cazul
transportului feroviar
Amânarea fondurilor de modernizare
pentru Aeroportul Oradea
Trama stradală depăşită
Creşterea
motorizării
peste
prognozări
Viteză şi capacitate redusă de
transport a reţelei existente
Starea de degradare a unei proporţii
însemnate din infrastructura rutieră
din municipiu
Lipsa sau insuficienţa locurilor de
parcare din Centrul istoric şi zonele
rezidenţiale
Transport public insuficient promovat
şi utilizat
Lipsa pistelor pentru biciclişti

Threats (AMENINŢĂRI) - T

Existenţa unor instrumente financiare ale Uniunii Europene şi ale Guvernului
României de investiţii în infrastructura
de transport şi achiziţionarea de
mijloace de transport ecologice
posibilitatea municipiului de accesare a
unor împrumuturi pentru reabilitarea, extinderea
sau
modernizarea
infrastructurii rutiere municipale
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Întârziere ale programelor naţionale
de construcţie de drumuri, în special
la
Autostrada
Transilvania
şi
continuarea lucrărilor la centura
oraşului, sau anularea acestora,
drumul express spre Arad
creşterea
fără
precedent
a
motorizării,
a
numărului
de
autovehicule

-

construirea Autostrăzii Transilvania
reabilitarea, modernizarea podurilor de
traversare a Crişului Repede
programele locale de reabilitare a arterelor de circulaţie
includerea municipiului în programele
naţionale de dezvoltare a infrastructurii rutiere

situaţia traficului şi a timpilor de
parcurs, cu impact direct asupra
mediului și siguranţei deplasării
lipsa unor resurse financiare pe
măsura necesităţilor de reabilitare a
infrastructurii rutiere urbane
lipsa finanţării pentru dezvoltarea
aeroportului Oradea

2. Reţele de utilităţi

S
-

-

W

Apă-Canal
Operatorul de servicii de apă canal
este operator regional
Experiența de peste 110 ani în
domeniul alimentării cu apă
Certificarea companiei conform
standardelor internaționale de
calitate, mediu și securitate
Buna capacitate de producție și
exploatare (captări subterane şi de
suprafaţă, debit constant)
Numărul mare de locuitori deserviți
92,88% alimentare cu apă, 88,86%
servicii de canalizare
Gradul de calificare al personalului
(doar 8,15% personal necalificat)
Dotare acceptabilă cu echipamente și
tehnologie
Trendul descrescător al numărului de
întreruperi în sistemul de alimentare
cu apă, al numărului de pierderi și al
numărului de reclamații justificate
de la consumatori
Realizarea de importante extinderi și
reabilitări în 2008
Termie
70% din populaţia municipiului
beneficiază de alimentare cu energie
termică în sistem centralizat
Modernizarea punctelor termice
Modernizarea parţială a reţelei
secundare
Preţ relativ scăzut la utilizator
Prezenţa
zăcămintelor
de
apă
geotermală şi începutul utilizării
acestora în sistem
Extinderea
reţelei
de
gaz
şi
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-

-

-

-

Apă-Canal
Numărul de avarii pe rețele,
numărul de întruruperi, numărul
de reclamații justificate
Volumul mare de pierderi
Existența unor zone din
municipiu în afara rețelei de apă
și canalizare
Canalizarea pluvială deficitară,
expunerea unor zone din oraş la
inundaţii
Necesitatea modernizării unor
rețele vechi
Birocrația din relația cu
utilizatorii
Termie
Dependenţa de combustili fosili
(cărbune şi ţitei)
Reţele învechite cu o stare critică
de uzură, peste 40 de ani, cu
pierderi de 26%
Riscuri în exploatare şi pentru
sănătatea
publică
datorită
numeroaselor avarii
Poluarea aerului şi solului
Lipsa siguranţei şi independenţei
energetice
Utilizarea
redusă
resurselor
geotermale
Utilizarea redusă a energiilor
alternative non-poluante
Pierderile de căldură din unităţile

-

posibilitatea utilizării centralelor
individuale
Începerea şi derularea proiectelor de
anvelopare a unităţilor locative din
cartiere

locative prin transfer termic

O
-

-

-

-

-

T

Apă-Canal
Potențiale finanțări din fonduri
europene în vederea extinderii,
modernizării rețelei
Capacitate de producție superioară
cererii, posibilitatea atragerii de noi
utilizatori
Posibila creștere a numărului de
utilizatori prin:dezvoltarea de noi
ansambluri rezidențiale şi atragerea
de către municipalitate a unor
investitori, posibili utilizatori
Extinderea de reţele spre aria
metropolitană
Termie
Finanţări europene – POS Mediu –
pentru
înlocuirea/retehnologizarea
unităţii de producţie şi a capacităţilor
de transport şi distribuţie
Finanţări
transfrontaliere
şi
transnaţionale
pe
domeniul
geotermalismului
Consultanţă externă pentru POS
Mediu

Apă-Canal
Lipsa
fondurilor
pentru
retehnologizare
şi
înlocuirea
vechilor reţele
Blocajul sau anularea investiţiilor
din fondurile guvernamentale
Eşecul
extinderii
la
nivel
metropolitan

-

Termie
Neconcretizarea finanţării pe
POS Mediu
- Creşterea preţului la gaze
naturale şi/sau cărbune şi ţiței
- Creşterea preţului la utilizator
prin
eliminarea
totală
a
subvenţiilor naţionale pentru
producerea şi distribuirea de
agent termic pentru populaţie,
înainte de retehnologizare
-

3. MEDIU – POENŢIAL DE CREŞTERE

S
-

-

-

W

Existenţa unor surse diversificate
de alimentare cu apă potabilă (ape
curgătoare, apă de dren, foraje)
Ape potabile corespunzătoare din
punct de vedere calitativ
Existenţa unui sistem şi a bazei
legislative de monitorizare
a
calităţii apei potabile
de către
M.S.P.
Staţie de epurare retehnologizată şi
modernizată în Oradea
Reţea de alimentare apă potabilă şi
reţea
de
canalizare
parţial
modernizată în Oradea

-

-

-
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Infrastructura de alimentare cu apă
învechită în unele zone
Poluarea apelor subterane din
cauza
depozitării/utilizării
dejecţiilor
Existenţa unor surse neidentificate
de poluare chimică
Degradarea calităţii apelor din
cauza proceselor de eroziune a
solului
Insuficienta extindere a reţelelor
de distribuţie a apei potabile şi
starea avansată de uzură a acestora
în unele zone

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realizarea Master-Plan-ului pentru
ape
Resurse bogate de ape termominerale
Existenţa acumulărilor pe râul
Crişul Repede
Reducerea potenţialelor surse de
poluare industrială
Existenţa
unui
sistem
de
monitorizare a calităţii aerului
(staţii automate) în municipiul
Oradea
Existenţa unui plan de reducere a
emisiilor pentru instalaţii mari de
ardere (I.M.A.) inclus în Planul
Naţional de Reducere a Emisiilor
pentru I.M.A.
Investiţii ale agenţilor economici în
sisteme de reducere a emisiilor în
atmosferă
Existenţa unui depozit ecologic
autorizat în Oradea şi a strategiei
pe termen lung pentru dezvoltarea
investiţională
şi
diversificarea
activităţilor
sale
de
gestiune
integrată a deşeurilor municipale
nepericuloase
Existenţa unui plan judeţean de
gestiune a deşeurilor
Agenţi economici autorizaţi pentru
colectarea şi depozitarea deşeurilor
Agenţi
economici ce posedă
tehnologii
moderne
pentru
refolosire/distrugere deşeuri
Relaţii
bune
internaţionale
(tranfrontieră)
în
domeniul
protecţiei naturii
Număr foarte mic de agenţi
economici mari poluatori fonici şi ai
aerului
Amplasarea zonelor industriale la
periferia oraşelor
Existenţa Planului Local de Acţiune
pentru Mediu al Judeţului Bihor
pentru perioada 2008-2013
Înfiinţare Poliţiei Ecologice
Existenţa unor spaţii verzi în stare
naturală sau cu amprentă antropică

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141

Inexistenţa unui program public de
monitorizare
a
calităţii
apei
potabile pentru sursele individuale
Insuficienţa
unor
sisteme
de
canalizare adecvate
Monitorizarea
insuficientă
a
activităţilor
de
vidanjare,
transport, descărcare şi epurare a
apelor uzate colectate în bazine
vidanjabile
Poluarea apelor de suprafaţă şi
subterane din cauza evacuării
necontrolate
de
ape
uzate
menajere
Poluarea apelor de suprafaţă şi
subterane din cauza existenţei
haldelor de deşeuri neecologizate
Inexistenţa unui sistem integrat de
management al deşeurilor (staţii de
transfer, bază materială, operatori
pentru procesele de colectare,
reciclare, refolosire)
Depozitarea
neconformă
şi
necontrolate de deşeuri şi deşeuri
industriale
Existenţa unor depozite de deşeuri
periculoase care deşi au sistat
depozitarea nu au fost închise
conform
normativelor
(Halda
Veche)
Poluarea
solului
din
cauza
existenţei haldelor de deşeuri
menajere
şi
industriale
neecologizate
şi
depozitelor
necontrolate
Poluarea solului şi aerului
din
cauza activităţilor industriale
Eficienţă energetică scăzută a
sistemelor
centralizate
de
producere, transport şi distribuţie a
căldurii către consumatori
Eficienţă
termică
scăzută
a
construcţiilor de locuinţe
Poluarea aerului prin creşterea
parcului auto şi menţinerea în
circulaţie a autovehiculelor care nu
corespund cerinţelor legislaţiei în
vigoare

-

-

-

-

-

-

-

-

Poluarea sonoră şi prin vibraţii
generată
de
traficul
rutier,
mijloace de transport în comun
învechite
Spaţii verzi, perdele de protecţie
insuficiente
Diminuarea
accentuată
şi
degradarea
spaţiilor
verzi
intraurbane, periurbane şi de-a
lungul căilor de comunicaţii
Elaborarea politicilor de dezvoltare
a teritoriului fără a fi luate în
considerare obiectivele specifice de
prevenire a accidentelor majore şi
de limitare a consecinţelor acestora
(HG nr. 804/2007 privind controlul
asupra pericolelor de accident
major în care sunt implicate
substanţe
periculoase
care
transpune Directivele SEVESO)
Număr redus de proiecte pentru
conservarea biodiversităţii
Lipsa unor informaţii specifice cu
privire
la
biodiversitatea
municipiului Oradea / lipsa unei
evaluări a biodiversităţii existente
Educaţie deficitară a populaţiei
privind sănătatea, mediul şi un
mod de viaţă sănătos
Inexistenţa
unor
programe
coerente privind educaţia ecologică
în rândul populaţiei.
Număr redus de ONG-uri active în
domeniul protecţiei mediului
Alocarea insuficientă de fonduri
publice pentru programe de mediu
Zgomotul produs de activităţile
industriale în localităţi, zone de
odihnă, recreere etc. şi inexistenţa
unei hărţi de zgomot pe teritoriul
municipiului Oradea
Aeroportul situat aproape de oraş
Insuficienţa spaţiilor verzi pe cap
de locuitor şi continua degradare a
acestora

O
-

T
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Necorelarea

eforturilor

între

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uniunii Europene
Posibilitatea accesării fondurilor
structurale şi guvernamentale
Potenţial
de
dezvoltare
a
parteneriatelor
cu
diverse
comunităţi din U.E
Posibilitatea dezvoltării colaborării
transfrontiere
în
domeniul
protecţiei mediului în cadrul
euroregiunilor
Existenţa reglementărilor legale
pentru definirea bunelor practici de
mediu în România
Implementarea la nivel local a unui
program GIS, fapt care va oferi
posibilitatea utilizării aparaturii
GPS pentru localizarea surselor de
poluare
Dotarea A.P.M. Bihor cu un
autolaborator care poate fi folosit
în scopul determinării calităţii
aerului
Existenţa unui parteneriat publicprivat în domeniul managementului
deşeurilor
România
deţine
instrumente
instituţionale, de planificare şi
acţiune, financiare, legislative,
coercitive,
tehnico-economice,
educaţionale, cercetare pentru
gestiune
integrata
a
tuturor
deşeurilor istorice si nou generate
Posibilitatea dezvoltării durabile
prin întrebuinţarea tehnologiilor şi
tehnicilor avansate şi nepoluante
Existenţa surselor de energie
alternativă nepoluantă

-

-

-

-

-

-

-

-

autorităţile descentralizate din
teritoriu şi factorii politici locali cu
putere de decizie la nivel central în
promovarea unor proiecte utile la
nivelul municipiului
Insuficienta implicare a societăţii
civile, în elaborarea unor programe
şi
proiecte
fezabile
pentru
atragerea
de
finanţări
nerambursabile oferite de UE
Absenţa unor facilităţi bancare
pentru finanţarea proiectelor in
domeniul mediului
Lipsa unor studii de dezvoltare
coerente
Implementarea haotică a unor
proiecte de dezvoltare necorelate
cu direcţiile de dezvoltare
Lipsa de viziune unitară pentru
reabilitarea zonelor industriale
Dezvoltarea mediului economic
fără a se ţine cont de puterea de
absorbţie a mediului ambiant
Folosirea carburanţilor fosili
Degradare accelerată a clădirilor de
patrimoniu în lipsa renovării
Congestionarea
traficului
şi
poluarea excesivă a centrelor
urbane
Inexistenţa incineratoarelor pentru
cadavrele animale
Existenţa
haldelor
de
steril
neconforme (cenuşi, zguri etc)
Deversarea apelor uzate în apele
de
suprafaţă
fără
epurare
prealabilă
(locuinţe,
agenţi
economici etc.)
Existenţa unor puncte cu potenţial
de poluare accidentală.
Degradarea solurilor prin procese
de suprafaţă (alunecări de teren,
ravinări, torenţi, spălarea areală de
către precipitaţii)
Schimbări climatice

4. TURISM ŞI CULTURĂ – Economia locală dominată de domeniul terţiar cu
posibilităţi de creştere
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S
-

-

-

-

-

-

-

-

W

Oraş multicultural şi
multiconfesional
Prezenţa unor monumente de
valoare deosebită, peste 70 de
clădiri monument istoric şi/sau de
arhitectură cu o valoare identitară
recunoscută la nivel naţional şi
internaţional
Concentrarea lor pe o arie relativ
compactă şi în jurul unui ax
pivotant
Existenţa pieţelor publice cu
valoare istorică
Refacerea recentă a zonei
pietonale din Centrul istoric
Existenţa unui program finanţat
prin intermediul municipalităţii
pentru reabilitarea faţadelor
Existenţa unor instituţii culturale
de notorietate cu potenţial cultural
şi artistic ridicat
Existenţa unor manifestări
culturale relevante pentru
comunitate (Serbările Cetăţii
Oradea, Toamna orădeană,
Festivalul de Teatru Scurt...) cu
potenţial de atractivitate pentru
externi
Existenţa târgurilor naţionale şi
internaţionale
Existenţa unor atracţii naturale şi a
punctelor de belvedere
Existenţa cursului şi luncii Crişului
Repede cu posibilitatea de
dezvoltare în domeniul
agrementului
Existenţa resurselor de apă termală
cu proprietăţi curative dovedite
Climat blând
Spaţii de cazare de categoria 3 şi 4
stele în Oradea şi Băile Felix +
spatii de cazare potenţiale în tot
judeţul
Un număr relativ mare de agenţii
turistice şi tour-operatori care
activează în Judeţul Bihor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144

Monumente şi spaţii publice cu
potenţial turistic neîntreţinute şi
degradate
Semnalizare
insuficientă
a
obiectivelor turistice şi a accesului
către acestea
Neintroducerea edificiilor religioase
în circuitul turistic prin muzee
parohiale
Reticenţa
cultelor
pentru
introducerea în circuitul turistic a
valorilor patrimoniale cultice
Aria limitrofă cursului Crişului
Repede degradată şi neintrodusă în
circuit ca spaţiu verde şi în cel de
agrement
Pieţe publice cu valoare istorică şi
turistică sufocate de trafic şi
parcaje
Promovarea
insuficientă
a
evenimentelor
periodice
cu
anvergură (inter)naţională ce au loc
în Oradea
Lipsa sau deficienţele structurale
pentru spaţiile generatoare de act
cultural de calitate
Diversificarea
insuficientă
a
structurilor de primire în Oradea
(pensiuni, vile turistice, youth
hostel)
Număr
redus
de
centre
de
informare şi ghizi autorizaţi
Transport în comun deficitar pentru
localităţile din
judeţ
Starea drumurilor naţionale nu se
ridică la standardele europene,
drumurile spre zonele de interes
turistic, în zona montană, sunt de
calitate foarte redusă
Aeroport de capacitate redusă şi
anvergură maxim naţională
Iniţiative punctuale ale mediului
public şi privat

-

-

-

Climat ospitalier, antreprenorial
Reţea densă de căi rutiere şi căi
ferate, superioară mediei naţionale
Cel mai mare număr de puncte de
control trecere a frontierei cu
Ungaria, din întreaga regiune – 4
PCTF rutiere 3 PCTF pe cale ferată
Căi de comunicaţie rutiere incluse
în reţeaua europeană de transport
– E60 modernizat
Interesul municipalităţii şi al
investitorilor privaţi de a dezvolta
prin proiecte turismul

O
-

-

-

-

-

-

-

T

Existenţa unei strategii naţionale
de dezvoltare a turismului şi a
strategiei de dezvoltare a Regiunii
Nord-Vest,
ce
promovează
transformarea centrelor urbane în
spaţii
de
influenţă
prin
valorificarea potenţialului cultural
specific
Existenta unor instrumente de
sprijin financiar active (din partea
UE şi alte organisme)
Programe
de
finanţare
guvernamentale
pentru
reconversie profesională
Creşterea traficului turistic spre
Europa Centrală şi de Est, turismul
“exotic”
Creşterea numărului de turişti la
nivel regional şi naţional
Realizarea în viitor a unui tronson
de autostradă pe relaţia Budapesta
Bucureşti care trece prin Oradea

-

-

-

-

-

5. DEMOGRAFIE, SOCIAL, MEDICAL
INTEGRARE, CALITATE SCĂZUTĂ A VIEŢII
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Competiţia pe piaţa turistică a
destinaţiilor europene
Infrastructuri puţine de promovare
turistică şi lipsa reţelelor de
informare turistică la nivel regional
Lipsa marketingului regional de
turism şi a structurilor regionale de
turism
Nivelul scăzut al cooperării între
operatorii liniilor aeriene regulate
şi agenţiile de turism
Nivelul scăzut al colaborării între
iniţiativele private şi cele ale
administraţiei publice

ŞI EDUCAŢIE – PROBLEME DE

S
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

W

Oraş de talie mare din punct de
vedere demografic, populaţie peste
200.000 locuitori
Populaţie cu o densitate peste
media pe ţară
Structură
demografică
relativ
echilibrată
Multietnică şi multiconfesională
Populaţie activă peste media pe
ţară
Şomaj scăzut, mult sub media
naţională şi cea regională
Instituţii care se ocupă de asistaţii
social
Infrastructură în stare rezonabilă
punctual
pentru
infrastructura
socială
Număr mare de organizaţii non
guvernamentale ce activizează în
domeniul protecţiei sociale
Reţea medicală peste media pe ţară
şi pe regiune
Apariţia unor instituţii medicale cu
finanţare privată la standarde
înalte
Existenţa unităţilor de învăţământ
preuniversitar şi universitar ce
oferă calificare medie şi superioară
în domeniul medical
Reţea şcolară şi preşcolară bine
reprezentată
Populaţie şcolară echilibrată pe
cicluri de învăţământ
Cadre calificate
şi
suficiente
numeric
Existenţa unui sistem educaţional
universitar major şi complex,
format din 1 universitate de stat şi
3 universităţi particulare
Existenţa centrelor de cercetare
afiliate Universităţii Oradea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Spor
negativ,
descreşterea
numărului de locuitori
Îmbătrânirea populaţiei
Infrastructura socială uzată, care
nu
poate
oferi
perspective
satisfăcătoare din punct de vedere
funcţional
Lipsa unei reale colaborări între
instituţii cu profil social şi ONGurile locale de profil
Implicarea sporadică, punctuală a
instituţiilor bisericeşti în actul
social
Insuficienţa personalului calificat
pentru prestaţii de asistenţă socială
pe domenii
Fonduri limitate pentru acţiunea în
domeniul social
Lipsa unei diagnoze recente şi clare
asupra problematicii sociale
Rata scăzută a ocupării/integrării
persoanelor cu probleme sociale,
crescând riscuri de ecluziune
socială
Lipsa unui număr suficient de
locuinţe cu caracter social şi starea
precară a celor existente
Infrastructura medicală învechită ce
generează
costuri
mari
de
întreţinere şi reabilitare
Lipsa specialiştilor de prestigiu pe
domenii medicale vitale
Lipsa dotărilor de specialitate la
standarde
contemporane
în
laboratoarele unde se pregătesc
viitoarele cadre medicale
Accesibilitate
insuficientă
la
serviciile medicale
Subfinanţarea sistemului medical
Infrastructură
şcolară
puţin
modernizată
Lipsa campusurilor şcolare
Lipsa unei corelării între actul
educaţional şi piaţa forţei de muncă
Lipsa unui număr suficient de locuri
în creşe şi grădiniţe

-

-

-

-

O
-

-

-

-

-

-

Dotarea medie sau sub standarde a
creşelor şi grădiniţelor
Lipsa de cooperare între mediu
universitar, administraţie şi mediul
de afaceri local
Insuficienta corelare a sistemului de
învăţământ universitar cu piaţa
forţei de muncă din zonă
Creşterea numărului de absolvenţi
cu studii universitare în numărul
total al şomerilor

T

Existenţa instrumentelor financiare
de finanţare din partea Uniunii
Europene şi Guvernului României
pentru
finanţarea
educaţiei,
cercetării şi domeniului social
Posibilitatea dezvoltării de reţele în
domeniul
educaţiei
cercetării,
inovării şi asistenţei sociale
Posibilitatea unei dense colaborării
în
domeniile
amintite
în
Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar
Posibilitatea creării sau afilierii la
reţele europene şi mondiale în
domeniul protecţiei sociale
Intensificarea
dialogului
şi
compensarea de atribuţii între
instituţiile sociale municipale şi
cele din domeniul ONG
Posibilitatea
profesionalizării
resursei umane prin educaţie
continuă
sau
reconversie
profesională

-

-

-

-

Scăderea populaţiei totale
Îmbătrânirea populaţiei
Emigraţia
Menţinerea unei colaborări de
faţadă între autorităţile publice
responsabile şi ONG-urile din
domeniul social
Agravarea situaţiei pungilor de
sărăcie
Segregarea socială
Lipsa unei strategii pe termen lung
în
finanţarea şi
cofinanţarea
domeniului social
Blocarea sau stoparea finanţărilor
europene, guvernamentale sau
locale în domeniul social, medical
şi educaţional

1.4.2 Nevoile de dezvoltare ale polului de dezvoltare urbană –
municipiul Oradea
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Analiza SWOT realizată mai sus şi rezultată din auditul mediului intern şi
extern al municipiului Oradea nu se vrea a fi una a tot cuprinzătoare şi
exhaustivă, ci încearcă să schiţeze la momentul actual acele necesităţi rezultate în
urma unei aprofundate analize, realităţi palpabile şi cu potenţial optim de
susţinere, finanţare şi creştere. Pilonii săi sunt cei referitori la echilibrul
natură/cultură, mediu construit şi mediu social şi potenţialul de a genera o
creştere durabilă şi responsabilă, care să ţină seama de resursele locale, naturale,
istorico-culturale şi de resurse umane.
În consecinţă principalele nevoi identificate în contextul urban contemporan
al municipiului Oradea pot fi structurate pe câţiva piloni clar identificaţi. Aceştia
ar fi:
1. Pilonul INFRASTRUCTURII MAJORE ŞI LOCUIRII, calităţii locuirii ca rezultat
intrinsec al funcţionalităţii urbane, temele majore ce reţin atenţia sunt cele ce se
focalizează pe proiectarea şi valorificarea spaţiului public şi a celui privat, de
locuit, pe raportul tot mai concurenţial dintre mediul antropic, construit şi cultural
şi mediul natural, aflat în regresiune şi afectat de agresiuni specifice mediului
urban contemporan: insuficienţa spaţiilor verzi, poluarea aerului din cauza
creşterii parcului de auto şi a timpilor petrecuţi în trafic (noxe şi praf), poluarea
cursurilor de apă prin deversări accidentale sau voite, poluarea fonică. Tot acest
ansamblu trebuie să aibă în vedere, pentru o bună guvernare şi o clară şi eficientă
exploatare a spaţiului urban, valoarea de „peisaj” al sitului şi funcţionalizarea sa
în vederea creşterii accesibilităţii şi mobilităţii în raport direct cu viitoarele
acţiuni ce vor avea ca rezultat lucrări urbanistice din sector primar şi secundar,
precum şi a investiţiilor inerente creşterii calitative a nivelului de locuire.
2. Pilonul TURISM ŞI CULTURĂ, încadrabil unei regândiri economice a oraşului
Oradea, prin utilizarea eficientă a resurselor naturale(peisaj, resurse mineralotermale) şi antropice existente(patrimoniu arhitectural, instituţii de cultură cu o
viaţă creativă şi atractivă), a masei critice ce poate genera creşterea economică
prin domeniul terţiar extins şi sănătos.
3. Pilonul SOCIAL grevat pe de-o parte de localizarea unor pungi de sărăcie în
zona de intervenţie urbană, cu toată suita de elemente cu efecte negative la nivel
de locuire/imagine şi creştere a pericolului de segregare, iar pe de altă parte de
infrastructura socială insuficientă şi uzată fizic şi moral, nedublată de servicii
sociale eficiente care să permită integrarea sau susţinerea grupurilor vulnerabile
(copii, bătrâni, dizabili, bolnavi cronici...). Implicarea într-un dialog deschis şi
constructiv al sectorului ONG cu Administraţia Social Comunitară Oradea, dar şi cu
celelalte instituţii abilitate în domeniu social, va creşte eficienţa actului social, iar
impactul se va resimţi cu siguranţă în ameliorarea situaţiei acestor zone grevate de
sărăcie şi alte probleme sociale. Creşterea gradului de confort şi al eficienţei
actului serviciilor sociale va determina pe termen mediu şi lung o diminuare a
„sechelelor”, o integrare armonioasă a zonei şi o inerentă creştere a nivelului de
trai şi al atractivităţii nucleului de acţiune urbană.
Nevoile de dezvoltare ale municipiului Oradea rezultă din realizarea
auditului mediului extern, în contextul responsabilităților pe care autoritatea
locală le are de a asigura servicii publice în interesul cetățenilor, de a consolida
coeziunea socială și de a stimula competitivitatea economică la nivel local.
Această poziționare a polului de dezvoltare urbană în mediul extern face ca
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nevoile de dezvoltare să fie orientate înspre interesul public și să cuprindă toate
cele trei categorii de responsabilități enumerate.
Pentru a ierarhiza nevoile de dezvoltare ale municipiului Oradea au fost
folosite o serie de criterii de analiză dintre care amintim:
a) corelarea nevoilor de dezvoltare cu potențialul polului de dezvoltare
urbană, acest criteriu urmărește să existe o corelație între nevoile de dezvoltare
existente și potențialul pe care polul de dezvoltare urbană îl are pentru a asigura
sustenabilitatea nevoilor identificate;
b) natura nevoii de dezvoltare, este un criteriu pe baza căruia s-a încercat
să fie acordată o prioritate însemnată, în cadrul polului, pentru nevoile de
dezvoltare care privesc infrastructura;
c) existența resurselor financiare pentru a susține nevoia de dezvoltare
este un criteriu de prioritizare a nevoilor care asigură sustenabilitate acestora
pentru ca odată nevoile să fie susținute cu resurse financiare fie din fonduri
publice, fie din fonduri nerambursabile, fie pe seama parteneriatului public-privat;
d) legitimitatea nevoilor identificate este un criteriu de prioritizare a
nevoilor care ține cont de necesitatea satisfacerii acestora în cadrul polului de
dezvoltare urbană precum și de gradul de urgență pe care satisfacerea acestor
nevoi o are, de aceasta depinzând calitatea serviciilor publice pentru o anumită
categorie de beneficiari;
e) grupul țintă la care se referă, acest criteriu privește ierarhizarea
nevoilor de dezvoltare în funcție de beneficiarii potențiali pe care fiecare tip de
nevoie satisfăcută îi are, fiind acordată prioritate beneficiarilor care contribuie la
consolidarea coeziunii sociale a indivizilor;
f) impactul nevoilor de dezvoltare identificate la nivelul polului asupra
stimulării dezvoltării economice pe termen lung, fiind acordată o prioritate, în
cadrul acestui criteriu acelor nevoi care stimulează competitivitatea și
consolidează mediul de afaceri;
Pentru aplicarea acestor criterii a fost utilizată metoda punctajului fiind
stabilite pentru fiecare dintre criteriile de ierarhizare a nevoilor de dezvoltare
următoarele punctaje, între limite și maxime, după cum urmează:
Nr.
Denumirea criteriului
Punctaje atribuite
crt.
(număr de puncte)
1
Corelarea
nevoilor
de
dezvoltare
cu
50 – 100
potențialul polului de dezvoltare urbană
2
Natura nevoii de dezvoltare
10 – 25
3
4

Existența resurselor financiare
susține nevoia de dezvoltare
Legitimitatea
(necesitatea)
identificate

pentru

a

nevoilor

5

Grupul țintă la care se referă

6

Impactul nevoilor de dezvoltare identificate la
nivelul polului

50 – 100
150 – 200
25 – 50
100 – 150

TABEL 52 – Criterii de ierarhizare a nevoilor de dezvoltare pentru Municipiul Oradea
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În urma realizării auditului mediului extern la nivelul polului de dezvoltare
urbană, prin realizarea analizei SWOT au fost identificate următoarele categorii de
nevoi:
a) nevoile de dezvoltare a infrastructurii culturale;
b) nevoile de dezvoltare a infrastructurii care privesc coeziunea socială;
c) nevoile de dezvoltare care privesc infrastructura serviciilor publice;
d) nevoile de dezvoltare care privesc infrastructura mediului de afaceri;
e) nevoile de dezvoltare care privesc consolidarea instituțională a polului
de dezvoltare urbană;
Toate aceste nevoi corespund cu conceptul de dezvoltare integrată a
municipiului Oradea axat pe trei piloni și anume: creșterea calității vieții,
susținerea competitivității economice și asigurarea coeziunii sociale.

FIGURA 3 – Conceptul integrat de dezvoltare al Municipiului Oradea

Aplicarea matricei referitoare la criteriile de prioritizare a nevoilor de
dezvoltare identificate la nivelul polului de dezvoltare urbană a condus la
stabilirea următoarelor punctaje pentru fiecare dintre nevoile aceste nevoi,
prezentate în tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.
1

Denumirea
criteriului
Nevoia de
dezvoltare a
infrastructurii
culturale

Crit.
C1

Crit.
C2

Crit.
C3

Crit.
C4

Crit.
C5

Crit.
C5

Total

75

10

100

175

50

150

555

150

2

3

4

5

Nevoile de
dezvoltare a
infrastructurii
75
10
100
175
50
150
care privește
coeziunea
socială
Nevoia de
dezvoltare a
100
25
50
150
50
125
infrastructurii
de servicii
publice
Nevoia de
dezvoltare a
100
25
50
150
50
100
infrastructurii
de afaceri
Nevoia de
dezvoltare a
50
10
100
150
25
100
capacității
instituționale
TABEL 53 – Aplicarea criteriilor de prioritizare a nevoilor de dezvoltare identificate
la nivelul polului de dezvoltare urbană

555

500

500

435

Descrierea nevoilor de dezvoltare așa cum au fost identificate și
prioritizate utilizând metoda punctajului și criteriile de ordonare menționate
anterior:
Nevoia de dezvoltare a infrastructurii culturale: este justificată de faptul
că în același timp infrastructura culturală reprezintă și o sursă potențială pentru
dezvoltarea serviciilor de turism. În același timp infrastructura socială se află întro stare avansată de degradare tehnică datorită faptului că nu au fost executate
lucrări de reparații capitale la clădiri conform normelor tehnice de intervenție la
clădiri. Infrastructura culturală este reprezentată de edificiile culturale și
religioase din Centrul Istoric al municipiului Oradea cu valoare de monument
istoric, înscrise în lista monumentelor istorice aprobată de Ministerul Culturii și
Cultelor. Deasemenea în categoria infrastructurii culturale se încadrează și
Cetatea Oradea ca monument istoric de categoria A recunoscut la nivel național,
aflat într-o stare de degradare tehnică destul de avansată.
Nevoia de dezvoltare a infrastructurii care privește coeziunea socială, a
doua ca prioritate după nevoia de dezvoltare a infrastructurii culturale este o
categorie de nevoie de dezvoltare identificată la nivelul polului de dezvoltare
urbană care contribuie la susținerea coeziunii sociale în rândul populației. Acest
tip de nevoie s-a identificat în rândul persoanelor aflate în situația de risc social
mai ales ca urmare a efectelor crizei economice globale. Infrastructura de
coeziune socială se adresează și persoanelor care practică cerșetoria din lipsă de
venituri sau a celor care nu sunt apți de muncă pentru a-și asigura cele necesare
traiului zilnic. Acest tip de infrastructură cuprinde centrele de cazare temporară,
centrele de reintegrare socială, centrele pentru cerșetori, centrele pentru
persoanele cu dizabilități și /sau centrele respiro. Intervenția pentru modernizarea
infrastructurii de coeziune socială este justificată de starea de degradare tehnică
avansată pe care clădirile ce compun acest tip de infrastructură îl au.
Nevoile de dezvoltare care privesc infrastructura serviciilor publice, este
o categorie de nevoie care privește toate categoriile de servicii publice în
categoria acestora încadrându-se:infrastructura rutieră, serviciile publice de
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alimentare cu apă și canalizare, serviciile de alimentare cu energie termică,
serviciile publice de transport public în comun de călători, precum și serviciile
publice de salubrizare sau de întreținere a spațiilor verzi. Acest tip de
infrastructură pentru serviciile publice contribuie în mod hotărâtor la creșterea
calității vieții. Dintre acestea infrastructura de transport public în comun de
călători a fost reabilitată și modernizată recent, în parteneriat public-privat cu
S.C. Labra Soft S.R.L., astfel încât nu mai este necesară intervenția pe termen
scurt pentru reabilitarea ei. Infrastructura de alimentare cu apă și canalizare este
beneficiara a două programe de extindere și modernizare dintre care unul privește
în mod exclusiv municipiul Oradea, respectiv programul derulat prin Ministerul
Mediului în timp ce un alt program este destinat extinderii rețelei de apă și
canalizare în Zona Metropolitană Oradea care urmează a fi finanțat în cadrul
Programului Operațional Sectorial Mediu – Axa 2. Infrastructura de alimentare cu
energie termică, învechită și aflată în stare avansată de degradare urmează a fi
reabilitată în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu - Axa 3.
Infrastructura rutieră este la rândul ei beneficiara unor ample lucrări de reabilitare
și modernizare susținută atât prin lucrări de asfaltare realizate la șosele de
circulație cât și la șoseaua de centură, sursele de finanțare fiind diverse fie
bugetul de stat, fie bugetul bugetul fondurilor nerambursabile POR Axa 2.
Concluzia este că acest tip de nevoie pentru infrastructura serviciilor
publice este susținută de ample programe și surse de finanțare atrase din bugetul
de stat, bugetul local sau bugetul fondurilor nerambursabile (POR, POS-Mediu sau
POS –Transport).
Nevoile de dezvoltare care privesc infrastructura mediului de afaceri,
este o categorie de nevoie căreia, în cadrul polului de dezvoltare urbană trebuie să
i se acorde o atenție deosebită deoarece stă la baza dezvoltării economice locale
pe termen lung precum și la susținerea competitivității mediului de afaceri. Acest
tip de nevoie trebuie să aibă ca rezultat crearea unei infrastructuri de afaceri care
să sprijine mediul de afaceri local și să stimuleze atragerea de investiții străine în
municipiul Oradea. Nevoia de dezvoltare a infrastructurii de afaceri rezultă din
necesitatea relocării activităților economice din fosta zona industrială a
municipiului Oradea precum și din nevoia relocării activității unor companii a căror
activitate s-a desfășurat în zona centrală a municipiului Oradea precum S.C. Aura
S.A., S.C. Oradinum S.A., S.C. Înfrățirea S.A. etc., Pentru acest tip de nevoie polul
de dezvoltare urbană dispune de resurse precum terenul situat pe Calea Borșului în
suprafață de 129 ha, proprietatea publică a municipiului Oradea, forța de muncă
superior calificată în cadrul Universității din Oradea precum și costul forței de
muncă care constituie cel puțin pentru moment, în cadrul polului, un avantaj
competitiv pentru municipiul Oradea.
Nevoia de infrastructură socială este soluționată prin proiectul-pilot inițiat
în cadrul polului de înființare a Parcului Industrial Eurobusiness care are un dublu
scop de a atrage investiții străine/autohtone în municipiul Oradea și de a asigura
accesul la rețeaua de utilități publice (apă-canalizare, energie termică, electrică,
drumuri) pentru companiile stabilite în parcul industrial. Aceste măsuri trebuie
continuate cu crearea unui pol de competitivitate pe terenul unde este amplasat
CET II - Oradea, în suprafață de 149 ha., care urmează a fi finanțat în cadrul POS
CCE – Axa 2 a cărei lansare este programată pentru sfârșitul anului 2010.
Deasemenea, această nevoie deosebit de complexă și importantă pentru polul de
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dezvoltare urbană trebuie să fie completată și cu măsurile de susținere a
clusterelor economice înființate în zona de exploatare a apei geotermale.
Nevoia de consolidare a capacității instituționale a polului de dezvoltare
urbană este o nevoie ce trebuie susținută în special pe seama perfecționării
resurselor umane în domenii precum managementul de proiect sau managementul
serviciilor publice pentru a asigura operativitate în prestarea serviciilor publice și
în asumarea responsabilităților Consiliului Local al municipiului Oradea în ceea ce
privește susținerea investițiilor publice. Consolidarea capacității instituționale este
asigurată și prin elaborarea Planului Urbanistic General care constituie documentul
suport pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a orașului ținând cont de
necesitățile de dezvoltare, potențialul de dezvoltare precum și de resursele și
obiectivele strategice care au fost formulate.
Consolidarea capacității instituționale constituie o necesitate pentru ca în
cadrul polului de dezvoltare urbană politicile, programele stabilite, proiectele de
investiții dezvoltate să fie asumate, implementate și să producă rezultatele
așteptate.
Aceste categorii de nevoi identificate și prioritizate corelate cu potențialul
de dezvoltare, resursele financiare și umane existente conferă credibilitate
strategiilor de dezvoltare care sunt elaborate și asigură sustenabilitate pentru
dezvoltarea economică pe termen lung pentru municipiul Oradea.
1.5 POTENŢIALUL DE DEZVOLTARE AL MUNICIPIULUI ORADEA
Evaluarea potențialului de dezvoltare al polului de dezvoltare urbană
trebuie să aibă ca și punct de plecare evaluarea resurselor de care dispune
municipiul Oradea, și în special a resurselor care pot avea impact semnificativ
asupra sustenabilității dezvoltării economice pe termen mediu și lung.
O primă resursă de care dispune municipiul Oradea, care constituie un
potențial de dezvoltare pentru serviciile de turism este resursa culturală şi de
patrimoniu, caracterul multietnic şi multiconfesional. Aceasta este reprezentată
de edificiile care au valoare de monument istoric declarate prin Ordin al
Ministrului Culturii și Cultelor, situate în zona Centrului Istoric precum și de
Cetatea Oradea.
Edificiile monument istoric situate în Zona Centrală a Orașului delimitată de
Calea Republicii, Piața Ferdinand, Piața Unirii, Piața Libertății au valoare de
patrimoniu datorită stilurilor arhitecturale care au fost realizate la început de
secol XX, respectiv stilul baroc și seccesion. Stilul seccesion este un stil
arhitectural inovativ care îmbină elemente florale și forme geometrice variate,
fiind realizat prin contribuția unuia dintre cei mai importanți arhitecți ai
municipiului Oradea, respectiv arhitectul Rimanoczy Kalaman.
Cetatea Oradea este cel mai vechi monument istoric realizat în perioada
anilor 1077-1095 la început sub forma unei mănăstiri romano-catolice cu hramul
Sfintei Maria, de către Regele Ladislau I care ulterior a fost sanctificat de către
Papa Celesenius al II-lea. Principalele corpuri de clădire din cadrul inelului princiar
al Cetății Oradea au fost realizate în secolele XVI – XVIII-lea care stau astăzi
mărturie dezvoltării urbanistice a orașului Oradea. Valoarea culturală a Cetății
Oradea este confirmată și de faptul că în secolul al XV-lea edificiul arhitectural a
fost centru al renașterii și iluminismului pentru Europa Centrală și de Est.
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Tot ca și resurse culturale pot fi incluse și Palatul Baroc cel mai important
edificiu cultural din România, proprietatea Bisericii Romano-Catolice care se
impune în viața culturală a orașului atât prin dimensiunile sale impresionante cât și
prin elementele de arhitectură baroc pe care le îmbină armonios.
Alături de acestea instituţiile culturale precum Teatrul de Stat, Filarmonica
Oradea, instituţiile muzeale sunt capabile prin activitatea lor să genereze
atractivitate şi să aducă un plus valoric arie turismului cultural şi de patrimoniu.

FIGURA 4 – Resurse disponibile ale municipiului Oradea

A doua resursă de care dispune municipiul Oradea, care poate constitui un
important potențial de dezvoltare este zăcământul de apă geotermală.
Zăcământul geotermal din Oradea a fost identificat în anii 1963-1964 şi apoi
cercetat geologic şi hidrodinamic în perioada 1965-1988 prin 12 sonde amplasate
pe teritoriul municipiului Oradea. Zăcământul acoperă o suprafaţă de aproximativ
110 Km pătraţi dispus aproape în întregime în subsolul municipiului Oradea.
Acviferul hipertermal este cantonat în reţeaua de complexă de fisuri din calcarele
şi dolomitele de vârste triasică dispuse la adâncime de 2.500 m şi face parte dintrun amplu sistem hidro-geotermal cu alimentare naturală (Bazinul Aleşd-Borod) cu
descărcare în zona izvoarelor termale de la Băile 1 Mai. Având o sursă comună de
alimentare, acviferele de la Oradea - Băile Felix - Băile 1 Mai sunt interconectate
hidrodinamic, fapt ce a condus la reducerea debitelor izvoarelor şi sondelor din
zona băilor ca urmare a intensificării ritmului de extracţie în perimetrul Oradea.
Exploatarea experimentală a acviferului geotermal din Oradea în ultimii 17
ani a permis stabilirea principalelor caracteristici ale acestuia şi anume:
a) este un sistem cu alimentare, apa făcând parte din circuitul hidrologic
activ (vârsta apei fiind de cca 18.000-20.000 ani), extragerea a peste 57 mil. metri
cubi de apă în ultimii 25 de ani nu a afectat presiunea de zăcământ;
b) apa geotermală poate avea un caracter încrustant şi coroziv după unii
specialişti, cu toate că această problemă a fost rezolvată prin tehnologiile
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ultramoderne de exploatare a apei geotermale. Așa cum rezultă din documentele
elaborate de specialiști din punct de vedere al compoziţiei chimice, apa
geotermală nu prezintă un pericol de poluare;
c) temperatura apei la suprafaţă variază între 70 grade Celsius în zona
Velenţa şi 105 grade Celsius în Zona Ioşia Nord, temperatura medie ponderată a
celor 12 sonde din perimetrul Oradea fiind de 87 grade Celsius în erupţie liberă şi
90 de grade celsius în pompaj;
d) debitele arteziene ale sondelor variază între 5 şi 30 l/s funcţie de
condiţiile geologice, iar debitele posibil de obţinut prin pompaj submersibil pot fi
de 20-50 l/s;
e) colectorul permite reinjectarea apei geotermale uzate termic la
presiuni sub 10 bar, chiar la debite de 25-40 l/s, buna funcţionare a primului
dublet din cartierul Nufărul confirmă această soluţie şi impune exploatarea apei
geotermale cu injecţie;
Municipiul Oradea şi zona înconjurătoare dispune aşadar de resurse
semnificative geotermale de energie. Energia geotermală este exploatată în
municipiul Oradea în următoarele puncte termice:
- puncte termice pe apă geotermală şi gaze naturale: PT 512, PT 513, PT
514 alimentate din centrala termica ˝Geoterm˝ pentru încălzire şi apa caldă de
consum
- puncte termice pe apă geotermală: PT 839, PT 840, PT 844, PT 845, PT
863, PT 878, PT 883 alimentate din centrala termică ˝Nufărul˝ pentru producere
apă caldă de consum;
- puncte termice pe apă geotermală PT 911, PT 913 alimentate din centrala
termică Calea Aradului PT 913 pentru producerea de apă caldă de consum ;
Pentru a asigura exploatarea normală a acviferului Oradea au fost stabilite
o serie de sisteme de captare a apei geotermale situate astfel:
- spre est, limita este considerată proiecţia la suprafaţă a solului a faliei
Velenţa, cu orientarea aproximativ sud – nord, pe aliniamentul sondelor 4769
Sânmartin si 506 Cetariu, pe o lungime de aproximativ 15 km ;
- spre nord, de sistemul de falii Vadul Crișului-Subpiatră, din zona sondei
506 Cetariu, până la intersecţia cu falia Sântandrei (aproximativ 2,1 km nord-nordvest de sonda 1709), limita care are o orientare est-nord-est- vest-sud-vest si o
lungime de aproximativ 9 km ;
- spre vest, de falia Sântandrei, orientată nord-nord-est – sud-sud-vest
(trecând la aproximativ 500 m est de sonda 1022), până la intersecţia cu falia
Nojorid (la aproximativ 2 km est de sonda 507 Livada), pe o lungime de 10 km ;
- spre sud, de falia Nojorid, orientată aproximativ vest-est (pe aliniamentul
sondelor 505 Livada si 1719 Nojorid), pe o lungime de 11 km, până în zona
localităţii Sânmartin, unde se intersectează cu falia Velența.
În prezent exploatarea apei geotermale se realizează de către operatorul
privat SC TRANSGEX S.A. care deține licența de exploatarea a apei geotermale
eliberată de Agenția Națională de Resurse Minerale, în baza căreia furnizează apă
geotermală pentru consumatori care au propriile centrale termice precum şi
energie termică preparată în Centrale termice proprii. Aceste centrale termice au
rolul de a prepara apa geotermală exploatată sub formă de apă caldă menajeră și
sub formă de energie termică. Centralele Termice Geotermale sunt amplasate
astfel:
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I. Centrala Termică Geotermală Ioşia este alimentată cu apă geotermală
din sonda 4767 Oradea şi furnizează energie termică pentru 3 puncte termice din
cartierul Ioşia (512, 513 și 514). La cele 3 puncte termice sunt branșate 3120
apartamente. Preţul pentru energia termică este avizat de ANRSC și cuprinde cele
trei componente producţie transport și distribuţie.
II. Centrala termică Nufărul este alimentată cu apă geotermală din sonda
4797 Oradea. În centrala geotermală Nufărul se prepară apă caldă menajeră
pentru 7 puncte termice din cartier. La fiecare punct termic există contor de citire
a energiei termice intrată în punctul termic. SC Transgex SA produce și transportă
energia termică până în punctul termic. Distribuitor al energie termice din
punctele termice este SC ELECTROCENTRALE SA.
III. Punctul termic 913 este alimentat cu apă geotermală din sonda 4005
Oradea. In PT 913 se prepara apă calda menajeră pentru consumatorii de la PT 913
si 911. Apa caldă menajeră este produsă si transportată de către SC TRANSGEX SA
în timp ce distribuţia este realizată prin SC ELECTROCENTRALE SA.
IV. Celelalte 8 sonde furnizează apă geotermală către consumatori care
au propriile centrale de producere a energiei termice.
Resursa de apă geotermală este insuficient exploatată în prezent, întrucât
potențialul zăcământului de apă geotermală este mult superior față de
modalitățile de exploatare existente în prezent. Energia geotermală produsă prin
serviciul actual de producere și transport evaluată la 44.000 Gcal/an este sub
potențialul zăcământului evaluat la aproximativ circa de 300.000 Gcal/an. În
aceste condiții potențialul zăcământului de apă geotermală poate fi valorificat fie
pentru producerea de apă caldă menajeră și/sau energie termică, fie pentru
dezvoltarea serviciilor de turism balnear.
Exploatarea zăcământului de apă geotermală reprezintă, în concluzie, un
potențial important de dezvoltare al municipiului Oradea pe seama serviciilor
publice de alimentare cu energie geotermală precum și prin dezvoltarea
serviciilor de turism de agrement şi balnear.
A treia resursă care se poate constitui într-un potențial important pentru
dezvoltarea polului urban – municipiul Oradea este reprezentată de tradiția din
industria textilă, confecții dar și din industria alimentară. Acest potențial de
dezvoltare este format din resursele umane specializate în derularea proceselor
tehnologice din ramurile industriale menționate precum și din ansamblul de active
de care dispun companiile din acest domeniu. Activele, la rândul lor sunt
reprezentate de clădiri, echipamente tehnologice și utilaje chiar dacă acestea sunt
uzate din punct de vedere tehnic sau ca urmare a trecerii timpului. La toate
acestea se adaugă centrele școlare specializate în formarea forței de muncă cum
sunt Colegiul Tehnic Andrei Șaguna, Colegiul Tehnic Traian Vuia, Colegiul Economic
Partenie Cosma dar și Facultatea de profil în domeniu, respectiv Facultatea de
Textile și Pielărie care funcționează în cadrul Universității din Oradea.
Potențialul de dezvoltare din ramura tradițională a industriei locale poate fi
valorificat și prin realizarea unei infrastructuri de afaceri de natura unui Parc
Industrial măsură care a început să fie pusă în aplicare prin realizarea parcului
astfel încât să fie susținută competiția pe termen lung în cadrul mediului de
afaceri. Parcul Industrial are două componente majore asupra căruia autoritatea
locală exercită controlul și anume realizarea infrastructurii de utilități publice a
parcului pe de o parte și asigurarea managementului structurii de afaceri prin
intermediul societății S.C. Eurobussines S.R.L. pe de altă parte.
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Deasemenea, dezvoltarea agriculturii în zonele limitrofe ale municipiului
Oradea poate constitui o alternativă pentru relansarea industriei alimentare
specializată în prelucrarea sfeclei de zahăr, grâului, floarea soarelui, lapte etc.
Dealtfel industria alimentară asigură valorificarea produselor obținute în
agricultură și furnizarea de materie primă pentru acest tip de industrie astfel încât
să fie obținute bunurile de consum destinate populației.
Succesul în valorificarea potențialului de dezvoltare din ramura industrială a
economiei locale constă în stimularea competitivității economice și crearea unor
companii de profil în domeniul industriei textile, confecții și industrie alimentară
de dimensiuni mici care să fie în măsură să se adapteze la cerințele și exigențele
consumatorului de bunuri și servicii.
A patra resursă de natura unui potențial de dezvoltare este reprezentată
de activele publice de care dispune polul de dezvoltare urbană, care pot influența
în mod hotărâtor dezvoltarea și creșterea economică pe termen lung și mediu al
municipiului Oradea. Aceste active sunt reprezentate de terenuri pe care
municipiul Oradea le deține în proprietate publică, sau sunt deținute de către
Statul Român, pentru care s-au luat măsurile necesare pentru a fi trecute în
proprietatea municipiului Oradea.
Primul teren care este în proprietatea publică a municipiului Oradea se află
situat în Oradea, pe Calea Borșului în suprafață de 129 ha pe care urmează să fie
dezvoltat primul parc industrial din cadrul polului de dezvoltare urbană cu
denumirea EUROBUSSINES Oradea.
Al doilea teren pentru care deja au fost întreprinse măsurile necesare de
trecere în proprietatea publică a municipiul Oradea este situat pe vechiul
amplasament al Centralei Electrotermice CET II în zona Nufărul, în suprafață de
149 ha unde urmează să fie dezvoltat ce de-al doilea parc industrial al municipiului
Oradea. Acest parc urmează să își dovedească utilitatea pe măsură ce se va
dezvolta economia municipiul Oradea și va fi dobândit statutul de oraș
metropolitan.
Al treilea teren care poate contribui deasemenea semnificativ la
dezvoltarea economică a municipiului Oradea este situat în zona unităților militare
Tancodrom. Acest teren a fost proprietatea municipiului Oradea încă din anul 1887
după care prin legile naționalizării din anul 1929 a fost trecut în proprietatea
Statului Român și administrarea Ministerului Apărării. În prezent, au fost făcute
demersurile pentru legale pentru a trece terenul din proprietatea Statului Român
în proprietatea municipiului Oradea. Terenul este în suprafață de 100 de ha și
poate să fie destinat dezvoltării unui pol de competitivitate economică a cărei
finanțare urmează să fie asigurată din fonduri nerambursabile POS CCE – Axa 2 –
Cercetare.
Cele trei categorii de active publice sunt de o importanță deosebită pentru
stimularea dezvoltării economice pe termen lung și asigurarea sustenabilității
serviciilor publice pe care polul de dezvoltare urbană la are în responsabilitate.
Concluzia este că potențialul de dezvoltare al municipiului Oradea este
format din resurse culturale, din resursa de apă geotermală, din resursa care
provine din industria care compune economia locală precum și din activele publice
care constituie fundamentul pentru creșterea economică și stimularea
competitivității la nivelul polului de dezvoltare urbană.
Potențialul de dezvoltare identificat mai sus trebuie să fie corelat cu
nevoile și obiectivele strategice dar și cu resursele financiare de care dispune
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municipiul Oradea pentru a crea un avantaj competitiv al orașului astfel încât
economia locală să răspundă nevoilor pe care consumatorii le au dar și competiției
existente de pe piața europeană de bunuri și servicii.

2. STRATEGIA DEZVOLTĂRII POLULUI DE DEZVOLTARE URBANĂ
2.1 VIZIUNE ASUPRA DEZVOLTĂRII
Filosofia dezvoltării fiecărui oraș depinde de o serie de factori și resurse
care bine identificate conturează ”mersul spre viitor” al fiecărei comunități. A ști
încotro te îndrepți înseamnă a cunoaște ceea ce trebuie să faci, atât pe termen
mediu cât și pe termen lung folosind strategiile, programele, planurile de acțiune
precum și orice alte instrumente puse la dispoziție de știința managementului.
Pentru municipiului Oradea viziunea asupra dezvoltării trebuie să pornească
de la nevoile de dezvoltare, potențialul de dezvoltare, resursele existente și mai
ales să se bazeze pe realitățile dar și pe particularitățile multiconfesionale și
multiculturale ale orașului de pe malurile Crișului Repede.
În ce situație ne aflăm? Municipiul Oradea a fost dezvoltat ca și municipiu
reședință de județ în perioada revoluției industriale din anii 1970 – 1980 când
orașul a fost dezvoltat, după o anumită logică, specifică perioadei de expansiune a
economiei industriale. Așa a rezultat un anume fel de dezvoltare policentrică,
deoarece în jurul orașului vechi, s-a construit destul de rapid orașul nou, cu
cartierele Nufărul, Rogerius și Ioșia caracterizate de construcția de blocuri tip PB,
PC, X, U, D cu regimuri variate de înălțime de la P+4 până la maxim P+10. De
regulă aceste blocuri de locuințe au fost realizate din prefabricate și destul de rar
cărămidă cu un număr de camere cuprins între unu și patru destinate de regulă
familiilor formate din două persoane și doi copiii. Între blocurile de locuințe au
fost create într-un număr insuficient spații verzi și locuri de parcare, care pe
măsură ce nivelul de trai al populației s-a îmbunătățit s-au dovedit a fi nu numai
insuficiente dar și sufocante pentru un oraș într-o continuă dinamică.
Blocurile de locuințe au fost racordate la sistemul centralizat de încălzire al
orașului care astăzi este operat de către S.C. Electrocentrale S.A. și la sistemul
centralizat de alimentare cu apă și canalizare al cărui operator de servicii este
S.C. Compania de Apă S.A. De aceste servicii publice depinde astăzi, în mare
măsură calitatea vieții în municipiul Oradea.
Odată cu această construcție de locuințe necesară populației s-a realizat
ceea ce pentru oraș la vremea respectivă era considerată identitatea economică a
orașului și anume zona industrială. Cum orașul nu a dispus de resurse naturale de
importanță strategică la aceea vreme s-a configurat o identitate o orașului care
ulterior, odată cu trecerea la economia de piață s-a dovedit a fi neviabilă. Așa s-a
încercat ca orașul să fie specializat pe producerea de mașini-unelte în domeniul
construcțiilor de mașini (Uzina Înfrățirea era considerată la aceea vreme cel mai
mare exportator de centre de prelucrare automată din Europa de Est) dar și în
domeniul agriculturii (Uzina Mecanică furniza utilajele necesare pentru prelucrarea
mecanizată a culturilor în agricultură). A doua tendință majoră în perioada în care
s-a configurat zona industrială a municipiului Oradea era de a specializa industria
orașului în producerea de bunuri de consum. Așa a rezultat Uzina Metalica care
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furniza mașini de gătit pe gaze naturale pentru populație dar și Uzina de
Subansamble pentru industria auto (U.A.M.T) în care își desfășurau activitatea un
număr impresionant de locuitori ai municipiului Oradea.
Zona industrială a fost realizată la marginea orașului, iar încercările de a
dezvolta și alte ramuri din industria prelucrătoare (Uzina Alumina) s-au dovedit a fi
ulterior lipsite de succes datorită incapacității acestora de a se adapta la rigorile
economiei de piață.
Fiindcă populația era o societate de consum, alături de aceste industrii
dezvoltate în perioada revoluției industriale, a fost dezvoltată și industria
alimentară, o parte din aceasta menținându-și activitatea și în prezent. Este vorba
de fabricile de producție a zahărului, uleiului, conservelor din carne, inclusiv a
producerii berii.
Dezvoltarea industrială a fost în cele din urmă caracterizată de trei mari
tendințe, care și-au pus amprenta asupra identității economice prezente și anume:
a) tendința de dezvoltare a industriei constructoare de mașini – unelte
pentru prelucrarea metalelor și pentru prelucrarea pământului din agricultură;
b) tendința de dezvoltare a industriei destinate bunurilor de consum –
producerea de aragaze și subansamble pentru industria auto;
c) tendința de a dezvolta industria alimentară – pentru consumului zilnic al
populației (zahăr, ulei, făină, etc.,)
Problema majoră a acestor uzine create în zona industrială a fost aceea că
odată cu trecerea la economia de piață acestea nu s-au putut adapta rigorilor
impuse de economia de piață datorită dimensiunilor gigant la care au fost
proiectate uzinele indiferent de profilul de activitate și mai mult datorită
sistemului în care operau în perioada economiei planificate când nu trebuiau să își
identifice nici piața unde urmau să își desfacă produsele și nici să își procure
materia primă. Aceasta a condus în timp la o lipsă acută de cultură în relația cu
consumatorul precum și în relația cu furnizorii care sunt vitali în condițiile în care
piața funcționează după regulile dure ale cererii și ofertei de bunuri și servicii.
Rezultatul a fost, imediat după trecerea la economia de piață, că multe din
aceste companii din zona industrială au dat faliment, iar altele și-au reconfigurat
profilul de activitate s-au ce este mai grav au apelat la diferite metode de
închiriere a activelor ca o formă de subzistență a un întreprinderi neviabile din
punct de vedere economic.
Pas cu pas s-a pus problema unei noi identități economice a municipiului, a
specializării forței de muncă rămase fără loc de muncă ca urmare a închiderii
uzinelor din zona industrială. Ori această problemă este extrem de greu de
rezolvat în lipsa uneia sau mai multor resurse naturale care să legitimeze
identitatea economică a orașului.
Ori de aici rezultă prima nevoie de dezvoltare a orașului și anume
dezvoltarea economică, care asigură populației un nivel de trai proporțional cu
valoarea adăugată a investițiilor atrase în economia locală.
Să analizăm atent ceea ce s-a întâmplat în zonele rezidențiale. Zonele
rezidențiale au fost martorele unor contraste uneori greu de imaginat, în aceeași
scară de bloc fiind asigurate locuințe pentru intelectuali și pentru clasa
muncitoare. Acest contrast pe cât de evident a fost la început pe atât demult a
început să se diminueze în prezent fie și numai pentru faptul că populația a avut
tendința de a-și dezvolta propriul său grad de urbanizare. Ceea ce este de
remarcat este faptul că toate aceste zone rezidențiale au fost configurate după o
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gândire specifică anilor 1970-1980, perioadă în care populația nu avea dezvoltat în
mare măsură nivelul de urbanizare și nici înzestrarea cu bunuri de folosință
îndelungată nu era larg răspândită.
Așa se face că pretențiile populației în privința urbanizării nu erau larg
răspândite iar dotarea cu bunuri de folosință îndelungată era considerată un lux.
Ceea ce este de remarcat în privința infrastructurii rutiere este faptul că au fost
create coridoare de legătură cu principalele orașe reședințe de județ iar în
interiorul zonelor rezidențiale a fost creat un flux de circulație care să asigure
legătura cu zona industrială dar și cu piețele destinate desfacerii bunurilor de
consum destinate populației.
În prezent, zonele rezidențiale sunt sufocate din cel puțin două motive:
numărul populației care au părăsit satele sau comunele limitrofe a crescut de la an
la an, din lipsa unui loc de muncă, în timp ce dotarea cu bunuri de folosință
îndelungată a început să fie socotită ca o necesitate. Mai mult zonele rezidențiale
noi dezvoltate în oraș precum Cartierul Europa, Cartierul Grigorescu, Cartierul
Tineretului, cu excepția Cartierului Luceafărul și a Cartierului Prima Casa au
început să fie dezvoltate sub formă de case de locuit, abandonându-se treptat
conceptul de bloc de locuințe. Explicația este relativ simplă. Constrângerile
determinate de locuirea în blocuri de locuințe, folosirea în comun a unor părți
comune din scările de bloc precum și inconvenientul confortului produse de
zgomotele generate de locuirea în comun au făcut ca mare parte din tinerii dar și
cei care au fost angrenați în dezvoltarea afacerilor să se mute în case de locuit.
Sunt însă zone rezidențiale care nu au asigurat confortul corespunzător unui
nivel de urbanizare minim. Aceasta deoarece odată cu construirea zonelor
rezidențiale noi, o parte din cartierele vechi ale orașului (Episcopia Bihor, Velența,
Ioșia Nord) au rămas fără să fie conectate la rețeaua de alimentare cu apă și/sau
canalizare așa încât acestea funcționează în baza unor improvizații pe care
locuitorii le-au identificat pentru asigurarea confortului propriu de locuit.
Din analiza situației zonelor rezidențiale se desprinde o a doua nevoie
caracteristică dezvoltării orașului și anume creșterea calității vieții populației, în
care să se îmbine elemente precum confortul de locuit cu elemente de privesc
nevoile de locuit (parcări, accesul la zonele de agrement etc.,)
Cu toate că orașul nu dispune de o resursă naturală strategică, totuși așa
cum studiile arată municipiul Oradea are în subsolurile sale dispus pe o rază de 110
km pătrați un zăcământ de apă geotermală care în prezent este exploatat la
subcapacitate față de potențialul pe care îl are zăcământul. Acesta a fost
descoperit în perioada anilor 1960 și este exploatat în prezent cu un număr de 12
sonde pentru a produce apă caldă menajeră și încălzire pentru populație deservind
populația din Ioșia Nord și o parte din populația cartierului Nufărul. Din totalul
estimat anual de căldură de aproximativ 700.000 Gcal necesar populației doar
16.000 de Gcal este asigurat din apa geotermală. Operatorul de servicii pentru
exploatarea apei geotermale este S.C. Transgex S.A. care deține licența de
exploatarea a zăcământului eliberată de Agenția Națională de Resurse Minerale.
Zăcământul reprezintă un potențial pentru dezvoltarea producerii de
energie termică și apă caldă menajeră la un cost estimat de livrare către populație
de 99 lei/Gcal fără T.V.A. și în același timp o sursă pentru dezvoltarea turismului
balnear datorită proprietăților pe care apa geotermală le are în tratamentul
medical al bolilor reumatice și nu numai.
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Analiza zăcământului de apă geotermală de care dispune municipiul Oradea
indică o a treia nevoie de dezvoltare a orașului, de exploatare a zăcământului, cu
două scopuri majore de a produce energie termică și apă caldă menajeră care să
fie livrată populației (cu implicații majore asupra creșterii standardelor de viață
ale populației, datorită prețului de livrare al gigacaloriei) precum și de a dezvolta,
în măsura în care este posibil turismul balnear.
Orașul și mai ales zona de centru istoric s-a dezvoltat într-o altă etapă decât
cea în care s-a dezvoltat zona nouă rezidențială o municipiului Oradea. De fapt
întreaga zonă istorică este mărturia a secole de istorie având punctul de plecare în
vechea Cetate a Oradiei. Cetatea Oradiei s-a dezvoltat începând cu anul 1077-1095
când sub egida regelui Ladislau I, s-a fortificat o mănăstire cu hramul Adormirea
Maicii Domnului. Regele Ladislau I a fost sanctificat de Papa Celesenius al II-lea.
După invazia tătarilor în anul 1247 cetatea Oradea este distrusă în întregime și
reconstruită începând cu secolul al XIV-lea pentru ca vârsta de aur a acesteia să fie
marcată de secolul al XV-lea când cetatea devine un centru al umanismului și
renascentismului din Europa de Est și Europa Centrală. Ansamblul arhitectonic
actual este realizat în perioada secolelor XVII-lea și XVIII-lea, iar acesta se află
într-o stare de degradare accentuată fiind necesare o serie de lucrări de restaurare
așa cum au fost stabilite prin documentațiile tehnice elaborate în acest scop. Cele
câteva fraze amintite despre edificiul cultural ascund în spate o istorie de mii de
ani, fiind pentru populația orașului un simbol și un reper de istorie în permanență
viu.
Cetatea Oradea este continuată apoi de realizarea la începutul secolului al
XX-lea sub dominația imperiului habsburgic a centrului istoric și a construcțiilor
monument istoric prin contribuția însemnată a arhitectului Rimanoczy Kalaman.
Clădirile rezultate, amplasate de-a lungul Căii Republicii și în Piața Ferdinand,
respectiv Piața Unirii și Independenței, sunt astăzi o combinație impresionantă de
stiluri arhitecturale baroce și seccesion care dau valoare istorică și sunt o atracție
vie pentru turiștii aflați în tranzit în municipiul Oradea. Dintre aceste clădiri
amintim Palatul Vulturul Negru o combinație superbă de elemente florale și forme
geometrice diferite, Palatul Apollo, Palatul Moskowitz, Casa Adorjan, Casa DarvasLa Roche și multe alte clădiri impresionante ca stiluri arhitecturale dar și ca
geometrie a construcțiilor realizate la început de secol XX.
Rezultă din prezentarea acestui ansamblu arhitectural că municipiul Oradea
are o resursă inepuizabilă pentru turiști care trebuie valorificată pe termen mediu
și lung prin orientarea eforturilor Consiliului Local Oradea pentru a susține
lucrările de revitalizare a imobilelor monument istoric.
Viziunea asupra dezvoltării municipiului Oradea trebuie să aibă ca și punct
de pornire aceste realități identificate mai sus care în sinteză pot fi prezentate
astfel:
a) există o nevoie resimțită în creșterea calității vieții determinată de
creșterea exponențială a gradului de urbanizare al populației, ceea ce înseamnă că
populația resimte nevoia calității serviciilor publice asigurate, nevoia de
comunicare și acces la internet, nevoia de mobilitate și deplasare;
b) există o nevoie de relocare a activității industriale determinată de
falimentul întreprinderilor înființate în perioada revoluției industriale și de
identificare a identității economice a municipiului. Soluția cea mai la îndemână
rămâne aceea a parcurilor industriale care prezintă avantajul flexibilității atunci
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când în economie se înregistrează evoluții care țin de adaptarea companiilor la
nevoile consumatorilor;
c) există deasemenea o nevoie de diversificare și intensificare a exploatării
zăcământului de apă geotermală. Această înseamnă că municipiul Oradea trebuie
să își canalizeze eforturile pentru a dezvolta exploatarea apei geotermale atât sub
formă de apă caldă menajeră cât și sub formă de energie termică livrată populației
dar și pentru a dezvolta utilizarea apei geotermale în sensul utilizării acesteia în
serviciile de turism geotermal;
d) există o nevoie de intensificare a eforturilor municipalității de a exploata
la maxim potențialul turistic pe care orașul îl are. Acest potențial turistic este
reprezentat de ansamblul arhitectonic format din Cetatea Oradea și Zona de
Centru Istoric care trebuie auditat și recunoscut de organismele internaționale
datorită polarizării stilului seccesion în vatra veche a orașului, stil care excede prin
originalitate față de stilurile arhitecturale întâlnite în mediul academic specific
perioadei de început de secol XX;
Aceste realități ale municipiului Oradea ne determină să afirmăm că
viziunea asupra dezvoltării orașului poate fi formulată astfel:

Oraș cosmopolit și multiconfesional cu identitate
culturală în revigorare și o dinamică sustenabilă bazată pe
competitivitate și creștere economică promovând economia
bazată pe cunoaștere.
Din acest mod de formulare a viziunii asupra dezvoltării municipiului Oradea
se pot desprinde câteva din funcțiunile pe care orașul le îndeplinește:
Orașul cosmopolit și multiconfesional, această funcțiune conferă orașul
caracterul de oraș multicultural care îmbină o serie de culturi specifice populației
de naționalitate română și de etnie maghiară. Este deasemenea orașul în care
creștinismul este întâlnit sub diversele sale forme de manifestare de la ortodocși,
greco și romano-catolici, reformați, unitarieni și neoprotestanți. Cu toate că
religiile specifice populației asiatice sunt aproape inexistente totuși este
interesant de amintit că în Parcul Petofi funcționează pentru prima dată Casa lui
Budha. Tradițiile specifice, religia fiecărei etnii, obiceiurile fac ca în această
citadelă situată pe malul Crișului Repede să se îmbine armonios elemente de
multiculturalitate și de multiconfesionalitate ceea ce îi conferă caracterul de oraș
european deschis, echilibrat cu un nivel de civilizație și cunoaștere extrem de
diversificat compatibil cu cel al orașelor de dimensiuni asemănătoare din Uniunea
Europeană.
Orașul turiștilor este o funcțiune pe care municipiul Oradea o îndeplinește
datorită potențialului turistic antropic şi natural de care dispune. Ori aici este
vorba de un potențial turistic rezultat din bogăția de monumente istorice pe care
orașul o deține, peste 400 de clădiri monument din care 77 monumente de
istorie şi arhitectură clasa A sau B. Cetatea Oradea, monument istoric şi de
arhitectură de valoare excepţională, dar și edificiile istorice, din Ansamblul Urban
I – Centrul istoric Oradea şi II, de pe Calea Republicii, Piața Unirii, Piața Unirii,
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Piața Ferdinand prin stilurile arhitecturale pe care le îmbină, baroc și seccesion,
sunt adevărate surse de atracție pentru turiștii aflați în tranzit prin municipiul
Oradea. La acestea se adaugă și edificiile religioase care îmbogățesc spiritual viața
orașului, dintre care, cele mai importante sunt: Basilica Minor – Catedrala
romano-catolică Oradea, unică prin dimensiunile sale în România, Mănăstirea
Sfintei Cruci, dar și catedrala ortodoxă Biserica cu Lună din Oradea, unică în
Europa prin mecanismul de acționare al orologiului.
La acest tip specific de potențial turistic se adaugă turismul de agrement şi
balnear bazat pe apa geotermală. Cu toate că Oradea este la început de drum în
domeniul turismului balnear se pare că acesta este un potențial de servicii pe care
municipiul trebuie să îl valorifice pe termen mediu și lung. O primă încercare a
fost realizată prin încercarea de a accesa fonduri europene pentru modernizarea
Ștrandului Municipal a cărei modernizare este realizată pe baza conceptului de
wellness termal potrivit căruia gama de servicii turistice este extrem de
diversificată, de la serviciile de tratament medical până la serviciile de agrement
destinate turistului.
Orașul antreprenor este nu numai o funcțiune a orașului dar și o necesitate
imediată pe termen mediu și lung. Orașul antreprenor susține competiția mediului
de afaceri și intervine pe piață atunci când există nevoi reale pe care orașul
trebuie să le satisfacă prin serviciile publice prestate. În centrul atenției pentru
orașul antreprenor este situat consumatorul care solicită ca nevoile sale să fie
acoperite prin bunuri și servicii oferite de mediul de afaceri în termeni de calitate
și preț. Competitivitatea nu poate fi susținută fără o infrastructură specifică
mediului de afaceri. Așa încât o condiție de bază pentru mediul de afaceri rămâne
infrastructura pentru a asigura accesul mediului de afaceri la rețeaua de
alimentare cu apă și canalizare, energie termică, energie electrică sau la
infrastructura rutieră. Aceasta face ca orașul antreprenor să susțină investițiile
publice în utilități destinate mediului de afaceri și în același timp să asigure un
nivel de trai decent populației, pentru a contracara impactul negativ al migrării
forței de muncă. Cele trei obiective urmărite de orașul antreprenor,
competitivitatea mediului de afaceri, investițiile publice în utilități și
îmbunătățirea standardului de viață al forței de muncă fac din orașul antreprenor
un oraș dinamic cu perspectiva unei creșteri economice pe termen mediu și lung.
Orașul locuitorilor este a patra funcțiune pe care o asigură orașul care se
referă la îmbunătățirea gradului de urbanizare al populației. Ori această funcțiune
este în același timp și o cerință a omului modern. De fapt nevoile omului modern
trebuie privite și din perspectiva nevoilor de urbanizare ale populației care sunt
solicitate în mod continuu, în termeni de preț și calitate. Nu vom putea discuta
despre un standard de viață decent dacă nu este asigurat accesul populației la
utilitățile publice. Dar nevoile omului, pe măsură ce progresul tehnic a evoluat
simțitor s-au diversificat și multiplicat exponențial. Nevoia de mobilitate dar și de
comunicare fac ca astăzi autoritățile locale să fie asaltate de solicitări din ce în ce
mai complicate și mai diversificate din partea populației. Nu mai este suficient să
asigure (autoritățile locale) calitatea vieții prin accesul populației la utilitățile
publice ci dimpotrivă este necesar să fie asigurate alte servicii publice conexe
precum loc de parcare și garaje pentru autoturisme sau spații de recreere și de
agrement în apropierea zonelor de locuit pentru populația orașului.
Orașul informațional care promovează economia bazată pe cunoaștere,
tehnologia informației și societatea informațională. Aceasta deoarece în
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dezvoltarea economică, în creșterea calității vieții, în dezvoltarea serviciilor
turistice un rol tot mai însemnat îl are informația. Tocmai de aceea accesul la
internet dar și la serviciile de telefonie sunt deja o necesitate a omului modern pe
care orașul informațional trebuie să o satisfacă pe termen mediu și lung. Ori
autoritatea locală nu poate decât să asigure condițiile necesare pentru accesul
populației în mod egal și fără discriminare la serviciile de internet și serviciile de
telecomunicații pentru că acestea contribuie în mod direct la educația superioară
a forței de muncă.
Dar economia bazată pe cunoaștere nu poate fi promovată fără asigurarea
unor servicii publice de calitate în învățământul preuniversitar. Așa încât accentul
trebuie deplasat înspre promovarea calității în serviciile publice de educație și
înspre educarea elevilor și studenților în concordanță cu nevoile reale existente pe
piața forței de muncă.
Orașul informațional trebuie să vizeze două aspecte cheie și anume
promovarea economiei bazate pe cunoaștere și a societății informaționale pentru a
susține progresul în era informațională în care ne desfășurăm activitatea în
prezent.
Orașul metropolitan este ultima funcțiune pe care orașul trebuie să o
îndeplinească din perspectiva dezvoltării sale pe termen foarte lung. Aceasta
deoarece urbanizarea comunelor limitrofe municipiului Oradea va asigura
dezvoltarea policentrică a orașului și va satisface cerințele de urbanizare mereu
crescânde pe care locuitorii orașului le au. Transformarea comunelor în suburbii și
dobândirea statutului de oraș metropolitan, în perioada următorilor 25 de ani va
face ca dezvoltarea spațială a municipiului Oradea să se poată realiza fără
probleme de constrângeri de natură teritorială. Tendința de oraș metropolitan este
justificată și de migrarea populației din centrul orașului spre periferii, inclusiv
spre comunele limitrofe, datorită satisfacerii confortului de acces la spațiu verde
și aer curat nepoluat ori a lipsei de zgomot infernal, agitație și stress ce
caracterizează zonele aglomerate din oraș. Orașul Oradea are o experiență vastă în
formarea zonei metropolitane primul dintre serviciile publice ce urmează a fi
extins fiind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare.
Prin funcțiunile sale pe care le îndeplinește potrivit viziunii de dezvoltare,
de oraș cosmopolit și multicultural, orașul turiștilor, orașul antreprenor, orașul
locuitorilor, orașul informațional și orașul metropolitan municipiul Oradea se
înscrie pe traiectoria orașelor ai căror vectori de dezvoltare urmăresc progresul,
standardele de viață și civilizație ale populației și ce este mai important este
faptul că în centrul atenției este situat cetățeanul cu nevoile sale de zi cu zi ale
cărui nevoi, așteptări și cerințe se multiplică și diversifică de la o zi la alta.
2.2 OBIECTIVE STRATEGICE
Ca și orice strategie de dezvoltare economico-socială și strategia de
dezvoltare a polului de dezvoltare urbană – municipiul Oradea, se bazează pe o
serie de obiective care rezultă din identificarea nevoilor de dezvoltare, evaluarea
potențialului de dezvoltare și stabilirea resurselor de care dispune o unitate
administrativ-teritorială.
Din categoria obiectivelor urmărite în cadrul strategiei de dezvoltare
economico-socială fac parte:
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a) consolidarea capacității instituționale a municipiului Oradea ca și o
condiție de bază pentru furnizarea de servicii publice destinate cetățenilor. Acest
obiectiv urmărește ca polul de dezvoltare urbană să dispună de o structură
organizatorică înalt calificată pentru a fi în măsură să organizeze prestarea
serviciilor publice fie prin delegările de gestiune prevăzute de lege fie prin
contractele de administrare ori contractele de management care urmează a fi
încheiate mai ales în situația instituțiilor publice. Ori acest obiectiv se bazează pe
relația cheie dintre autoritatea locală-operatorul de servicii și consumatorul de
servicii publice (cetățeanul), relație care este fundamentată mai ales pe seama
contractelor de delegare de gestiune sau a contractelor de administrare așa cum
am precizat. Obiectivul urmărește deasemenea și monitorizarea implementării
acestor contracte încheiate cu operatorii de servicii pentru ca, în timp real să
poată fi luate măsurile care sunt necesare pentru asigurarea performanței și
calității serviciilor publice solicitate în mod constant și legitim de către cetățeni,
în calitate de consumatori finali de servicii publice.
b) creșterea gradului de coeziune socială, este un obiectiv fixat de către
autoritatea locală ca și o consecință directă a crizei economice globale. În această
perioadă mare parte din populație se poate afla în situație de risc social ca urmare
a imposibilității de a-și găsi un loc de muncă sau fiind lipsite de venituri își asigură
cele necesare traiului prin mijloace considerate drept imorale (furt, cerșit etc.,)
de către societatea civilă. Ori acest obiectiv nu poate fi atins decât prin crearea
unei infrastructuri sociale adecvate pentru ca autoritatea locală să poată interveni
ori de câte ori este cazul pentru a stopa, înlătura sau diminua potențialele surse
de tensiune socială. Mai mult în această perioadă există riscul formării unor pungi
de sărăcie în diferite cartiere ale municipiului Oradea, mai ales în zona Velența,
Ioșia sau chiar în zona Centrală, în cadrul cărora riscul de colaps social este destul
de ridicat. Centrele pentru cerșetori, centrele de cazare temporară, centrele
respiro, centrele de reintegrare socială sunt doar câteva din soluțiile care pot fi
oferite de autoritatea locală pentru a contracarare efectele proliferării sărăciei și
de declanșare unor tensiuni sociale în rândul populației din polul de dezvoltare
urbană al municipiului Oradea.
c) creșterea calității vieții în cadrul polului de dezvoltare urbană, este un
alt obiectiv urmărit la nivelul strategiei de dezvoltare economico-socială care se
fundamentează pe nevoile de urbanizare, nevoile de mobilitate și nevoile de
servicii publice conexe pe care le pretinde în mod legitim ”omul modern”. Nevoile
de urbanizare ale populației urmăresc drept scop asigurarea unui standard de viață
și civilizație minim pentru locuitorii polului de dezvoltare prin asigurarea accesului
la alimentarea cu apă și canalizare, alimentarea cu energie termică (încălzire),
alimentarea cu energie electrică precum și accesul la rețeaua de telecomunicații
strict necesară pentru informare și cunoaștere dar și pentru asigurarea progresului
sub toate formele sale. Nevoia de mobilitate a populației urmărește deasemenea
asigurarea accesului la infrastructura rutieră și la cea de transport aerian ca o
necesitate de a asigura mobilitatea mediului de afaceri dar și a forței de muncă,
care în timpi reali trebuie să fie prezentă la locul unde aceștia își desfășoară
activitatea. În același timp o nevoie care este pe cale de a crește exponențial este
reprezentată de serviciile publice conexe înțelegând prin aceasta diverse servicii
de care cetățenii au nevoie, dincolo de asigurarea unui standard de viață minimal.
Este vorba de servicii publice precum parcarea autoturismului la locul de domiciliu
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sau de amenajarea unor spații verzi și de agrement unde populația să își poată
petrece timpul liber sau aibă condițiile necesare pentru petrecerea timpului liber.
Cele trei categorii de nevoii de urbanizare, mobilitate și de servicii publice
conexe și satisfacerea lor în funcție de constrângerile existente determină, pe
termen mediu și lung creșterea standardelor de viață ale populației și implicit
concură la creșterea calității vieții în cadrul polului de dezvoltare urbană.
d) dezvoltarea serviciilor care stau la baza dezvoltării economice locale
pe termen mediu și lung, este un obiectiv care se fundamentează pe potențialul
de turism de care dispune polul de dezvoltare urbană. Ori problema potențialului
de turism se bazează pe două forme ale serviciilor de turism care se pot practica în
municipiul Oradea și anume turismul cultural și turismul de agrement/balnear. În
timp ce turismul cultural se bazează pe potențialul pe care îl are centrul istoric al
municipiului Oradea și Cetatea Oradea, datorită stilurilor baroc și seccesion pe
care le îmbină, turismul de agrement(balnear) se bazează pe resursa de apă
geotermală care în prezent este insuficient exploatată. Implicarea autorității
locale în stimularea dezvoltării serviciilor de turism va constitui o alternativă de
susținere a dezvoltării economice locale pe termen mediu și lung.
A doua formă a serviciilor care reprezintă un potențial pentru dezvoltarea
economică locală este reprezentată de serviciile financiar-bancare. Aceasta
deoarece odată cu dezvoltarea economiei, Oradea ca pol de dezvoltare urbană,
poate deveni un centru financiar-bancar care să susțină finanțarea investițiilor și
nevoile de consum (pentru bunuri de folosință îndelungată) destinate populației.
e) dezvoltarea activităților din industrie care susțin, pe termen lung,
dezvoltarea economică locală, este un obiectiv al strategiei care se bazează pe
două forme de acțiune majore și anume dezvoltarea infrastructurii de afaceri și
asigurarea relocărilor industriale care sunt necesare pentru a asigura relansarea
economiei locale. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri are la bază susținerea de
către autoritatea locală a înființării unui Parc Industrial în care să fie atrași
investitori noi și să fie stimulate dezvoltarea unor activități din industrie precum
industria electronică și electrotehnică, industria auto, industria alimentară,
industria farmaceutică etc., Pe de altă parte relocarea industrială trebuie
asigurată atât pentru mutarea activității companiilor din fosta zonă industrială dar
și pentru mutarea activității companiilor a căror activitate se mai desfășoară în
zone rezidențiale ale orașului precum: S.C. Aura S.A., S.C. Oradinum S.A., S.C.
Înfrățirea S.A., S.C. Clasicor S.A. etc.,
Acest obiectiv este de importanță majoră pentru dezvoltarea economiei
locale pe termen lung, datorită efectului multiplicator pe care investițiile noi îl au
în general pentru creșterea economică a oricărei regiuni.
f) dezvoltarea economiei bazată pe cunoaștere, este alt obiectiv pe
termen lung care trebuie susținut în cadrul strategiei de dezvoltare economică
locală. Ori acest obiectiv nu se poate realiza decât pe două căi și anume: accesul
la informație al populației și creșterea standardelor de educație al populației.
Accesul la informație poate fi asigurat printr-o infrastructură adecvată de rețea de
internet și telecomunicații, obiectiv care se poate realiza prin intermediul
operatorilor privați existenți pe piață și anume: S.C. RDS&RCS S.R.L. sau S.C.
Romtelecom S.A. Al doilea obiectiv, creșterea standardelor de educație poate fi
realizat prin asigurarea de către autoritatea locală a unei infrastructuri de
educație adecvată. Infrastructura educațională trebuie completată cu orientarea
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procesului de educație către nevoile reale ale economiei pentru a forma forța de
muncă în concordanță cu aceste nevoi.
În cadrul acestui obiectiv o prioritate trebuie acordată și dezvoltării
activităților de cercetare-dezvoltare pentru că acestea susțin inovația și progresul
tehnic pe termen mediu și lung al economiei locale. Ori dezvoltarea activităților
de cercetare-dezvoltare nu se poate realiza decât pe bază de parteneriat cu
centru universitar pe care îl are polul de dezvoltare urbană și anume Universitatea
din Oradea. Activitățile de cercetare dezvoltare trebuie concentrate în zona unui
Parc Tehnologic și trebuie să cuprindă activități de cercetare aplicată din
domeniile economiei locale precum energiile regenerabile cu orientare spre
geotermalism, cercetarea din industrie, precum și din zona financiar-bancară. Cu
toate că polul de dezvoltare urbană dispune de un incubator de afaceri realizat de
Consiliul Județean prin accesarea de fonduri nerambursabile, acesta nu și-a
dovedit pe deplin succesul.
g) dezvoltarea serviciilor publice în zona metropolitană a polului de
dezvoltare urbană, este un obiectiv pe termen lung al strategiei de dezvoltare
care urmărește dezvoltarea polului de dezvoltare urbană în formă policentrică prin
extinderea dezvoltării urbane și în zonele limitrofe ale municipiului Oradea. Aceste
servicii au început să fie dezvoltate într-o primă etapă prin extinderea rețelei de
alimentare cu apă și canalizare pentru ca mai apoi, pe termen lung, să fie extinse
și celelalte servicii de alimentare cu energie electrică și/sau de alimentare cu
energie termică. Odată cu creșterea calității vieții în zona metropolitană se va
realiza extinderea pe orizontală a dezvoltării teritoriale a municipiului Oradea
pentru a debloca dezvoltarea spațială a municipiului. Deplasarea de la centru spre
periferie a dezvoltării municipiului are ca și impact descongestionarea traficului
rutier și deblocarea dezvoltării zonelor rezidențiale ca soluție la aglomerările din
cadrul polului de dezvoltare urbană.
Aceste obiective strategice ale dezvoltării urbane formulate în cadrul
Planului Integrat de Dezvoltare Urbană stau la baza conceptului integrat de
dezvoltare al municipiului care cuprinde trei piloni importanți și anume: creșterea
calității vieții, coeziunea socială și dezvoltarea competitivității mediului de
afaceri.
Promovarea conceptului integrat de dezvoltare urbană în cadrul strategiei
de dezvoltare economică și socială asigură armonie și echilibru în elaborarea
politicilor și strategiilor de dezvoltare pe care le promovează municipiul Oradea
precum și la integrarea polului în obiectivele și strategiile de dezvoltare susținute
la nivel național și regional.
2.3 AXE ȘI PROGRAME
Obiectivele strategice cuprinse în conceptul integrat de dezvoltare urbană a
municipiului Oradea sunt susținute de o serie de programe, organizate în cadrul
unor axe prioritare, pe care municipiul Oradea le are dezvoltate în diferite stadii,
fiind în curs de elaborare documentații tehnico-economice pentru elaborarea de
proiecte individuale, cu accesare de fonduri europene sau cu accesare de fonduri
de la bugetul național. Relația obiective strategice – axe - programe dezvoltate
pentru susținerea obiectivelor strategice este prezentată în matricea de corelație
menționată mai jos:
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Toate programele elaborate la nivelul polului de dezvoltare urbană sunt
corelate cu conceptul integrat de dezvoltare urbană al polului care se bazează pe
cei trei piloni ai dezvoltării și anume: coeziunea socială, competitivitatea
economică și creșterea calității vieții.
Pentru finanțarea acestor programe, corelate cu obiectivele de dezvoltare
formulate în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană au fost identificate trei
categorii de resurse financiare care provin din: fonduri de la bugetul național și
bugetul local; fonduri atrase în cadrul Programelor Operaționale la care România
este parte (fonduri structurale); fonduri atrase în regim de parteneriat publicprivat;
În cadrul programelor operaționale sunt utilizate resurse în special pentru
modernizarea infrastructurii prin elaborarea de proiecte individuale în cadrul
Programului Operațional Regional, Programului Operațional Sectorial de Dezvoltare
a Competitivității Economice, Programului Operațional Sectorial de Dezvoltare a
Capacității Administrative precum și a Programului Operațional Sectorial Mediu.
Resursele atrase în cadrul parteneriatelor publice-private sunt de regulă
proiecte de investiții publice realizate împreună cu mediul de afaceri care privesc
infrastructura parcărilor.
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Nr.
Crt.

1

2

Denumirea
obiectivului

Axe prioritare
de dezvoltare

Programe dezvoltate pentru
susținerea obiectivelor

Valoarea
estimată a
programului euro

Consolidarea
capacității
instituționale a
municipiului
Oradea

Axa 1 –
Elaborarea
documentațiilor
suport pentru
dezvoltarea
urbană
Axa 2 – Măsuri
pentru
consolidarea
capacității
instituționale

1.1.1. elaborarea planului
urbanistic general pentru
conturarea dezvoltării urbane
a municipiului Oradea;

1.000.000
euro

1.2.2. perfecționarea
resurselor umane în
managementul de proiect și în
implementarea/urmărirea
contractelor încheiate cu
operatorii de servicii;
1.2.3. elaborarea
regulamentelor de prestare a
serviciilor publice și de
delegare a serviciilor publice
2.1.1. crearea unei
infrastructuri sociale pentru
intervenție în situația
persoanelor cu risc social
crescut;

500.000 euro

Finanțare în cadrul
Programului POS
DCA

Proiecte depuse la
AM, evaluate
administrativ și din
punct de vedere ale
eligibilității

-

Finanțare din
bugetul local

12.000.000
euro

Finanțare POR axa
3 și axa 1

400.000 euro

Finanțare buget
local

În curs de elaborare
prin compartimentele de specialitate
ale Primăriei
11 Proiecte depuse
aflate în diferite
stadii de evaluare
de conformitate sau
de evaluare tehnică
sau financiară
Sesiuni de preluare
proiecte organizate
în cursul anului
2009 și 2010

Creșterea gradului
de coeziune
socială

Axa 1 –
Dezvoltarea,
modernizarea,
extinderea
infrastructurii
sociale
Axa 2 – Măsuri
pentru
consolidarea
capacității
instituționale
pentru întărirea

2.2.2. acordarea de finanțări
nerambursabile din bugetul
local pentru sprijinirea
acțiunilor și programelor
sociale dezvoltate la nivel de
municipiu prin ONG
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Programe cu
Stadiul programului
finanțare
nerambursabilă
accesate/programe
naționale și locale
Finanțare din
Licitație în curs
bugetul local
pentru selectarea
prestatorului de
servicii

coeziunii sociale

3

Creșterea calității
vieții în cadrul
polului de
dezvoltare urbană

Axa 1 –
Dezvoltarea,
modernizarea,
extinderea
infrastructurii
rutiere

2.2.3. dezvoltarea cadrului
instituțional și al dialogului
cu ONG pentru diversificarea
portofoliului de servicii
sociale de care municipiul
Oradea are nevoie
2.2.4. perfecționarea
resurselor umane în domeniul
prestării serviciilor sociale
3.1.1. modernizarea
infrastructurii rutiere pentru
creșterea accesibilității
populației și asigurarea unui
grad de mobilitate adecvat
nevoilor acestora;

Axa 2 –
Dezvoltarea,
modernizarea,
extinderea
serviciilor
publice

3.1.2. reabilitarea șoselei de
centură a municipiului
Oradea pentru asigurarea
descongestionării traficului
rutier și externalizării
traficului greu din municipiu;
3.2.3. extinderea și
modernizarea rețelei de
alimentare cu apă și
canalizare pentru creșterea
standardului de viață al
populației;
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-

Finanțare buget
local

Organizare de
workshop-uri
periodice pentru
consolidarea
dialogului cu ONG

500.000 euro

Finanțare în cadrul
POSDRU

Proiecte în curs de
elaborare

20.000.000
euro

Finanțare din
împrumuturi
bancare și prin
accesare de fonduri
în cadrul POR Axa 2

25.000.000
euro

Finanțare buget de
stat prin Ministerul
transporturilor

129.500.000
euro

Finanțare de la
bugetul de stat și
Finanțare din
fonduri structurale
POS Mediu – Axa 2

Contract încheiat cu
Ministerul
Dezvoltării
Regionale (POR) și
cu BRD pentru
finanțare proiecte
individuale din
împrumutul bancar
Lucrările de
reabilitare și
modernizare sunt în
curs de execuție de
către Ministerul
Transporturilor
A fost încheiată
convenția de
finanțare cu
Ministerul Mediului
nr.5545/26.10.2006
pentru investiții în
valoare de
46.500.000 euro
Este în curs de

3.2.4. reabilitarea și
modernizarea centralei de
producere a energiei termice
și a rețelelor de alimentare
cu energie electrică;

69.000.000
euro

Finanțare din
fonduri structurale
POS Mediu – Axa 3

3.2.5. valorificarea
potențialului de apă
geotermală pentru asigurarea
de energie termică și apă
caldă menajeră destinată
populației

35.000.000
euro

Finanțare din
fonduri structurale
POS CCE – Axa 4

3.2.6. refacerea și
reabilitarea spațiilor verzi,
parcurilor și dotarea acestora
cu mobilier urban;

2.500.000
euro

Finanțare buget
local și
Administrația Fond
de Mediu
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elaborare
documentația de
finanțare pentru
investiții în valoare
de 82.000.000 euro
pentru accesare de
fonduri EU
Este în curs de
elaborare
documentația
pentru accesare de
fonduri
nerambursabile,
documentație
elaborată împreună
cu ISPE București;
Proiect pilot pentru
Nufărul I depus la
AM, în valoare de
15.000.000 euro;
În curs de elaborare
documentație
pentru următoarea
sesiune de
depunere, proiecte
pilor pentru Ioșia și
Rogerius
Proiecte realizate
sau în curs de
realizare (Parc
Dendrologic Cetate,
Parc Liniștei sau
Parc Seleuș)

Axa 3 –
Dezvoltarea,
extinderea,
modernizarea
infrastructurii de
servicii
educaționale și
de sănătate

4

Dezvoltarea
serviciilor care
stau la baza

Axa 1 –
Dezvoltarea
infrastructurii

3.2.7. realizarea de parcări
supraterane sau subterane
precum și de locuri de
parcare între blocuri ca soluții
alternative pentru
descongestionarea traficului
rutier și pentru creșterea
gradului de urbanizare al
populației;
3.2.8. asigurarea unor
servicii de salubrizare și de
colectare a reziduurilor
menajere în conformitate cu
standardele europene
3.3.9.modernizarea
infrastructurii de educație
din învățământul
preuniversitar și asigurarea
unor servicii de educaționale
bazate pe calitate;

15.000.000
euro

Finanțare
parteneriat publicprivat

În curs de
organizare licitații
pentru selectare
investitori (Piața
Independenței, str.
Brașovului, str.
Tribunalului)

1.000.000
euro

Finanțare buget
local

Contract în derulare
cu S.C. RER
Ecologice

13.000.000
euro

Finanțare POR –
Axa 3, buget de
stat și buget local

3.3.10. modernizarea
infrastructurii unităților
sanitare și asigurarea unor
servicii medicale bazate pe
calitate și apropiere față de
cetățean;

2.200.000
euro

Finanțare POR –
Axa 2 și buget local

4.1.1. dezvoltarea serviciilor
de turism cultural prin
valorificarea potențialului pe

45.000.000
euro

Finanțare POR –
Axa 5 și parteneriat
public-privat

Proiecte depuse și
contract de
finanțare încheiate
pentru 4 unități
școlare și realizare
campus școlar cu
finanțare buget de
stat
Contract de
finanțare încheiat
cu Ministerul
Dezvoltării
Regionale și
investiții în curs
asigurate din
bugetul local
Contract de finanțare încheiat cu
Ministerul Dezvol-
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dezvoltării
economice locale

5

Dezvoltarea
activităților din
industrie care
susțin, pe termen
lung, dezvoltarea
economică locală

serviciilor de
turism cultural și
religios

care îl au edificiile
monument religios și
Cetatea Oradea;

Axa 2 –
Dezvoltarea
infrastructurii
serviciilor de
turism de agrement şi balnear
Axa 1 – Crearea
infrastructurii de
afaceri

4.2.2. dezvoltarea serviciilor 20.000.000
de turism de agrement şi
euro
balnear prin valorificarea
potențialului pe care îl are
apa geotermală

Finanțare POR Axa
5

5.1.1. realizarea unei
structuri și infrastructuri de
afaceri pentru stimularea
competitivității economice
locale și pentru sprijinirea
dezvoltării unor ramuri
industriale din economia
locală (Calea Borșului);

20.000.000
euro

Finanțare POR –
Axa 4 și cofinanțare
buget local

5.1.2. realizarea unui pol de
competitivitate economică în
municipiul Oradea pentru

25.000.000
euro

Finanțare POS CCE
– Axa 2
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tării Regionale
pentru Cetatea
Oradea etapa I, în
curs de elaborare
proiect Cetatea
Oradea etapa a II-a
(20 mil. euro);
Încheierea de
parteneriate cu
proprietarii din
imobilele
monument istoric
(Centrul Istoric);
Proiectul de
modernizare a
Ștrandului
Municipal a fost
depus și evaluat et I
Proiect depus la OI
NV Cluj Napoca,
evaluat tehnic și
financiar, proiect
de execuție în curs
de elaborare,
înființată structura
de sprijinire a
afacerilor S.C.
Eurobussines
Oradea S.R.L.
Proiect în curs de
elaborare pentru
sprijinirea

6

7

Dezvoltarea
economiei bazată
pe cunoaștere

Dezvoltarea
serviciilor publice
în zona
metropolitană a
polului de
dezvoltare urbană

Axa 2 –
Dezvoltarea
mecanismului
instituțional
pentru sprijinirea afacerilor
Axa 1 –
Dezvoltarea
infrastructurii
pt. economia
bazată pe
cunoaștere
Axa 2 –
Dezvoltarea
infrastructurii de
cercetaredezvoltare

susținerea dezvoltării
economice locale;
5.2.3. crearea mecanismului
instituțional pentru
stimularea investițiilor în
economia locală
6.1.1. asigurarea accesului
la internet și telecomunicații
pentru populația beneficiară
din cadrul polului de
dezvoltare urbană;

6.2.2. sprijinirea
activităților de cercetaredezvoltare în cadrul unui
proiect pilot implementat în
cadrul societăților
subordonate Consiliului Local
al municipiului Oradea
Axa 1 – Măsuri
7.1.1. consolidarea cadrului
pentru consoinstituțional al Asociației
lidarea capacității Zona Metropolitană pentru
instituționale în
prestarea operativă a
zona
serviciilor în Zona
metropolitană
Metropolitană
Axa 2 –
7.2.2. extinderea rețelelor
Dezvoltarea
de apă și canalizare în Zona
infrastructurii
Metropolitană
serviciilor
publice în zona
metropolitană
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-

Finanțare buget
local

-

Finanțare
parteneriat publicprivat

10.000.000
euro

Finanțare POS CCEAxa 2

-

Finanțare din
bugetul zonei
metropolitane

83.000.000
euro

Finanțare POS
Mediu – Axa 2

structurilor de
afaceri
Regulament în curs
de elaborare de
către Direcția
Finanțe Locale
Proiect în curs
realizat de către
operatorul de
servicii S.C. RCS &
RDS S.R.L. și S.C.
Romtelecom S.A.
Proiect în curs de
realizare în parteneriat cu regiile
autonome și societățile comerciale
subordonate Consiliului Local Oradea
Mecanism
instituțional
dezvoltat de Zona
Metropolitană

Proiect în curs de
elaborare pentru
depunerea la AM
POS Mediu – Axa 2,
înființarea ADI Apa
Regio

2.4 PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE
Zona se găseşte în intravilanul municipiului Oradea fiind constituită dintr-o
parte importantă a zonei centrale, Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea - Cod LMI
2004 BH-II-a-A-01037, Ansamblul Urban Oradea II – Cod LMI BH-II-a-A-01055 (parţial,
doar zona cuprinsă între străzile Inului, Parângului şi Staţia CFR-Oradea), râul Crişul
Repede, zona de agrement Parcul Brătianu, Ştrandul Municipal şi teritoriul Uzinei de
apă nr. 3. Este echipată cu toate utilităţile dintre care unele au fost recent reabilitate
sau introduse. Suprafaţa luată în studiu este de 653,48 h şi are o tramă stradală
formată din 161 străzi urbane de diferite ranguri.
Elementele cadrului natural din zonă sunt şi cele mai valoroase din ansamblul
localităţii; râul Crişul Repede şi lunca sa, iar pe partea nord estică, zona colinară cu
potenţial de panoramă şi exploatare ca spaţiu verde de relaxare şi agrement.
Condiţiile geotehnice şi riscurile naturale nu impun măsuri deosebite pentru zona luată
în considerare.
Circulaţia
Aspectele critice se referă la neajunsuri de ordin de menţinere a stării drumurilor
în condiţii bune. Trama stradală moştenită din 1900 nu poate fi extinsă sau modernizată
sub aspectul lărgirii străzilor şi trotuarelor, iar mărirea fără precedent a parcului auto
afectează serios zona la nivel de trafic, poluare şi distrugerea infrastructurii rutiere. Se
impun măsuri de restricţionare a circulaţiei auto în favoarea transportului în comun şi a
altor mijloace nepoluante precum bicicleta. Realizarea unor poduri peste Crișul Repede
ar eficientiza şi fluidiza circulaţia la nivelul periferic al zonei de intervenţie, iar pentru
Centrul istoric ar trebui reevaluată posibilitatea realizării unui pietonal extins pe
aliniamentul Republicii, Piaţa Ferdinand, Piaţa Unirii, strada Vasile Alecsandri, Piaţa 1
Decembrie şi Cetatea Oradea, ba chiar mai mult o interzicere a accesului cu maşina în
arealul Centrului istoric, sau limitarea drastică a acestuia.
Ocuparea terenurilor
Funcţiuni cu principalele lor caracteristici din zona de intervenţie urbană
Locuirea: sunt prezente atât locuinţele individuale cât şi cele colective.
Primele sunt amplasate de regulă în zonele periferice de est şi nord. Locuinţele
colective se împart, după epoca în care au fost construite, în două categorii: cele
realizate înainte de 1940 şi cele din perioada 1960 până în prezent.
În zonele de locuit sunt prezente şi funcţiuni complementare, în special din
zona serviciilor. O serie de locuinţe datate 1900 sunt listate ca monumente de
arhitectură datorită valorii lor intrinseci sau ambientale. Ponderea suprafeţei zonei de
locuit în zona studiată este de circa 55%.
Instituţii publice şi servicii
Funcţiunea este prezentă prin:
a. Unităţi administrative: Consiliul Judeţean Bihor, Prefectura Bihor, Primăria
Municipiului Oradea, Tribunalul Bihor, Direcţia Finanţelor Publice, Banca Naţională, etc.
b. Unităţi de învăţământ: Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu”, Colegiul Naţional
“Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic “Ady Endre”, Liceul Teologic Greco-Catolic, Liceul
Teologic “Lorantffy Zsuzsana”, Liceul Teologic Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu”,
Liceul Teologic Romano-Catolic “Szent Laszlo”, Liceul Teologic Baptist “Emanuel”,
Colegiul Economic “Partenie Cosma”, Grup Şcolar “Oltea Doamna, etc.
c. Unităţi aparţinând cultelor: Biserica cu lună, Biserica Sf. Nicolae, Biserica S. Laszlo,
Biserica Reformată, etc.
d. Unităţi de cultură: Muzeul Iosif Vulcan, Muzeul Ady Endre, Muzeul Aurel, Lazăr,
Teatrul, Filarmonica, Casa de cultură a Municipiului, Casa de Cultură a sindicatelor etc.
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e. Unităţi de turism: Hotel “Continental”, Hotel “Elite”, Hotel “Vulturul Negru”,
Hotel “Astoria”, Hotel Terra, Hotel Maxim, Hotel Scorilo, Hotel Living In –Apart Hotel,
Pensiunea Atlantic etc.
f. Unităţi de sănătate şi farmacii
g. Unităţi de comerţ şi alimentaţie publică
h. Unităţi financiare
i. Unităţi de prestări servicii: coafură, reparaţii, agenţii de turism, etc.
Ca şi în cazul zonei de locuire dar în proporţie mult mai mare sunt prezente
numeroase clădiri monumente istorice şi de arhitectură.
Regimul de înălţime: este de la P la P+3 etaje pentru clădirile vechi şi până la
P+9 etaje în cazul blocurilor de locuinţe realizate după 1960, dar sensibil mai putine
ca număr în întreaga zonă de intervenţie urbană.
Ponderea (ca suprafaţă) acestei zone în zona studiată este de aproximativ 10%.
Spaţii plantate, agrement şi sport
Cuprinde: râul Crişul Repede, parcurile - 1 Decembrie, I.C. Brătianu, Libertăţii,
Traian, Cetate, Bălcescu şi Grădina Zoologică. Ponderea spaţiilor verzi, de agrement şi
sport în ansamblu zonei de intervenţie urbană este de circa 15%.
Gospodăria comunală
Principala unitate este uzina de apă nr. 3 (prima uzină a oraşului). Ponderea,
ca suprafaţă, a zonelor de mai sus este de circa 10% din zona studiată.
Circulaţii rutiere, pietonale şi feroviare
Reprezintă cca. 10% din zona studiată.
Echiparea edilitară
Zona este complet echipată edilitar cu reţele de apă şi canalizare, alimentare
cu energie termică, curent şi iluminat public. O menţiune se poate face în cazul
existenţei încălzirii cu apă geotermală şi a celor două foraje existente în zonă.
Probleme de mediu şi protecţia mediului
Conform Ordinului comun al M.A.P.P.M. 214/RT/199 şi M.L.P.A.T. 16/NN/1999
şi ghidul de aplicare, probleme de mediu se tratează în cadrul unor analize de
evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului şi
planurilor de urbanism. Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu
sunt de tipul:
- relaţia cadru natural - cadrul construit
- evidenţierea riscurilor naturale şi antropice
- marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din cel al
echipării edilitare ce prezintă riscuri pentru zonă
- evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie
- evidenţierea potenţialului balnear şi turistic, după caz.
Populaţie totală pentru zona de intervenţie urbană este 49.269 indivizi,
reprezentând aproximativ 24% din populaţia totală a municipiului în ianuarie 2009
(204477). Din totalul populaţiei din aria de intervenţie populaţia masculină se ridică la
23.367 persoane, iar populaţia feminină la 25.902. Ca şi la nivel general pe municipiul
se păstrează acelaşi dezechilibru între populaţia masculină, prezentă în proporţie de
47,42% şi cea feminină, 52,57% din totalul populaţiei stabile a zonei(2009), conform
datelor obţinute de la Serviciul Evidenţa Populaţiei din cadrul Primăriei Oradea.
Din punct de vedere al aşezării pe grupe majore de vârstă situaţia era
următoarea: sub 18 ani 8.024 (16,28%), între 18 şi 35 13.849 (28,10%), între 35 şi 55 de
ani 15.884(32,23%), între 55 şi 65 de ani 5.841(11,85%), peste 65 de ani 6.301(12,78%).
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Populaţia activă a zonei de intervenţie urbană, segmentul cuprins între 18 şi 65
de ani, reprezintă 72,18 % din totalul populaţiei nucleului de intervenţie.
Priorităţile de dezvoltare a zonei se referă la echilibrul natură/cultură, mediu
construit şi mediu social şi potenţialul de a genera o creştere durabilă şi responsabilă,
care să ţină seama de resursele locale, naturale, istorico-culturale şi de resurse
umane.
În consecinţă principalele nevoi identificate în contextul urban contemporan al
municipiului Oradea pot fi structurate câteva priorităţi de dezvoltare clar identificate.
Acestea ar fi:
Prioritatea INFRASTRUCTURII MAJORE ŞI LOCUIRII, calităţii locuirii ca rezultat
intrinsec al funcţionalităţii urbane, temele majore ce reţin atenţia sunt cele ce se
focalizează pe proiectarea şi valorificarea spaţiului public şi a celui privat, de locuit,
pe raportul tot mai concurenţial dintre mediul antropic, construit şi cultural şi mediul
natural, aflat în regresiune şi afectat de agresiuni specifice mediului urban
contemporan: insuficienţa spaţiilor verzi, poluarea aerului din cauza creşterii parcului
de auto şi a timpilor petrecuţi în trafic (noxe şi praf), poluarea cursurilor de apă prin
deversări accidentale sau voite, poluarea fonică. Tot acest ansamblu trebuie să aibă în
vedere, pentru o bună guvernare şi o clară şi eficientă exploatare a spaţiului urban,
valoarea de „peisaj” al sitului şi funcţionalizarea sa în vederea creşterii accesibilităţii
şi mobilităţii în raport direct cu viitoarele acţiuni ce vor avea ca rezultat lucrări
urbanistice din sector primar şi secundar, precum şi a investiţiilor inerente creşterii
calitative a nivelului de locuire.
Prioritatea TURISM ŞI CULTURĂ, încadrabilă unei regândiri economice a oraşului
Oradea, prin utilizarea eficientă a resurselor naturale(peisaj, resurse mineralotermale) şi antropice existente(patrimoniu arhitectural, instituţii de cultură cu o viaţă
creativă şi atractivă), a masei critice ce poate genera creşterea economică prin
domeniul terţiar extins şi sănătos.
Prioritatea COEZIUNE SOCIAL grevată pe de-o parte de localizarea unor pungi
de sărăcie în zona de intervenţie urbană, cu toată suita de elemente cu efecte
negative la nivel de locuire/imagine şi creştere a pericolului de segregare, iar pe de
altă parte de infrastructura socială insuficientă şi uzată fizic şi moral, nedublată de
servicii sociale eficiente care să permită integrarea sau susţinerea grupurilor
vulnerabile (copii, bătrâni, dizabili, bolnavi cronici...). Implicarea într-un dialog
deschis şi constructiv al sectorului ONG cu Administraţia Social Comunitară Oradea,
dar şi cu celelalte instituţii abilitate în domeniu social, va creşte eficienţa actului
social, iar impactul se va resimţi cu siguranţă în ameliorarea situaţiei acestor zone
grevate de sărăcie şi alte probleme sociale. Creşterea gradului de confort şi al
eficienţei actului serviciilor sociale va determina pe termen mediu şi lung o diminuare
a „sechelelor”, o integrare armonioasă a zonei şi o inerentă creştere a nivelului de trai
şi al atractivităţii nucleului de acţiune urbană.
Priorităţile municipiului Oradea rezultă din realizarea auditului mediului
extern, în contextul responsabilităților pe care autoritatea locală le are de a asigura
servicii publice în interesul cetățenilor, de a consolida coeziunea socială și de a
stimula competitivitatea economică la nivel local prin reevaluarea avantajelor
competitive.
Relațiile de interdependență între obiectivele de dezvoltare, axele prioritare și
programele elaborate
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Relațiile de interdependență între obiectivele de dezvoltare și programele
elaborate sunt multiple dintre care cele mai importante sunt prezentate în cele ce
urmează:
a) Relația de interdependență dintre obiectivele care privesc infrastructura
mediului de afaceri și coeziunea socială, acest tip de relație este determinată de
faptul că mediul de afaceri generează locuri de muncă pentru populație și în general
locuri de muncă care privesc forța de muncă. Orice loc de muncă nou creat înseamnă
o diminuare a eforturilor pe care autoritatea publică locală le face pentru a asigura
coeziunea socială în rândul populației. Deasemenea, locurile de muncă nou create
reduc cheltuielile sociale pe care statul sau autoritățile publice le au pentru a asigura
un standard minim de viață persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
b) Relația de interdependență între obiectivele care privesc dezvoltarea
serviciilor și creșterea calității vieții, este reprezentată de dezvoltarea serviciilor
mai ales în zona serviciilor de turism care asigură pe lângă creșterea standardelor de
viață ale locuitorilor polului de dezvoltare urbană și dezvoltarea portofoliilor de
servicii de care poate să beneficieze populația. Ori serviciile au efect multiplicator și
în economie prin stimularea dezvoltării infrastructurii specifice serviciilor de turism,
respectiv a investițiilor în acest domeniu al economiei.
c) Relația dintre proiectele care privesc creșterea calității vieții și
consolidarea coeziunii sociale, este o relație de interdependență care constă în
creșterea standardelor de viață ale locuitorilor și consolidarea concomitentă a
coeziunii sociale. Orice investiție în domeniul serviciilor publice conduce la creșterea
standardelor de viață dar și la o mai bună înțelegere a modului în care nevoile fiecărui
individ pot fi soluționate apelând chiar și la urbanizare ca o metodă de consolidare a
coeziunii sociale.
Toate proiectele încadrate în cele trei domenii ale dezvoltării urbane se
intercondiționează reciproc, astfel încât vectorul de dezvoltare al polului urmează
direcțiile de dezvoltare integrate, care privesc toate componentele sistemului
economic: mediu de afaceri, populație și capacitatea instituțională.
3. PLANUL DE ACŢIUNE
Planul de acțiune este un instrument practic de management prin care se
asigură implementarea programelor elaborate la nivelul polului de dezvoltare urbană –
municipiul Oradea astfel încât conceptul de dezvoltare urbană elaborat și prezentat în
cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, obiectivele stabilite, nevoile
identificate și potențialul de dezvoltare să poată fi realizate pe termen lung, coerent
iar rezultatele așteptate și impactul urmărit să poată fi realizat conform previziunilor
realizate.
Pentru a elabora planul de acțiune au fost parcurse în prealabil următoarele
etape:
a) au fost stabilite obiectivele strategice de dezvoltare urbană a municipiului
Oradea;
b) au fost elaborate axele prioritare pe care se fundamentează obiectivele
strategice;
c) au fost identificate programele care intră în structura fiecărei axe de
dezvoltare;
d) au fost elaborate proiectele individuale care compun portofoliul pentru
fiecare program a căror implementare este condiționată de existența
resurselor financiare dar și de corelarea proiectelor individuale cu nevoile
pe termen mediu și lung care urmează a fi satisfăcute;
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3.1 LISTA PROIECTELOR SI BUGETUL ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTAREA
PLANULUI INTEGRAT, PE SURSE DE FINANŢARE
Structura planului de acțiune se prezintă astfel:
Obiectivul nr.1: Consolidarea capacității instituționale a municipiului Oradea
Axa 1 – Elaborarea documentațiilor suport pentru dezvoltarea urbană
Programul 1.1.1. Elaborarea planului urbanistic general pentru conturarea
dezvoltării urbane a municipiului Oradea;
Proiecte individuale:
P1 – Elaborarea Planului Urbanistic General al municipiului Oradea
(Sursa: buget local, Perioada de implementare: 2009-2010)
Axa 2 – Măsuri pentru consolidarea capacității instituționale
Programul 1.2.2. Perfecționarea resurselor umane în managementul de
proiect și în implementarea/urmărirea contractelor încheiate cu operatorii
de servicii;
Proiecte individuale:
P1 – Consolidarea capacității instituționale prin formarea resurselor
umane din cadrul Primăriei municipiului Oradea în managementul de
proiect; (Sursa: buget local, Perioada de implementare: 2010)
P2 – Elaborarea și implementarea unui sistem de indicatori de
performanță pentru descentralizarea operativă a serviciilor publice date în
delegare de gestiune;
P3 – Extinderea Sistemului Informațional Geospațial pentru creșterea
interoperabilității serviciilor publice; (Sursa: buget local, Perioada de
implementare: 2010)
P4 – Asigurarea informatizării serviciilor publice de sănătate din
municipiul Oradea prin asigurarea accesului la programele informatice esănătate; (Sursa: e-sănătate, Perioada de implementare: 2010-2011)
Programul 1.2.3. elaborarea regulamentelor de prestare a serviciilor
publice și de delegare a serviciilor publice
P1 – Elaborarea regulamentului de delegare a serviciilor publice
aflate în responsabilitatea Consiliului Local al municipiului Oradea;
P2 – Elaborarea regulamentului de administrare, inventariere și
scoatere din funcțiune a bunurilor care fac parte din domeniul public al
municipiului Oradea;
Obiectivul nr. 2 - Creșterea gradului de coeziune socială
Axa 1 – Dezvoltarea, modernizarea, extinderea infrastructurii sociale
Programul 2.1.1. Crearea unei infrastructuri sociale pentru intervenție în
situația persoanelor cu risc social crescut;
Proiecte individuale:
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P1 – Reabilitarea, modernizarea, extinderea Centrului de Cazare
Temporară nr.1 Oradea – str. Octavian Goga, nr. 5; (Sursa: POR 3.2,
Perioada de implementare: 2010-2011)
P2 – Reabilitarea și modernizarea Centrului de Cazare Temporară nr.2
– str. Atelierelor, nr.13; (Sursa: POR 3.2, Perioada de implementare: 20102011)
P3 – Reabilitarea și modernizarea Centrului de Cazare Temporară nr.
3 – str. Atelierelor, nr.13; (Sursa: POR 3.2, Perioada de implementare:
2010-2011)
P4 – Centru social pentru tinerii proveniți de la Casa de Copii Dignitas
din str. Iuliu Maniu, nr.20; (Sursa: finanţare Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale, Perioada de implementare: 2010-2011)
P5 – Centru social pentru tinerii proveniți de la Casa de Copii Candeo
din str. E. Murgu, nr.9; (Sursa: finanţare Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale, Perioada de implementare: 2010-2011)
P6 – Reabilitare modernizare și extindere Centru de Zi pentru
persoane cu scleroză în plăci din str. Barcăului, nr.2/A; (Sursa: POR 3.2,
Perioada de implementare: 2010-2011)
P7 – Reabilitare, modernizare și extindere Centru de Zi pentru
persoane cu sindromul Down, din str. Louis Pasteur, nr.42; (Sursa: POR 3.2,
Perioada de implementare: 2010-2011)
P8 – Reabilitare, modernizare și extindere Centru de Reintegrare
Socială din str. Vămii, nr.2/A; (Sursa: POR 3.2, Perioada de implementare:
2010-2011)
P9 – Reabilitare, modernizare și extindere Centru Medico-Social de pe
str. Simion Bărnuțiu, nr.31; (Sursa: POR Axa 1, Perioada de implementare:
2010-2012)
P10 – Reabilitare, modernizare și extindere Centru de Îngrijire Copii
de pe str. Piața 1 Decembrie, nr.9; (Sursa: POR Axa 1, Perioada de
implementare: 2010-2012)
P11 – Reabilitare, modernizare și extindere Centru pentru Îngrijire
Persoane Vârstnice ”Vasile Coman” de pe str. Iuliu Maniu, nr.20; (Sursa:
POR Axa 1, Perioada de implementare: 2010-2012)
Axa 2 – Măsuri pentru consolidarea capacității instituționale pentru întărirea
coeziunii sociale
Programul 2.2.3. Dezvoltarea cadrului instituțional și al dialogului
cu ONG pentru diversificarea portofoliului de servicii sociale de care
municipiul Oradea are nevoie;
Proiecte individuale:
P1 – Organizarea de workshop-uri periodice cu ONG-urile locale
pentru a identifica nevoile sociale la nivelul municipiului Oradea și a
răspunde acestor nevoi; (Sursa: buget local, Perioada de implementare:
2010-2012)
P2 – Revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al
instituției publice de interes local Administrația Socială Comunitară Oradea;
Programul 2.2.4. Perfecționarea resurselor umane în domeniul
prestării serviciilor sociale; (Sursa: POS DCA, Perioada de implementare:
2010-2012)
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P1 – Formarea de experți în domeniul serviciilor sociale pentru
deservirea centrelor sociale pe care Primăria municipiului Oradea le are în
administrare; (Sursa: POS DCA, Perioada de implementare: 2010-2012)
Obiectivul nr. 3 - Creșterea calității vieții în cadrul
polului de dezvoltare urbană
Axa 1 – Dezvoltarea, modernizarea, extinderea infrastructurii rutiere;
Programul 3.1.1. modernizarea infrastructurii rutiere pentru
creșterea accesibilității populației și asigurarea unui grad de mobilitate
adecvat nevoilor acestora;
Proiecte individuale:
P1 – Modernizarea unui număr de 19 străzi pentru descongestionarea
traficului rutier în municipiul Oradea; (Sursa: POR 2.1, Perioada de
implementare: 2019-2011)
P2 – Modernizarea pasajelor de trecere supraterane, subterane, a
străzilor și realizarea unor poduri de legătură pentru fluidizarea traficului
rutier și asigurarea accesului la mobilitate pentru locuitorii municipiului
Oradea; (Sursa: buget local, Perioada de implementare: 2010-2013)
Programul 3.1.2. Reabilitarea șoselei de centură a municipiului
Oradea pentru asigurarea descongestionării traficului rutier și externalizării
traficului greu din municipiu;
Proiecte individuale:
P1 – Modernizarea, extinderea traficului rutier pe patru benzi pentru
descongestionarea traficului rutier și devierea traficului greu din oraș;
(Sursa: Ministerul Transporturilor, buget local, împrumuturi bancare,
Perioada de implementare: 2009-2012)
Axa 2 – Dezvoltarea, modernizarea, extinderea serviciilor publice
Programul 3.2.2. Extinderea și modernizarea rețelei de alimentare
cu apă și canalizare pentru creșterea standardului de viață al populației;
Proiecte individuale:
P1 – Extinderea rețea de apă 108,27 km, rețea de canal menajer
140,704 km., rețea de canal pluvial 99,582 km, execuție 5.500 branșamente
și 7.800 racorduri noi cu finanțare din bugetul Ministerului Mediului; (SURSA:
Ministerul Mediului, Perioada Implementare: 2009-2013)
P2- Extindere și reabilitarea sistemului de apă și apă uzată din
județul Bihor din care pentru municipiul Oradea: reabilitare 55,3 km rețea
de apă, reabilitare rețea de canalizare 34,5 km, extindere rețele de apă
39,4 km, extindere rețea de canalizare 13,9 km; (SURSA: Ministerul
Mediului, Perioada Implementare: 2009-2013)
Programul 3.2.3. Reabilitarea și modernizarea centralei de
producere a energiei termice și a rețelelor de alimentare cu energie
electrică;
Proiecte individuale:
P1 – Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul
municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la
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legislația de mediu și creșterii eficienței energetice; (SURSA: POS Mediu,
Perioada Implementare: 2009-2015)
P2 – Reabilitarea rețelelor de distribuție a energie termice pentru
asigurarea cu apă caldă menajeră și energie termică care urmează a fi
livrată populației;
Programul 3.2.4. Valorificarea potențialului de apă geotermală
pentru asigurarea de energie termică și apă caldă menajeră destinată
populației;
Proiecte individuale:
P1 – Introducerea alimentării cu apă geotermală a cartierului Nufărul
I și valorificarea apei geotermale pentru producerea de apă caldă menajeră
și energie termică livrată populației; (SURSA: POSCCE, Perioada
Implementare: 2010-2012)
P2 – Introducerea alimentării cu apă geotermală a cartierelor Ioșia și
Rogerius pentru valorificarea apei geotermale sub formă de apă caldă
menajeră și energie termică livrată populației;
Programul 3.2.5. Refacerea și reabilitarea spațiilor verzi,
parcurilor și dotarea acestora cu mobilier urban;
P1 – Realizarea unui parc de recreere în aer liber în cartierul Rogerius
cu denumirea Parcul Liniștii; (SURSA: buget local, Perioada Implementare:
2009-2010)
P2 – Realizarea unui parc de recreere în aer liber în cartierul Nufărul
cu denumirea Parcul Salca; (SURSA: Administraţia Fondului de Mediu,
Perioada Implementare: 2010-2011)
P3 – Realizarea unui Parc Dendrologic în Șanțul de Est Cetății Oradea;
(SURSA: Administraţia Fondului de Mediu, Perioada Implementare: 20102011)
P4 – Reabilitarea spațiilor verzi dintre blocurile de locuințe pe bază
de parteneriat încheiat cu asociațiile de proprietari;
Programul 3.2.6. Realizarea de parcări supraterane sau subterane
precum și de locuri de parcare între blocuri ca soluții alternative pentru
descongestionarea traficului rutier și pentru creșterea gradului de
urbanizare al populației;
Proiecte individuale:
P1 – Realizarea parcării subterane în parteneriat public-privat în Piața
Independenței, str. Brașovului și pe str. Tribunalului;
P2 – Crearea de noi locuri de parcare pentru riverani precum și în
zonele rezidențiale dintre blocurile de locuințe;
Programul 3.2.7. Asigurarea unor servicii de salubrizare și de
colectare a reziduurilor menajere în conformitate cu standardele europene;
Proiecte individuale:
P1 – Modernizarea serviciului public de salubrizare și de colectare a
reziduurilor menajere prin contractul încheiat cu RER Ecologice S.A.
P2 – Valorificarea reziduurilor menajere printr-o stație de sortare și
valorificarea a biomasei realizată în apropiere de groapa de gunoi a
municipiului Oradea;
Axa 3 – Dezvoltarea, extinderea, modernizarea infrastructurii de servicii
educaționale și de sănătate;
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Programul 3.2.8. Modernizarea infrastructurii de educație din
învățământul preuniversitar și asigurarea unor servicii de educaționale
bazate pe calitate;
Proiecte individuale:
P1 – Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Teologic Reformat
Loranttfy Zsuzsanna; (SURSA: POR 3.4, Perioada Implementare: 2010-2012)
P2 – Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Teologic RomanoCatolic Szent Lazslo; (SURSA: POR 3.4, Perioada Implementare: 2010-2012)
P3 – Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grupului Școlar Andrei
Șaguna Oradea; ; (SURSA: POR 3.4, Perioada Implementare: 2010-2012)
P4 – Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii
Generale cu clasele I-VIII ”Avram Iancu” corp clădire B și C Oradea; (SURSA:
POR 3.4, Perioada Implementare: 2010-2012)
P5 – Reabilitarea și modernizarea Colegiului Național ”Emanuil
Gojdu”;
P6 – Construirea unui campus școlar pe str. Armatei Române destinat
activității Colegiului Economic ”Partenie Cosma”
P7 – Reabilitarea și modernizarea Liceului Teoretic Onisifor Ghibu;
P8 – Reabilitarea și modernizarea Școlii Generale nr.11 de pe strada
Moldovei Oradea;
P9 – Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Generale cu clasele
I-VIII de pe Bulevardul Dacia Oradea;
Programul 3.2.9. Modernizarea infrastructurii unităților sanitare și
asigurarea unor servicii medicale bazate pe calitate și apropiere față de
cetățean;
Proiecte individuale:
P1 – Reabilitare și modernizare precum și dotarea corp B de
policlinică Ambulatoriul de Specialitate de la Spitalul Municipal Dr. Gavril
Curteanu; (SURSA: POR 3.1, Perioada Implementare: 2009-2010)
P2 – Reabilitare, modernizare și dotare ambulatoriu de specialitate de
la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Maternitatea Oradea; (SURSA: POR
3.1, Perioada Implementare: 2009-2010)
P3 – Termoizolarea fațadelor la Spitalul Municipal Dr. Gavril
Curteanu;
P4 – Construirea și echiparea unei Clinici de Chirurgie CardioVasculară Invazivă Oradea; (SURSA: HURO 2.4.1, Perioada Implementare:
2010-2012)
Obiectivul nr.4 - Dezvoltarea serviciilor care stau la baza
dezvoltării economice locale
Axa 1 – Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de turism cultural și religios
Programul 4.1.1. Dezvoltarea serviciilor de turism cultural prin
valorificarea potențialului pe care îl au edificiile monument religios și
Cetatea Oradea;
Proiecte individuale:
P1 – Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul
turistic Cetatea Oradea Complex Cultural Turistic European – Etapa I;
(SURSA: POR 5.1, Perioada Implementare: 2009-2015)
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P2 – Reabilitarea și refuncționalizarea Corpurilor B,C,D,E din Cetatea
Oradea în vederea demarării a celei de a 2 etape de reabilitare și
refuncționalizare pentru introducerea în circuitul turistic a Cetății Oradea,
Centru Multicultural și Multiconfesional European; (SURSA: POR Axa 1,
Perioada Implementare: 2010-2015)
P3 – Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru și a iluminatului
arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii acestui
monument în circuitul turistic al seccesionului; SURSA: POR Axa 1, Perioada
Implementare: 2010-2015)
P4 – Reabilitarea interioară și introducerea în circuitul turistic a
Catedralei Greco-Catolice Sfântul Nicolae din Oradea; SURSA: POR Axa 1,
Perioada Implementare: 2010-2015)
P5 – Reabilitarea exterioară și introducerea în circuitul turistic a
Catedralei Greco-Catolice Sfântul Nicolae din Oradea; SURSA: POR Axa 1,
Perioada Implementare: 2010-2015)
P6 – Revitalizarea Complexului Cultural Religios ”Biserica cu Lună”
din Oradea și introducerea acesteia în circuitul turistic religios, local,
național și internațional; SURSA: POR Axa 1, Perioada Implementare: 20102015)
P7 – Implementarea unui proiect pilot pentru dezvoltarea unei rețele
policentrice de turism religios “LOCUS FESTI SACRI VARADINI” formată din:
Pasajul Madach Imre, Biserica Romano-Catolică din inelul Princiar Cetatea
Oradea și Biserica Reformată de pe lângă Piatra Craiului; SURSA: POR Axa 1,
Perioada Implementare: 2010-2015)
P8 – Reabilitarea fațadelor și acoperișurilor edificiilor monumente
istorice situate în zona delimitată de Centrul Istoric, Piața Unirii, Piața
Ferdinand și Piața Libertății;
P9 – Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Unirii
P10 – Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand
P11 – Refacerea podului pietonal de acces în Cetatea Oradea și a
piațetei din jurul Catedralei Ortodoxe în construcție, precum și asigurarea
accesibilității în Cetate prin realizarea de consolidări dinspre Calea Clujului
Axa 2 – Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de turism de agrement şi balnear
Programul 4.2.2. Dezvoltarea serviciilor de turism de agrement şi
balnear prin valorificarea potențialului pe care îl are apa geotermală
Proiecte individuale:
P1 – Modernizarea, reabilitarea și dotarea Ștrandului Municipal prin
realizarea Complexului Wellness Termal Nymphaea și declararea zonei ca
stațiune turistică de interes local; SURSA: POR 5.2 , Perioada
Implementare: 2010-2014)
Obiectivul nr.5 - Dezvoltarea activităților din industrie care susțin, pe termen
lung, dezvoltarea economică locală
Axa 1 – Crearea infrastructurii de afaceri
Programul 5.1.1. Realizarea unei structuri și infrastructuri de
afaceri pentru stimularea competitivității economice locale și pentru
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sprijinirea dezvoltării unor ramuri industriale din economia locală (Calea
Borșului);
Proiecte individuale:
P1 – Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și
asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobussines Oradea –
Etapa I (Calea Borșului); (SURSA: POR 4.1, Perioada Implementare: 20102012)
P2 – Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și
asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobussines Oradea –
Etapa II (Calea Borșului); (SURSA: POR 4.1, Perioada Implementare: 20102012)
Programul 5.1.2. Realizarea unui pol de competitivitate economică
în municipiul Oradea pentru susținerea dezvoltării economice locale;
Proiecte individuale:
P1 – Crearea unui pol de competitivitate economică în municipiul
Oradea situat pe în zona unităților militare Tancodrom;
Axa 2 – Dezvoltarea mecanismului instituțional pentru sprijinirea afacerilor
Program 5.2.3. Crearea mecanismului instituțional pentru
stimularea investițiilor în economia locală;
Proiecte individuale:
P1 – Elaborarea Regulamentului pentru Stimularea Atragerii de
Investiții în municipiul Oradea;
Obiectivul nr.6 - Dezvoltarea economiei bazată pe cunoaștere
Axa 1 – Dezvoltarea infrastructurii pentru economia bazată pe cunoaștere;
Programul 6.1.1. asigurarea accesului la internet și telecomunicații
pentru populația beneficiară din cadrul polului de dezvoltare urbană;
Proiecte individuale:
P1 – Realizarea în parteneriat public-privat a accesului la rețeaua de
internet și telecomunicații cu operatorii privați S.C. RDS&RCS S.R.L. și S.C.
Romtelecom S.A.;
Axa 2 – Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare
Programul 6.2.2. sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în
cadrul unui proiect pilot implementat în cadrul societăților subordonate
Consiliului Local al municipiului Oradea
Proiecte individuale:
P1 – Sprijinirea infrastructurii de cercetare dezvoltare în domeniul
energiilor regenerabile și a apei geotermale;
P2 – Modernizarea laboratoarelor de cercetare-dezvoltare de care
dispun regiile autonome și companiile din subordinea Consiliului Local al
municipiului Oradea cu scopul de a crește performanța serviciilor publice
asigurate populației;
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Obiectivul nr.7 - Dezvoltarea serviciilor publice în zona metropolitană a polului
de dezvoltare urbană
Axa 1 – Măsuri pentru consolidarea capacității instituționale în zona metropolitană
Programul 7.1.1. Consolidarea cadrului instituțional al Asociației
Zona Metropolitană pentru prestarea operativă a serviciilor în Zona
Metropolitană;
Proiecte individuale:
P1 – Revizuirea statutului Asociației Zona Metropolitană și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare acestuia;
Axa 2 – Dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice în zona metropolitană
Programul 7.2.2. Extinderea rețelelor de apă și canalizare în Zona
Metropolitană;
Proiecte individuale:
P1 – Extinderea rețelelor de apă și canalizare în Zona Metropolitană în
cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu; (SURSA: POS Mediu,
Perioada Implementare: 2010-2015)
P2 – Modernizarea și extinderea serviciilor de salubrizare în Zona
Metropolitană în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu;
Programele și proiectele individuale din cadrul fiecărei axe de dezvoltare
cuprinse în cadrul obiectivelor strategice asigură dezvoltarea coerentă și
echilibrată a polului de dezvoltare urbană astfel încât calitatea vieții,
competitivitatea economică dar și coeziunea socială să fie comparabile cu
standardele europene pentru fiecare domeniu al dezvoltării economice identificat.
În cazul proiectelor ce vor fi finanțate prin PIDU, infrastructura culturală
formată din clădiri monument istoric, Cetatea Oradea, Punctele de Informare
Turistică sau alte elemente de infrastructură vor avea asigurată vizibilitatea prin
afișarea la loc vizibil, sub forma unor tăblițe de afișaj, a unor informații de interes
public care privesc istoria edificiilor, ordonate în date cronologice.
Tăblițele de afișaj vor fi elaborate în limba română, maghiară și engleză.
3.2 HARTA ORAȘULUI/MUNICIPIULUI, CU LOCALIZAREA PROIECTELOR
INDIVIDUALE COMPONENTE ALE PLANULUI INTEGRAT
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HARTA 33 – Zona de intervenție a PIDU Municipiul Oradea (ortofotoplan)

187

HARTA 34 – Zona de intervenție a PIDU Municipiul Oradea (vectorial)
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FIŞĂ PROIECT 1
REZUMAT PROIECT

TITLUL PROIECTULUI
Reabilitarea şi refuncţionalizarea Corpurilor B, C, D ŞI E din CETATEA ORADEA
în vederea demarãrii celei de-a - II - a etape de reabilitare şi refuncţionalizare
şi introducerii în circuitul turistic al CETÃŢII ORADEA CETATEA ORADEA,
CENTRU MULTICULTURAL SI MULTICONFESIONAL EUROPEAN - ETAPA II
Operaţiune/Activitate
Operațiune: Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane, inclusiv transportul urban
Activitate: patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, din mediul
urban
Solicitantul - Municipiul Oradea
Codul de înregistrare fiscal - 4230487
Adresa poștală - Piaţa Unirii, nr. 1, cod 410100, Oradea, jud. Bihor
Telefon - 0259 437 000
Email - primarie@oradea.ro

Partenerul 1 (unde este cazul) (denumire, adresă, ….)
NU ESTE CAZUL
Partenerul 2 (unde este cazul) (denumire, adresă, ….)
NU ESTE CAZUL
Localizarea proiectului
Regiunea - Nord-Vest
Județul – Bihor
Localitatea – Municipiul Oradea
Localizarea – Intravilan, Piaţa Independenţei nr. 41
Valoarea totală a proiectului - 49.333.955,29 RON
I
I a.
I b.
I c.
II
II a.

Valoarea totală a proiectului, d.c.:
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Contribuţia proprie în proiect, d.c.:
Contribuţia solicitantului la cheltuielile
eligibile
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49.333.955,29
16.416.898,81
25.115.164,19
7.801.892,29
24.721.094,38
502.303,28

II b.
II c.
II d.
III

Contribuţia solicitantului la cheltuielile
neeligibile
Autofinanţarea proiectului*
TVA
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ

16.416.898,81
0,00
7.801.892,29
24.612.860,91

Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului este transformarea zonei Cetăţii Oradea într-o
zonă de interes turistic şi cultural major, pilon de dezvoltare durabilă urbană,
echilibrat autofinanţată, cu amânarea veniturilor directe ale administraţiei
publice în favoarea creşterii vitezei procesului controlat de repunere în
valoare.
Obiectivele specifice sunt:
-

consolidarea, conservarea, restaurarea și refuncţionalizarea
corpurilor de clădire B, C, D şi E din Castelul Cetăţii Oradea (Palatul
Princiar) însumând aproximativ 11829,10
mp construcții,
aproximativ 249 încăperi și 12.897 mp suprafețe exterioare (8038
carosabile, drumuri, parcaje şi rampe acces);

-

reintroducerea unor funcțiuni compatibile cu monumentul prin
crearea unor ambiențe culturale: MUZEUL CETĂŢII (Centru de
Restaurare, Muzeul Orăşenesc de Artă, Muzeu Multiconfesional),
BIBLIOTECĂ VIRTUALĂ, CENTRU DE STUDII RELIGIOASE, GALERIE DE
ARTĂ, CASA CĂSĂTORIILOR, CENTRU DE EXCELENTA IN DOMENIUL
CULTURII ŞI ARTELOR „ ASYLUM ARTORUM”, CENTRU DE FORMARE
ŞI PERFECŢIONARE ÎN MANAGEMENT CULTURAL, CENTRU CULTURAL

-

creșterea
accesibilității
monumentului
prin
refacerea,
reamenajarea căilor de acces(pietonale, carosabile, rampe, pod),
iluminarea exterioară și decorativă, amenajări peisagistice;
creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care
stimulează creşterea economică în regiune, respectând principiile
dezvoltării durabile prin crearea și găzduirea unui consorțiu
cultural în cadrul Cetății Oradea, prin organizarea de evenimente
culturale noi sau prin dezvoltarea evenimentelor deja existente
adică organizarea a două festivaluri anuale, și a altor 20
evenimente culturale de mici dimensiuni anual în primii trei ani
după reabilitarea monumentului;
extinderea sezonului turistic și chiar eliminarea extrasezonalității
vizitării obiectivul turistic, de patrimoniu și cultural: Cetatea
Oradea prin introducerea sa în circuitul turistic și cultural European
și prin revitalizarea unor activități economice tradiționale în
Cetate, reflectată în creșterea cu 200% a numărului de turiști în
lunile de toamnă, iarnă, în termen de 36 luni de la finalizarea
proiectului ; durata medie a unui sejur în Oradea va creşte de la 4

-

-
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-

-

-

-

-

zile la 6 zile în urma implementării acestui proiect
creşterea cu 400% a numărului de turişti până în 2030 (10.000
vizitatori pe an până în 2015, aproximativ 40.000 pe an vizitatori
până în 2030), prin valorificarea potenţialului turistic cultural local
şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională datorită
reintroducerii în circuitul turistic al unui monument de importanță
majoră pentru istoria și cultura regiunii: Cetatea Oradea
Instalarea de facilități pentru persoanele cu dizabilități în corpurile
de clădire reabilitate în special în Corpul B,C,D şi E (8 bucăți).
Creșterea eficienței energetice în corpurile reabilitate cu 100%.
Crearea unui mediu propice conservării monumentului și a derulării
în bune condiții a activităților desfășurate în funcțiunile nou create
prin instalarea echipamentelor de climatizare.
Creșterea cu 20% a orădenilor interesați de procesul de revitalizare
a Cetății pe perioada proiectului, datorită campaniei de promovare
și informare.
interior Cetate suprafaţă carosabil 1.005 mp, suprafaţă pietonal
3.653 mp
exterior Cetate suprafaţă parcare: 1.662,70 mp, suprafaţă rampe
acces : 627,40 mp, Suprafaţă drum: 1.091 mp
introducerea utilităţilor: Reţele exterioare Şanțul Cetăţii – reţea
apă 1.094,80 m, reţea canalizare 360,50 m; Reţele interioare
Cetatea Oradea – reţea apă 1.109,00 m, reţea canalizare 1.445,60
m; Reţea termică preizolată în Şanţul Cetăţii L = 300,00 m; Reţea
termică preizolată incinta Cetăţii Oradea 1.766,00 m
Crearea a până la sfârşitul implementării a 23 noi locuri de muncă

Activităţile proiectului
- Operațiuni Administrative – Monitorizare
- Realizarea proiectului tehnic
- Obținere avize, autorizație de construcție
- Organizarea achiziției de lucrări
- Finalizarea cercetării și descărcării de sarcină arheologică
- Execuţie lucrări restaurare, refuncţionalizare şi dotare corpuri de
clădire
- Publicitate şi comunicare
Relaţionarea proiectului cu strategii/ alte programe /proiecte
Proiectul este în relaţie cu: Planul Naţional de Dezvoltare, Strategia de
Dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord Vest 2007-2013, Planului de
dezvoltare al judeţului Bihor 2007-2013, Planul de Amenajare a Teritoriului
Judeţului Bihor, Strategia de Dezvoltare Turistică a Judeţului Bihor şi Planul
Operativ de acţiune, Studiul de marketing comercial – Zona centrală municipiul
Oradea, Analiza oraşului Oradea - Strategia de dezvoltare, Agenda locală 21,
Strategia de marketing turistic – Centrul Istoric Oradea. Arhitectură şi Legendă,
Strategia culturală a municipiului Oradea (2009-2013), “REVITALIZAREA
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CETĂŢII ORADEA ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN CIRCUITUL TURISTIC. CETATEA
ORADEA COMPLEX CULTURAL TURISTIC EUROPEAN - ETAPA I”
Echipă de proiect
Coordonator proiect – Dr. ec. Marcel Ioan BOLOȘ
Coordonator financiar – ec. Eduard FLOREA
Manager proiect – dr. Dumitru SIM
Coordonator activităţi tehnice - ing. Carmen ALBULESCU
Asist. Manager – Ec Angela FONAI
Coordonare activități de comunicare/publicitate - Dr. Dumitru SIM
Coordonator Administrativ - Dr. Anca TRIFAN
Asistent coordonator financiar - Ec. Eugen NEGRUȚIU
Asistent coordonator activităţi administrative – Dr. Ioan CIORBA
Responsabil achiziţii publice – ing. Doina ROMOCEA

HARTA 35 - Localizare proiect 1 – Cetatea Oradea; SURSA: prelucrare GoogleEarth
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FIŞĂ PROIECT 2
REZUMAT PROIECT

TITLUL PROIECTULUI
REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU DE ÎNGRIJIRE COPII, P-ȚA 1 DECEMBRIE,
NR.9
Operaţiune/Activitate
Operațiune: Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane, inclusiv a serviciilor sociale
Activitate: Renovarea clădirilor degradate și/sau neutilizate și pregătirea lor
pentru activități: funcționale de tip social.
Solicitantul - Municipiul Oradea
Codul de înregistrare fiscal - 4230487
Adresa poștală - Piaţa Unirii, nr. 1, cod 410100, Oradea, jud. Bihor
Telefon - 0259 437 000
Email - primarie@oradea.ro
Partenerul 1
Administraţia Social-Comunitară Oradea, Strada Primariei, nr. 42, Codul
410209, Oradea, jud. Bihor
Telefon - 0259 44 16 77
Fax – 0259 44 16 78
Email – asco@rdsor.ro
Localizarea proiectului
Regiunea - Nord-Vest
Județul – Bihor
Localitatea – Municipiul Oradea
Localizarea – Intravilan
Piata 1 Decembrie, nr. 9
Valoarea totală a proiectului
3.067.599,53
I
Valoarea totală a proiectului, d.c.:
I a.
Valoarea neeligibilă a proiectului
I b.
Valoarea eligibilă a proiectului
I c.
TVA
II
Contribuţia proprie în proiect, d.c.:
II a.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile
II b.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile
II c.
Autofinanţarea proiectului*
II d.
TVA
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3.067.599,53
7.182,00
2.577.339,25
483.078,28
541.807,06
51.546,79
7.182,00
0,00
483.078,28

III

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ

2.525.792,46

Obiectivul proiectului
Reabilitarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii pentru servicii sociale
şi anume îmbunătăţirea infrastructurii pentru servicii sociale de tip Centru de
Îngrijire şi Educaţie Timpurie, în vederea creşterii accesului copiilor la
serviciile sociale de calitate.
Activităţile proiectului
Achiziţie servicii de proiectare
Depunerea Cererii de Finanțare
Realizarea proiectului tehnic și obţinerea autorizaţiilor necesare
Organizarea achiziției publice de publicitate
Organizarea achiziției publice de audit
Informare şi publicitate (pe tot parcursul derulării proiectului)
Realizarea Activității financiare – Audit
Organizarea procedurii de achiziție publică de dirigenție de șantier
Organizarea achiziţiei publice de lucrări
Execuţia lucrărilor de reabilitare și modernizare
Organizare de şantier
Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală imobil
Organizarea achiziţiei publice şi a furnizării de bunuri – dotări defalcate pe
categorii
Recepţia lucrărilor
Recepţia și montajul dotărilor Operațiuni Administrative – Monitorizare
Întocmirea raportului final
Relaţionarea proiectului cu strategii/ alte programe /proiecte
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 20132020-2030, Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea 2009,
capitolul asistență și protecție social, Planul Național de Reforme pentru
perioada 2007-2010, Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 (PND), Planul de
Dezvoltare Regional (PDR) al Regiunii Nord-Vest
Echipa de proiect
Coordonator proiect - Dir. Marcel BOLOȘ
Coordonator economic - Ec. Eduard FLOREA
Manager proiect – Dr. jr. Anca TRIFAN
Coordonator activități financiare – Ec. Ionuț SĂRAC
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Coordonator Activități Tehnice - Ing. Carmen ALBULESCU
Coordonator Achiziții publice - Ing. Doina ROMOCEA
Coordonator activități comunicare - Dr. Dumitru SIM
Coordonator administrativ - Ec. Andreea FLOREA
Coordonator din partea Administrației Social Comunitare Oradea - Adina
CIUCIOIU
Coordonator din partea Centrului de Îngrijire Copii – Lăcrimioara HECIU

HARTA 36 - Localizare proiect 2 – Centru de Îngrijire Copii; SURSA: prelucrare GoogleEarth
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FIŞĂ PROIECT 3
REZUMAT PROIECT

TITLUL PROIECTULUI
Revitalizarea Complexului Cultural Religios „Biserica cu Lună” din Oradea şi introducerea
acestuia în circuitul turistic religios local, naţional şi internaţional
Operaţiune/Activitate
Operaţiune: Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane, inclusiv transportul urban
Activitate: patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, din mediul
urban
Solicitantul - Municipiul Oradea
Codul de înregistrare fiscal - 4230487
Adresa poştală - Piaţa Unirii, nr. 1, cod 410100, Oradea, jud. Bihor
Telefon - 0259 437 000
Email - primarie@oradea.ro

Partenerul 1
NU ESTE CAZUL
Partenerul 2
NU ESTE CAZUL
Localizarea proiectului
Regiunea - Nord-Vest
Judeţul – Bihor
Localitatea – Municipiul Oradea
Localizarea – Piaţa Unirii, nr. 2
Valoarea totală a proiectului : 3.755.780,50 RON
I
I a.
I b.
I c.
II
II a.
II b.

Valoarea totală a proiectului, d.c.:
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Contribuţia proprie în proiect, d.c.:
Contribuţia solicitantului la cheltuielile
eligibile
Contribuţia solicitantului la cheltuielile
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3.755.780,50
20.000,00
3.141.451,00
594.329,50
677.158,52
62.829,02
20.000,00

II c.
II d.
III

neeligibile
Autofinanţarea proiectului*
TVA
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ

0,00
594.329,50
3.078.621,98

Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului vizează reabilitarea catedralei ortodoxe
Biserica cu Lună din Oradea şi crearea Complexului cultural – religios în
vederea valorificării moştenirii cultural-religioase şi introducerii sale în
circuitul turistic naţional şi internaţional, ţinând cont de faptul că aceasta este
un monument de importanţă istorică şi culturală fiind trecută în lista naţională
a monumentelor istorice de patrimoniu, listă emisă în 2004 sub numărul BH-IIM-A-01088.
Obiectivele specifice sunt:
-

Reabilitarea şi modernizarea a 585,50 mp aferenţi Corpului B de clădire
unde se va amenaja un muzeu ce va include: o sală destinată memoriei
episcopului Roman Ciorogariu, o sală destinată episcopului Nicolae
Popovici şi un muzeu de artă bisericească, o bibliotecă şi o sală de
conferinţe cu anexele aferente;

-

Realizarea unui drenaj subteran perimetral al bisericii şi coborârea cotei
de teren pe latura nordică a bisericii inclusiv amenajarea curţii
interioare cu pavaj din piatră naturală;

-

Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială de-a lungul perimetrului
bisericii;

-

Realizarea unui soclu de piatră perimetral, distanţat de parament, care
să permită aerisirea zidăriei;

-

Reabilitarea scărilor de acces la orologiu şi la etajul clopotelor;

-

Restaurarea mobilierului istoric al bisericii: scaun arhieresc, amvon,
strane;

-

Realizarea vitraliilor la cele 15 ferestre situate în Biserica cu Lună;

-

Realizarea unor lucrări diverse pentru biserică: sistem de siguranţă şi
supraveghere interioară, reabilitarea sistemului de încălzire şi a
instalaţiilor de alimentare cu energie electrică, instalarea unei porţi
metalice cu grilaj pentru accesul dinspre Piaţa Unirii;

-

Îmbunătăţirea calităţii dotării Bisericii cu Lună din Oradea / Corpului
Muzeal cu echipament şi mobilier specific şi modern până la finalul
perioadei de implementare;



Dotarea cu echipamente IT – calculatoare, proiector portabil, ecran de
proiecţie cu stativ - a corpului muzeal unde va funcţiona şi o bibliotecă,
sală de lectură, contribuindu-se astfel la creşterea accesului la cultură şi
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informare pentru diverse categorii de populaţie: cercetători, personalul
eparhiei, elevi, studenţi, cetăţeni, turişti;
Asigurarea unei game variate de servicii cultural-turistice, ca urmare a
diversificării ofertei, posibilităţilor de participare la slujbele religioase şi
la celelalte manifestări din cadrul lăcaşului de cult adăugându-li-se
aceea de vizitare a bisericii de către turişti, inclusiv a muzeului eparhial
organizat în cadrul Complexului cultural - religios;
Creşterea gradului de accesibilitate în cadrul spaţiilor aferente
parterului şi turnului catedralei (scara de acces) în conformitate cu
cerinţele impuse de Uniunea Europeană referitoare la persoanele cu
dizabilităţi, în vederea creşterii numărului de turişti şi calității
serviciilor turistice.

Activităţile proiectului
Stabilirea şi consolidarea echipei de management al proiectului
Informare şi conştientizare publică
Organizarea achiziţiei de servicii de asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier şi
prestarea propriu-zisă
Organizarea achiziţiei de lucrări
Lucrări de execuţie propriu-zise
Recepţia la terminarea lucrărilor
Organizarea achiziţiei de bunuri
Livrarea şi recepţia bunurilor
Monitorizarea, Decontarea şi Auditarea Proiectului
Finalizarea Proiectului
Relaţionarea proiectului cu strategii/ alte programe /proiecte
Proiectul este în relaţie cu: Planul Naţional de Dezvoltare, Strategia de
Dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord Vest 2007-2013, Planului de
dezvoltare al judeţului Bihor 2007-2013, Planul de Amenajare a Teritoriului
Judeţului Bihor, Strategia de Dezvoltare Turistică a Judeţului Bihor şi Planul
Operativ de acţiune, Studiul de marketing comercial – Zona centrală municipiul
Oradea, Analiza oraşului Oradea - Strategia de dezvoltare, Agenda locală 21,
Strategia de marketing turistic – Centrul Istoric Oradea. Arhitectură şi Legendă,
Strategia culturală a municipiului Oradea (2009-2013
Echipă de proiect
Coordonator Proiect – Conf.univ.dr. Marcel BOLOŞ
Coordonator financiar – Ec. Eduard FLOREA
Manager proiect – Ec. Angela FONAI
Asistent manager proiect – Dr. Ioan CIORBA
Coordonator activităţi administrative – Ec. Eugen NEGRUŢIU - DAVID
Coordonator Activităţi Tehnice – Ing. Marcela HALASZ
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Coordonator activităţi de comunicare – Dumitru SIM
Responsabil cu achiziţiile – Ing. Ramona BOLOŞ
Coordonator activităţi partener – Preot Paroh Teodor CRISTEA

HARTA 37 - Localizare proiect 3 – Biserica cu Lună; SURSA: prelucrare GoogleEarth
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FIŞĂ PROIECT 4
REZUMAT PROIECT

TITLUL PROIECTULUI
REABILITARE ȘI MODERNIZARE IMOBIL STRADA SIMION BĂRNUȚIU, NR. 31
PENTRU CENTRUL SOCIO-MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL ȘI DE RECUPERARE A
PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
Operaţiune/Activitate
Operaţiune: Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane, inclusiv a serviciilor sociale
Activitate: renovarea clădirilor degradate și neutilizate și pregătirea lor pentru
noi tipuri de activități: dotări funcționale specific pentru noua infrastructură de
tip social.
Solicitantul
- Municipiul Oradea
Codul de înregistrare fiscal - 4230487
Adresa poștală - Piaţa Unirii, nr. 1, cod 410100, Oradea, jud. Bihor
Telefon - 0259 437 000
Email - primarie@oradea.ro
Partenerul 1
Partenerul 1 - Fundaţia Creştină de Asistenţă Socială
Oradea, str. Nufărului, nr. 87, codul fiscal 8373412.

CASA, cu sediul în

Partenerul 2 - Fundaţia Hospice Emanuel, cu sediul în Oradea, str. Redutei, nr.
1A, cod 410061, Bihor, codul fiscal 15877676.
Localizarea proiectului
Jud. Bihor, Oradea, Piața Unirii, nr. 2-4
Valoarea totală a proiectului
3.483.678,43 RON
I
I a.
I b.
I c.
II
II a.
II b.
II c.

Valoarea totală a proiectului, d.c.:
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Contribuţia proprie în proiect, d.c.:
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile
Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile
Autofinanţarea proiectului*
201

3.483.678,43
52.400,00
2.882.350,00
548.928,43
658.975,43
57.647,00
52.400,00
0,00

II d.
III

TVA
548.928,43
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
2.824.703,00
SOLICITATĂ
Obiectivul proiectului
Obiectivul proiectului vizează reabilitarea şi modernizarea imobilului de pe
strada Simion Bărnuțiu, nr. 31 pentru centrul socio-medical multifuncțional
și de recuperare a persoanelor cu dizabilități, în vederea oferirii de servicii
sociale și medicale destinate persoanelor şi familiilor aflate în aceste situaţii
de risc socio-medical la parametrii recomandaţi de legislaţia în vigoare.
Activităţile proiectului
Achiziția serviciilor de proiectare
Elaborarea cererii de finanţare a proiectului şi depunerea la ADR Nord Vest
Realizarea şi depunerea Proiectului tehnic
Organizarea achiziției publice de publicitate
Organizarea achiziției publice de audit
Informare şi publicitate
Realizarea Activității financiare – Audit
Organizarea procedurii de achiziție publică de dirigenție de șantier
Organizarea achiziţiei publice de lucrări
Execuţia lucrărilor de reabilitare exterioară
Recepţia lucrărilor
Operațiuni Administrative – Monitorizare
Întocmirea raportului final
Relaţionarea proiectului cu strategii/ alte programe /proiecte
Contextul în care prezentul proiect a fost dezvoltat şi elaborat are la bază
următoarele documente: Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea
2007-2013, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Agenda Lisabona
revizuită, Carta socială europeană, Strategia Naţională pentru Dezvoltare
Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, Strategia naţională de
dezvoltare a serviciilor sociale, Programul naţional de guvernare 2009-2012,
Strategia de dezvoltare a regiunii Nord Vest 2007-2013, Strategia Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord) în domeniile: sănătate publică,
servicii sociale şi intervenţii în situaţii de urgenţă, Planul de Dezvoltare al
Judeţului Bihor 2007-2013, Diagnoza socială a Municipiului Oradea 2006
Echipă de proiect
Coordonator Proiect - Conf.univ.dr Marcel BOLOȘ
Coordonator financiar - Ec. Eduard FLOREA
Manager proiect - Dr. Ioan CIORBA
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Asistent manager proiect - Ing. Marius MOȘ
Asistent Coordonator financiar - Ec. Ionuț SĂRAC
Responsabil cu achiziţiile - Ec. Ramona BOLOȘ
Coordonator Activităţi Tehnice - Ing. Marcela HALASZ
Coordonator activităţi administrative - Ec. Eugen NEGRUȚIU
Coordonator activităţi de comunicare - Dr. Dumitru SIM
Coordonator activităţi sociale - Monika MAHR
Asistent coordonator activităţi sociale - Marinela MURG

HARTA 38 - Localizare proiect 4 – Centru medico social; SURSA: prelucrare GoogleEarth
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FIŞĂ PROIECT 5
REZUMAT PROIECT

TITLUL PROIECTULUI
REABILITAREA EXTERIOARĂ ȘI INTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL TURISTIC A
CATEDRALEI GRECO-CATOLICE SFÂNTUL NICOLAE – ETAPA EXTERIOARĂ
Operaţiune/Activitate
Operațiune: Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane, inclusiv transportul urban
Actvitate: Reabilitarea patrimoniului cultural mondial (UNESCO), naţional şi
local, din mediul urban
Solicitantul - Municipiul Oradea
Codul de înregistrare fiscal - 4230487
Adresa poștală - Piaţa Unirii, nr. 1, cod 410100, Oradea, jud. Bihor
Telefon - 0259 437 000
Email - primarie@oradea.ro
Partenerul 1 Nu este cazul
Partenerul 2 Nu este cazul
Localizarea proiectului
Regiunea - Nord-Vest
Județul – Bihor
Localitatea – Municipiul Oradea
Localizarea – Intravilan
Jud. Bihor, Oradea, Str. Iuliu Maniu, nr. 1
Valoarea totală a proiectului
2.102.494,90 RON
I
Valoarea totală a proiectului, d.c.:
2.102.494,90
I a.
Valoarea neeligibilă a proiectului
0,00
I b.
Valoarea eligibilă a proiectului
1.769.879,00
I c.
TVA
332.615,90
II
Contribuţia proprie în proiect, d.c.:
368.013,48
II a.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile
35.397,58
II b.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile
0,00
II c.
Autofinanţarea proiectului*
0,00
II d.
TVA
332.615,90
III
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
1.734.481,42
SOLICITATĂ
Obiectivul proiectului
Obiectivul proiectului vizează reabilitarea catedralei greco-catolice Sfântul
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Nicolae din Oradea și introducerea acesteia în circuitul turistic religios
național și internațional.
Activităţile proiectului
Achiziția serviciilor de proiectare
Elaborarea cererii de finanţare a proiectului şi depunerea la ADR Nord Vest
Realizarea şi depunerea Proiectului tehnic
Organizarea achiziției publice de publicitate
Organizarea achiziției publice de audit
Informare şi publicitate
Realizarea Activității financiare – Audit
Organizarea procedurii de achiziție publică de dirigenție de șantier
Organizarea achiziţiei publice de lucrări
Execuţia lucrărilor de reabilitare exterioară
Recepţia lucrărilor
Operațiuni Administrative – Monitorizare
Întocmirea raportului final
Relaţionarea proiectului cu strategii/ alte programe /proiecte
Contextul în care prezentul proiect a fost dezvoltat şi elaborat are la bază
următoarele documente: Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea
2007-2013, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Studiul de marketing
comercial – Zona centrală municipiul Oradea, Analiza oraşului Oradea Strategia de dezvoltare, Agenda locală 21, Planului de dezvoltare al judeţului
Bihor, „Strategia de marketing turistic – Centrul Istoric Oradea. Arhitectură şi
Legendă”, „Strategia culturală a Municipiului Oradea 2009-2013”
Echipă de proiect
Coordonator proiect - Conf.univ.dr.Marcel BOLOȘ
Coordonator economic - Ec. Eduard FLOREA
Manager proiect - Ioan CIORBA
Asistent manager - Anca TRIFAN
Coordonator activități financiare - Andreea FLOREA
Coordonator achiziții publice - Doina ROMOCEA
Manager activități tehnice - Carmen ALBULESCU
Coordonator activități de comunicare - Dumitru SIM
Coordonator activități administrative - Ioan MAGHIAR
Coordonator din partea Episcopiei - Constantin Ovidiu MIHĂILĂ
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HARTA 39 - Localizare proiect 5 – Biserica „Sfântul Nicolae” Oradea; SURSA: prelucrare
GoogleEarth
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FIŞĂ PROIECT 6
REZUMAT PROIECT
TITLUL PROIECTULUI
REABILITAREA PASAJULUI VULTURUL NEGRU (SISTEM DE CANALIZARE ȘI PAVAJ
INTERIOR) ȘI ILUMINAT ARHITECTURAL ÎN VEDEREA UNEI OPTIME EXPLOATĂRI
TURISTICE ȘI A ÎNSCRIERII ACESTUI MONUMENT ÎN CIRCUITUL EUROPEAN AL
SECESSIONULUI
Operaţiune/Activitate
Operațiune: Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane, inclusiv transportul urban
Activitate: Reabilitarea patrimoniului cultural mondial (UNESCO), naţional şi
local, din mediul urban
Solicitantul - Municipiul Oradea
Codul de înregistrare fiscal - 4230487
Adresa poștală - Piaţa Unirii, nr. 1, cod 410100, Oradea, jud. Bihor
Telefon - 0259 437 000
Email - primarie@oradea.ro
Partenerul 1 Nu este cazul
Partenerul 2 Nu este cazul
Localizarea proiectului
Regiunea - Nord-Vest
Județul – Bihor
Localitatea – Municipiul Oradea
Localizarea – Intravilan
Jud. Bihor, Oradea, Piata Unirii, nr. 2-4
Valoarea totală a proiectului
4.045.273,23 RON
I
Valoarea totală a proiectului, d.c.:
I a.
Valoarea neeligibilă a proiectului
I b.
Valoarea eligibilă a proiectului
I c.
TVA
II
Contribuţia proprie în proiect, d.c.:
II a.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile
II b.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile
II c.
Autofinanţarea proiectului*
II d.
TVA
III
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ
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4.045.273,23
401.351,00
3.004.474,00
639.448,23
1.100.888,71
60.089,48
401.351,00
0,00
639.448,23
2.944.384,52

Obiectivul proiectului
Obiectivul proiectului vizează reabilitarea pasajului Vulturul Negru și în
vederea unei maxime exploatări turistice și a plasării monumentului între
cele reprezentative pentru secessionul european.

Activităţile proiectului
Achiziția serviciilor de proiectare
Elaborarea cererii de finanţare a proiectului şi depunerea la ADR Nord Vest
Realizarea şi depunerea Proiectului tehnic
Organizarea achiziției publice de publicitate
Organizarea achiziției publice de audit
Informare şi publicitate
Realizarea Activității financiare – Audit
Organizarea procedurii de achiziție publică de dirigenție de șantier
Organizarea achiziţiei publice de lucrări
Execuţia lucrărilor de reabilitare exterioară
Recepţia lucrărilor
Operațiuni Administrative – Monitorizare
Întocmirea raportului final
Relaţionarea proiectului cu strategii/ alte programe /proiecte
Contextul în care prezentul proiect a fost dezvoltat şi elaborat are la bază
următoarele documente: Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea
2007-2013, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Studiul de marketing
comercial – Zona centrală municipiul Oradea, Analiza oraşului Oradea Strategia de dezvoltare, Agenda locală 21, Planului de dezvoltare al judeţului
Bihor, „Strategia de marketing turistic – Centrul Istoric Oradea. Arhitectură şi
Legendă”, „Strategia culturală a Municipiului Oradea 2009-2013”
Echipă de proiect
Coordonator proiect - Conf.univ.dr. Marcel BOLOȘ
Coordonator economic - Ec. Eduard FLOREA
Manager proiect - Anca TRIFAN
Asistent manager - Eugen NEGRUȚIU
Coordonator activități financiare - Andreea FLOREA
Achiziții publice - Doina ROMOCEA
Coordonator activități tehnice - Carmen ALBULESCU
Coordonator activități de comunicare - Dumitru SIM
Coordonator activități administrative - Ioan CIORBA
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HARTA 40 - Localizare proiect 6 – Pasaj „Vulturul Negru”; SURSA: prelucrare GoogleEarth
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FIŞĂ PROIECT 7
REZUMAT PROIECT

TITLUL PROIECTULUI
Modernizare, extindere, și reabilitare Centru de îngrijire persoane vârstnice
“Vasile Coman” din str. Iuliu Maniu nr. 22, Oradea
Operaţiune/Activitate
Operațiune: Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane, inclusiv transportul urban
Activitate: renovarea clădirilor degradate și/sau neutilizate și pregătirea lor
pentru noi tipuri de activități: dotări funcționale specific pentru infrastructura
de tip social.
Solicitantul - Municipiul Oradea
Codul de înregistrare fiscal - 4230487
Adresa poştală - Piaţa Unirii, nr. 1, cod 410100, Oradea, jud. Bihor
Telefon - 0259 437 000
Email - primarie@oradea.ro

Partenerul 1 – Asociația Filantropia Oradea
Cod fiscal – 25661911
Adresa poștală – str. Roman Ciorogariu, nr. 3, cod 410017, Oradea, jud. Bihor
Partenerul 2
NU ESTE CAZUL
Localizarea proiectului
Regiunea - Nord-Vest
Judeţul – Bihor
Localitatea – Municipiul Oradea
Localizarea – str. Iuliu Maniu Piaţa Unirii, nr. 22
Valoarea totală a proiectului
3.607.844,42 RON
I
Valoarea totală a proiectului, d.c.:
I a.
Valoarea neeligibilă a proiectului
I b.
Valoarea eligibilă a proiectului
I c.
TVA
II
Contribuţia proprie în proiect, d.c.:
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3.607.844,42
0,00
3.036.948,00
570.896,42
631.635,38

II a.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile
60.738,96
eligibile
II b. Contribuţia solicitantului la cheltuielile
0,00
neeligibile
II c.
Autofinanţarea proiectului*
0,00
II d. TVA
570.896,42
III
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
2.976.209,04
SOLICITATĂ
Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului vizează modernizarea, extinderea și
reabilitarea imobilului din str. Iuliu Maniu nr. 22 pentru asigurarea condițiilor
necesare funcționării în condiții optime a Centrului de îngrijire persoane
vârstnice “Vasile Coman”
Activităţile proiectului
Achiziția serviciilor de proiectare
Elaborarea cererii de finanţare a proiectului şi depunerea la ADR Nord Vest
Realizarea şi depunerea Proiectului tehnic
Organizarea achiziției publice de publicitate
Organizarea achiziției publice de audit
Informare şi publicitate
Realizarea Activității financiare – Audit
Organizarea procedurii de achiziție publică de dirigenție de șantier
Organizarea achiziţiei publice de lucrări
Execuţia lucrărilor de reabilitare exterioară
Recepţia lucrărilor
Operațiuni Administrative – Monitorizare
Întocmirea raportului final
Relaţionarea proiectului cu strategii/ alte programe /proiecte
Contextul în care prezentul proiect a fost dezvoltat şi elaborat are la bază
următoarele documente: Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea
2007-2013, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Agenda Lisabona
revizuită, Carta socială europeană, Strategia Naţională pentru Dezvoltare
Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, Strategia naţională de
dezvoltare a serviciilor sociale, Programul naţional de guvernare 2009-2012
Strategia de dezvoltare a regiunii Nord Vest 2007-2013, Strategia Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord) în domeniile: sănătate publică,
servicii sociale şi intervenţii în situaţii de urgenţă, Planul de Dezvoltare al
Judeţului Bihor 2007-2013, Diagnoza socială a Municipiului Oradea 2006

Echipă de proiect
Coordonator Proiect – Conf.univ.dr. Marcel BOLOŞ
Coordonator economic – Eduard FLOREA
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Manager proiect - Marius MOȘ
Coordonator financiar – Ioana POPOVICI
Asistent manager proiect – Laurențiu LAZĂR
Coordonator activităţi administrative – Ovidiu POP
Coordonator Activităţi Tehnice – Ing. Marcela HALASZ
Coordonator activităţi de comunicare – Dumitru SIM
Responsabil cu achiziţiile – Doina ROMOCEA
Coordonator activităţi partener – Lucian BUZILĂ

HARTA 41 - Localizare proiect 7 – Centru persoane vârstnice; SURSA: prelucrare GoogleEarth
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FIŞĂ PROIECT 8
REZUMAT PROIECT

TITLUL PROIECTULUI
Implementarea unui proiect-pilot de dezvoltare a unei reţele policentrice de turism
cultural-religios „LOCUS FESTI SACRI VARADINI”

Operaţiune/Activitate
Operaţiune: Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane, inclusiv transportul urban
Activitate: patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, din mediul
urban
Solicitantul - Municipiul Oradea
Codul de înregistrare fiscal - 4230487
Adresa poștală - Piaţa Unirii, nr. 1, cod 410100, Oradea, jud. Bihor
Telefon - 0259 437 000
Email - primarie@oradea.ro

Partenerul 1 (unde este cazul) (denumire, adresă, ….)
NU ESTE CAZUL
Partenerul 2 (unde este cazul) (denumire, adresă, ….)
NU ESTE CAZUL
Localizarea proiectului
Regiunea - Nord-Vest
Judeţul – Bihor
Localitatea – Municipiul Oradea
Localizarea – Intravilan, Piaţa Independenţei nr. 41, Str. Madach şi str.
Primăriei
Valoarea totală a proiectului
2.990.363,72 RON
I.

Valoarea totală a
proiectului, din care:

2.990.363,72

I.a.

Valoarea neeligibilă a
proiectului

129.000,00

I.b.

Valoarea eligibilă a
proiectului

2.387.962,00
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I.c.

TVA

473.401,72

II.

Contribuţia proprie în
proiect, din care:

650.160,96

II.a.

Contribuţia solicitantului la
cheltuielile eligibile

47.759,24

II.b.

Contribuţia solicitantului la
cheltuielile neeligibile

129.000,00

II.c.

Autofinanţarea proiectului

0,00

II.d.

TVA

III.

Asistenţă financiară
nerambursabilă solicitată

473.401,72
2.340.202,76

Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului vizează realizarea unei reţele policentrice de
turism cu efect sinergetic în exploatarea turistică în vederea creşterii calităţii
vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea Pasajului Madach din
clădirea Bazarului Oradea cu relocarea Centrului Municipal de Informaţii
Turistice din Cetatea Oradea în cadrul acestuia, prin reabilitarea Bisericii
Romano Catolice din Cetatea Oradea, precum şi a Bisericii Reformate din
Oradea – Oraşul Nou, ameliorarea aspectului arhitectural al zonei de acţiune
urbană, ducând la o creştere a numărului de vizitatori ai monumentelor
istorice, la o îmbunătăţire a accesibilităţii şi în special a valorificării moştenirii
cultural-arhitectonice a oraşului, ţinând cont de faptul că cele trei obiective
componente ale reţelei sunt trecute în lista monumentelor istorice emisă în
2004 sub numărul LMI 2004 BH-II-a-A-01037, LMI 2004 BH-II.-a-A-01052 şi LMI
2004 BH-II-m-B-01035..
Obiectivele specifice sunt:
-

1)
Implementarea prezentului proiect-pilot de dezvoltare a
unei reţele policentrice de turism cultural-religios „LOCUS FESTI
SACRI VARADINI” formată din Pasajul Madach, Biserica Romano
Catolică din Cetatea Oradea şi Biserica Reformată din Oradea –
Oraşul Nou, cu implicarea factorilor de decizie locali în întărirea
pieţei de turism, folosind infrastructura urbană ca avantaj
competitiv şi îmbunătăţind managementul şi sistemul de control al
calităţii serviciilor turistice de către autorităţile abilitate, ca factori
care stimulează creşterea economică în regiune.

-

2)
Reabilitarea şi modernizarea a 140,80 mp (suprafaţă
desfăşurată) aferenţi Pasajului Madach cu realizarea unui spaţiu
pentru vizitatori, vestiar personal, un mic depozit şi un grup sanitar
pentru personalul angajat, în vederea îmbunătăţirii calităţii
serviciilor de informare turistică, cu reabilitarea faţadelor,
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introducerea instalaţiilor sanitare, de canalizare, de încălzire şi
electrice, asigurarea iluminatului interior/exterior şi a celui
decorativ, şi nu în ultimul rând asigurarea confortului vizitatorilor.
-

3)
Reabilitarea a 611 mp (suprafaţă desfăşurată) aferenţi
Bisericii Romano Catolice din Cetatea Oradea, cu repararea
finisajelor faţadelor şi a pereţilor interiori, reproiectarea sistemului
de iluminat interior, suplimentarea circuitelor de prize de utilizare
generală, realizarea unui sistem de încălzire cu panouri radiante,
înlocuirea tablourilor electrice cu echipamente performante şi
montarea circuitelor noi, realizarea instalaţiei noi de paratrăsnet,
refacerea pavajului perimetral

-

4)
Reabilitarea a 1361 mp (suprafaţă desfăşurată) aferenţi
Bisericii Reformate din Oradea – Oraşul Nou, cu consolidarea
structurală a turnului nord-vestic, reabilitarea faţadelor, a tuturor
finisajelor interioare şi exterioare, reabilitarea acceselor la turn şi
tribune laterale, recondiţionarea tâmplăriei geamurilor, revizuirea
instalaţiilor electrice interioare, realizarea unui sistem de iluminat
arhitectural exterior şi a unei instalaţii de paratrăsnet

-

5)
Dotarea cu echipamente specifice reţelei policentrice de
turism, anume Centrului Municipal de Informaţii Turistice şi
spaţiilor multifuncţionale ale bisericilor Romano Catolice din
Cetatea Oradea şi Reformate din Oradea – Oraşul Nou

-

6)
Promovarea sinergetică, folosirea noilor concepte şi
tehnologii în comunicare şi marketing turistic şi includerea reţelei
policentrice de monumente istorice în circuitele turistice oferite de
operatorii de turism, în circuitele naţionale culturale, şi celelalte
tipuri de circuite turistice, datorită valorii lor arhitecturale şi a
centrului de informare turistică din Pasajul Madach şi

-

7)
Înfiinţarea activităţilor sociale desfăşurate în cadrul
Centrului Municipal de Informaţii Turistice aferent Pasajului
Madach şi a spaţiilor multifuncţionale ale bisericilor Romano
Catolice din Cetatea Oradea şi Reformate din Oradea – Oraşul Nou,
ce duce la asigurarea unei game variate de servicii culturalturistice (diversificarea pieței turistice), a posibilităţilor de
participare la slujbele religioase şi alte manifestări din cadrul
lăcaşelor de cult, adăugându-li-se acelea de spaţiu expoziţional şi
de vizitare a bisericilor de către turişti, inclusiv a Pasajul Madach
(turism de patrimoniu)

-

8)
Creşterea gradului de accesibilitate,(cum ar fi intrarea din
ambele părţi ale Pasajului Madach, refacerea pavajului perimetral
la Biserica Romano Catolică din Cetatea Oradea şi accesul la etajele
superioare ale celor mai înalte turnuri din centrul istoric ale
Bisericii Reformate din Oradea – Oraşul Nou ce oferă o panoramă
unică asupra oraşului), inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi şi
cu handicap în conformitate cu cerinţele impuse de Uniunea
Europeană, în vederea creșterii numărului de turiști și calității
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serviciilor turistice.
-

9)
Crearea la sfârşitul implementării a 6 noi locuri de muncă,
din care 3 în faza de operare la Pasajul Madach, o persoană la
Biserica Romano Catolică din Cetatea Oradea şi 2 la Biserica
Reformată din Oradea – Oraşul Nou(cate una în fiecare fază)

Activităţile proiectului
- Operaţiuni Administrative – Monitorizare
- Realizarea proiectului tehnic
- Obţinere avize, autorizaţie de construcţie
- Organizarea achiziţiei de lucrări
- Execuţie lucrări reabilitare şi dotare corpuri de clădire
- Informare şi publicitate
Relaţionarea proiectului cu strategii/ alte programe /proiecte
Proiectul este în relaţie cu: Planul Naţional de Dezvoltare, Strategia de
Dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord Vest 2007-2013, Planului de
dezvoltare al judeţului Bihor 2007-2013, Planul de Amenajare a Teritoriului
Judeţului Bihor, Strategia de Dezvoltare Turistică a Judeţului Bihor şi Planul
Operativ de acţiune, Studiul de marketing comercial – Zona centrală municipiul
Oradea, Analiza oraşului Oradea - Strategia de dezvoltare, Agenda locală 21,
Strategia de marketing turistic – Centrul Istoric Oradea. Arhitectură şi Legendă,
Strategia culturală a municipiului Oradea (2009-2013), “REVITALIZAREA
CETĂŢII ORADEA ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN CIRCUITUL TURISTIC. CETATEA
ORADEA COMPLEX CULTURAL TURISTIC EUROPEAN - ETAPA I”
Echipă de proiect
Coordonator proiect – Dr. ec. Marcel Ioan BOLOȘ
Manager proiect – Ec. Eugen NEGRUȚIU-DAVID
Asist. Manager – Dr. Anca TRIFAN
Coordonator economic - ec. Eduard FLOREA
Coordonator activităţi financiare - Ec. Andreea FLOREA
Coordonator activităţi administrative – Ec. Angela FONAI
Asistent coordonator activităţi administrative – Ing. Ioan MAGHIAR
Coordonator activităţi tehnice - Ing. Carmen ALBULESCU
Asistent coordonator activităţi tehnice – Dr. Ioan CIORBA
Coordonator activităţi de comunicare - Dr. Dumitru SIM
Coordonator achiziţii publice – Ing. Doina ROMOCEA
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HARTA 42 - Localizare proiect 8 – Proiect pilot „LOCUS FESTI SACRI VARADINI”; SURSA: prelucrare
GoogleEarth
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FIŞĂ PROIECT 9
REZUMAT PROIECT
TITLUL PROIECTULUI
REABILITAREA INTERIOARĂ ȘI INTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL TURISTIC A CATEDRALEI
GRECO-CATOLICE SFANTUL NICOLAE – ETAPA INTERIOARĂ
Operaţiune/Activitate
Operațiune: Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane
Activitate: renovarea clădirilor degradate și pregătirea lor pentru noi tipuri de
activități: dotări funcționale specifice pentru noua infrastructură
Solicitantul - Municipiul Oradea
Codul de înregistrare fiscal - 4230487
Adresa poştală - Piaţa Unirii, nr. 1, cod 410100, Oradea, jud. Bihor
Telefon - 0259 437 000
Email - primarie@oradea.ro

Partenerul 1 – Asociația Filantropia Oradea
Cod fiscal – 25661911
Adresa poștală – str. Roman Ciorogariu, nr. 3, cod 410017, Oradea, jud. Bihor
Partenerul 2
NU ESTE CAZUL
Localizarea proiectului
Regiunea - Nord-Vest
Judeţul – Bihor
Localitatea – Municipiul Oradea
Localizarea – Intravilan, str. Iuliu Maniu nr. 22
Valoarea totală a proiectului
2.519.734,78 RON
Valoarea totală a proiectului

2.519.734,78

Valoarea neeligibilă a proiectului

457. 650, 78

Valoarea eligibilă a proiectului

2. 062.084, 00

Ajutor financiară nerambursabilă solicitată

2.020.842,32

Contribuţia solicitantului:

41.241,68
218

Curs Euro

1 Euro = 4,2807 RON

Obiectivul proiectului
Obiectivul proiectului vizează reabilitarea catedralei greco-catolice Sfântul
Nicolae din Oradea și introducerea acesteia în circuitul turistic religios
național și internațional. Proiectul promovează incluziunea socială și
egalitatea de șanse.
Activităţile proiectului
Achizitia serviciilor de proiectare
Realizarea şi depunerea Proiectului tehnic
Organizarea achiziției publice de publicitate
Organizarea achiziției publice de audit
Organizarea procedurii de achiziție publică de dirigentie de șantier: prevede
elaborarea
Organizarea achiziţiei publice de lucrări
Informare şi publicitate
Realizarea Activității financiare – Audit
Execuţia lucrărilor de reabilitare interioară
Operațiuni Administrative - Monitorizare
Întocmirea raportului final
Relaţionarea proiectului cu strategii/ alte programe /proiecte
Contextul în care prezentul proiect a fost dezvoltat şi elaborat are la bază
următoarele documente: Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea
2007-2013, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Studiul de marketing
comercial – Zona centrală municipiul Oradea, Analiza oraşului Oradea Strategia de dezvoltare, Agenda locală 21, Planului de dezvoltare al judeţului
Bihor, „Strategia de marketing turistic – Centrul Istoric Oradea. Arhitectură şi
Legendă”, „Strategia culturală a Municipiului Oradea 2009-2013”

Echipă de proiect
Coordonator Proiect – Conf.univ.dr. Marcel BOLOŞ
Coordonator economic – Eduard FLOREA
Manager proiect – Ioan CIORBA
Coordonator financiar – Andreea FLOREA
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Asistent manager proiect – Anca TRIFAN
Coordonator activităţi administrative – Eugen NEGRUŢIU
Coordonator Activităţi Tehnice – Ing. Carmen ALBULESCU
Coordonator activităţi de comunicare – Dumitru SIM
Responsabil cu achiziţiile – Doina ROMOCEA
Coordonator activităţi partener – Ovidiu CONSTANTIN

HARTA 43 - Localizare proiect 9 – Biserica „Sfântul Nicolae” Oradea; SURSA: prelucrare
GoogleEarth
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3.3 MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI INTEGRAT
Managementul implementării presupune intrinsec implementarea PIDU şi a
pachetului aferent de proiecte, indiferent de sursa de implementare:
- externă prin POR – priorităţile principale, sau alte surse externe (POS
Mediu, POSCCE, Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 20072013, Programul de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud-Est sau alte
programe gestionate de Comisia Europeană)
- interne – buget local, împrumuturi bancare, parteneriate în investiţii
Procesul de coordonare a activităţilor interdependente în vederea asigurării
condiţiilor optime derulării prezentului pachet de proiecte reprezintă
managementul proiectului, o activitate vitală pentru implementarea PIDU. Un
management performant, eficace va asigura atingerea ţintelor strategie ale
dezvoltării PIDU, în conformitate cu standardele impuse, cu indicatorii şi
calendarul asumat, în limitele bugetului şi folosind toate acele resurse de care
beneficiarul PIDU dispune, impunând un echilibru just între performanţa resursei
umane, timp şi resurse financiare.
Un plan integrat este fără îndoială relevant pentru o zonă de acţiune
urbană, pentru administrarea şi dezvoltarea sa într-un coerent şi eficace mod.
Evaluarea justă efectuată în procesul de definire a planului integrat este pilonul
esenţial al economiei proiectului. Diagnosticarea şi prognoza în elaborare este
necesară tocmai pentru a se putea contracara eventuale probleme de coerenţă a
planului. În vederea evitării unor disfuncţionalități, riscuri sau şi se vor urmări 3
etape principale:
1. Evaluarea ex-ante: necesară pentru o distribuire adecvată a resurselor,
diagnosticarea şi prognoza
2. Evaluarea intermediară – necesară pentru a se determina dacă strategia
adoptată şi urmărită este cea mai eficientă şi modul în care se poate optimiza prin
intermediul managementului
3.Evaluarea ex-post – analizarea output-urilor, rezultatelor şi al impactului
implementării strategiei
3.3.1 Denumirea structurii şi poziţia acesteia în cadrul organigramei
primăriei
În cadrul organigramei de funcţionare a Primăriei Municipiului Oradea, în
aparatul de specialitate al primarului a fost organizată şi funcţionează Direcţia de
Management Proiecte cu Finanţare Internaţională. Direcţia se află în directa
subordine a primarului municipiului Oradea. Aceasta este încadrată cu 18 angajaţi
3 cu funcţii de conducere, 15 cu funcţii de execuţie. Ea este formată din: Serviciul
Elaborare şi Dezvoltare Proiecte, Biroul Turism, Cultură, Regenerare Urbană,
Birou Implementare şi Monitorizare Proiecte şi Compartiment Relaţii
Internaţionale. Aceasta este structura municipală ce are la nivel general
responsabilitatea dezvoltării, depunerii şi implementării de proiecte cu finanţare
nerambursabilă. Structura este nucleu de bază al dezvoltării şi în toate activităţile
sale beneficiază de sprijinul celorlalte direcţii, servicii, birouri sau compartimente
din organigrama aparatului de specialitate al primarului (Instituţia Arhitectului Şef,
Direcţia Tehnică, Direcţia Juridică), dar şi de sprijinul celorlalte instituţii aflate în
directa
subordonare a Consiliului Local al Municipiului Oradea şi anume:
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Administraţia Imobiliară Oradea, Administraţia Social Comunitară Oradea şi Poliţia
Comunitară Oradea.



























Atribuţiile Serviciul Elaborare şi Dezvoltare Proiecte
are rolul de a oferi consultanţă de specialitate, către departamentele
interne şi instituţiile externe care sunt subordonate Consiliului Local şi care
sunt interesate de intensificarea eforturilor de atragere de surse externe de
finanţare pentru susţinerea programelor şi proiectelor proprii pe:
obiectivele de infrastructură - reabilitarea, modernizarea şi extinderea
reţelelor de distribuţie a energiei termice, energiei electrice, apă, canalizare, a
reţelei informatice, a reţelei de transport în comun
obiective de patrimoniu – reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor de
patrimoniu deţinute de municipiul Oradea
unităţi de învăţământ – reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor de
învăţământ şi crearea unor Centre de Pregătire Profesională, etc.
unităţi de sănătate – reabilitarea, modernizarea, dotarea spitalelor aflate în
subordinea Consiliului Local
centre sociale de zi
infrastructură de afaceri – crearea infrastructurii pentru înfiinţarea unor
parcuri industriale, a unui incubator tehnologic de afaceri, a unui centru
expoziţional, etc.
alte obiective de interes municipal: - reabilitarea şi modernizarea Grădinii
Zoologice, a parcurilor, etc.
Atribuţiile Biroului Implementare şi Monitorizare Proiecte
Propune şi realizează proiecte care să răspundă necesităţilor comunităţii
locale după o atentă analiză şi sinteză a informaţiilor existente
Urmăreşte implementarea proiectelor şi evaluează rezultatele
Stabileşte şi întreţine relaţii de parteneriat (de serviciu) cu organizaţii şi
instituţii locale, naţionale şi internaţionale în vederea absorbţiei fondurilor
structurale şi de coeziune şi a atragerii de noi parteneri din statele membre UE
pentru derularea proiectelor
Întocmeşte documentaţia aferentă iniţierii parteneriatelor, menţine
contactele cu potenţiali parteneri, comunicare etc., analizează şi sintetizează
informaţiile obţinute
Asigură sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare
eficientă, eficace şi transparentă a fondurilor structurale atrase de către
municipalitatea Oradea
Asigură sprijinul necesar unei implementări şi absorbţii eficiente şi eficace a
fondurilor structurale pentru perioada 2007-2013 şi pregătirea viitoarelor
aplicaţii de finanţare prin atragerea fondurilor structurale europene
Asigură cunoaşterea la nivel general în rândul instituţiei a rolului sprijinului
comunitar şi a unei înţelegeri a intervenţiilor instrumentelor structurale în
rândul beneficiarilor
Implicarea activă în programele de asistenţă şi finanţare naţională şi
internaţională care sprijină proiecte de dezvoltare economică şi socială şi
regională
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Asigură organizarea internă si pregăteşte documentele necesare evaluării
proiectelor depuse / activităţilor desfăşurate
Asigură legătura cu instituţiile vizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor
legate de întărirea capacităţii instituţionale
Asigură realizarea şi transmiterea la termenele stabilite a raportărilor
privind stadiul de implementare a proiectelor şi a activităţilor realizate
Asigură centralizarea şi transmiterea la nivel superior a necesităţilor de
finanţare a instituţiei, a proiectelor ce pot fi finanţate pe diverse axe prioritare
ale Programelor Operaţionale Sectoriale, respectiv Programul Operaţional
Regional
Realizează recepţia produselor/serviciilor achiziţionate în cadrul
contractelor încheiate pe proiecte cu finanţare europeană, în care Primăria
Municipiului Oradea este beneficiar
Întocmeşte procesele verbale de recepţie pentru echipamentele furnizate
de operatorii economici contractaţi pe diverse proiecte cu finanţare europeană
de către Primăria Oradea în vederea completării dosarului de contract
Atribuţiile Biroului Turism, Cultură, Regenerare Urbană
Oferă suport tehnic, logistic şi ştiinţific în elaborarea de proiecte pe
domeniile turismului, culturii şi regenerării urbane
Elaborează şi aplică proiecte în domeniul turismului, culturii şi regenerării
urbane
Acorda consultanţă celor interesaţi de aplicarea de proiecte pe domeniile
de interes
Asigură sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare
eficientă, eficace şi transparentă a fondurilor structurale sau de coeziune
atrase de către municipalitatea Oradea pe domeniile de interes
Asigură sprijinul necesar unei implementări şi absorbţii eficiente şi eficace a
fondurilor structurale, de coeziune, transfrontaliere sau europene pentru
perioada 2007-2013 şi pregătirea viitoarelor aplicaţii de finanţare prin atragerea
fondurilor europene
Colaborează cu domeniile sinergetice ale turismului şi culturii în vederea
atingerii intereselor comune
Girează, alături de alte instituţii locale, punerea în practică a strategiilor
sectoriale pe domeniul turism, cultură şi regenerare urbană
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FIGURA 5 - Organigrama Primăriei Municipiului Oradea
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Pentru implementarea PIDU s-au constituit prin decizia Primarului
Municipiului Oradea două structuri cu rol de management şi monitorizare a
Planului Integrat de Dezvoltare Urbană:
1.
Unitatea de Management a PIDU (UM PIDU), care cuprinde şi
structura intitulată Unitate de Coordonare a PIDU (UC PIDU) şi cele 8 Unităţi de
Implementare (UIP PIDU) a Proiectelor Individuale:
- UIP PIDU 1 pentru Proiect 1
- UIP PIDU 2 pentru Proiect 2
- UIP PIDU 3 pentru Proiect 3
- UIP PIDU 4 pentru Proiect 4
- UIP PIDU 5 pentru Proiect 5
- UIP PIDU 6 pentru Proiect 6
- UIP PIDU 7 pentru Proiect 7
- UIP PIDU 8 pentru Proiect 8
2. Comitetul de Monitorizare PIDU (CM PIDU) este alcătuit din 3 membri,
mai exact din Primar şi cei doi Vice-Primari.
Pentru implementarea PIDU, UM PIDU, înfiinţată în cadrul Direcţiei
Management Proiecte cu
Finanţare Internaţională va colabora cu toate
compartimente de specialitate relevante ale Primăriei şi ale Municipiului Oradea
(Administraţia Imobiliară Oradea, Administraţia Social Comunitară Oradea), care
pot să fie identificate în cadrul organigramei Primăriei (Figura XXXX), precum si cu
două instituţii de interes public local subordonate Consiliului Local al Municipiului
Oradea, care vor beneficia direct de proiectele individuale.
Structuri de specialitate relevante în cadrul Primăriei şi al Consiliului Local al
Municipiului Oradea cu rol în susţinerea PIDU:
Direcţia Tehnică - Compartiment Investiţii şi Avizare Lucrări
Direcţia Tehnică - Serviciul Control Servicii Publice şi Spaţii Verzi
Biroul pentru Achiziţii Publice
Direcţia Economică - Serviciul Buget Salarizare
Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate Publică-Situaţii Financiare
Instituţia arhitectului Şef - Serviciu GIS – Compartiment planificare şi
strategie urbană
Instituţia arhitectului Şef – Serviciul Autorizări
Administraţia Imobiliară Oradea – Serviciul Tehnic
Administraţia Social Comunitară Oradea – Serviciu Programe
Administraţia Social Comunitară Oradea – Serviciu Prevenirea
Marginalizării
Comitetul de Monitorizare PIDU va avea şedinţe lunare, sau ori de câte ori
procesul de implementare/monitorizare o va impune pentru a analiza progresul şi
pentru a diagnostica strategia de ansamblu în cadrul atingerii obiectivelor din
PIDU. Activităţi aferente acestei întreprinderi vor fi:
Monitorizarea implementării PIDU
Elaborarea diagnozei de implementare
Propunerea paşilor de urmat în cazul neatingerii ţintelor strategice de timp,
respectiv măsurile imediate pentru urgentarea PIDU oricând va fi cazul
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Luarea în considerare a propunerilor de amendare a contractelor de
finanţare
Asigurarea conformităţii cu prevederile legale
Coordonarea asistenţa pentru PIDU şi a coroborarea proiectelor individuale
cu celelalte proiecte de investiţii publice si private aflate în implementare,
pe diferite surse de finanţare.
În tabelele de mai jos se poate urmări componenţa Unităţilor de
Implementare a Proiectelor înfiinţate pentru derularea PIDU, respectiv
responsabilităţile pe direcţie/serviciu/birou/personal din cadrul Primăriei
Municipiului Oradea şi resursele umane alocate pe fiecare proiect individual din
PIDU.
-

Nr. Proiect
implicat
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9
1
1,2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9
2
5, 9
1
7
4
5
6
2
4
3
1
5, 9

8
4

Persoană/funcţie în
proiect
Ec. dr. Marcel Boloş coordonator
Dr. Dumitru Sim - manager
proiect
coordonator
comunicarepublicitate
Dr. Anca Trifan - manager
proiect
- asistent manager
- coordonator administrativ
Ing. Marius Moş
- manager proiect
– asistent manager
Dr. Ioan Ciorba
– manager proiect
- coordonator activităţi
administrative
Ec. Ionuţ Sărac
– coordonator financiar
- asistent coordonator
financiar
Ec. Angela Fonai - manager
proiect
- asistent manager
Ing. Ioan Maghiar –
coordonator activităţi
administrative
Ec. Eugen Negruţiu
- manager proiect
- coordonator activităţi
administrative
226

Poziţia în structura organigramei
Direcţia de Management Proiecte cu
Finanţare Internaţională – director
executiv
Direcţia de Management Proiecte cu
Finanţare Internaţională

Direcţia de Management Proiecte cu
Finanţare Internaţională
Direcţia de Management Proiecte cu
Finanţare Internaţională
Direcţia de Management Proiecte cu
Finanţare Internaţională

Direcţia de Management Proiecte cu
Finanţare Internaţională
Direcţia de Management Proiecte cu
Finanţare Internaţională
Direcţia de Management Proiecte cu
Finanţare Internaţională
Direcţia de Management Proiecte cu
Finanţare Internaţională

6
1, 2, 5, 6, 8,
9
3, 7

- asistent manager
Ing. Carmen Albulescu

1, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9
1, 2, 5, 6, 7
8, 9

Ec. Eduard Florea –
coordonator financiar
Ing. Doina Romocea
- coordonator achiziţii
publice
Ing. Ramona Boloş
- coordonator achiziţii
publice
Ec. Andreea Florea
– coordonator administrativ
- coordonator financiar
Ec. Ioana Popovici
- coordonator financiar

3, 4
2
5 , 6, 8, 9
7

Ing. Marcela Halasz

Administraţia Imobiliară Oradea –
Serviciul Tehnic
Administraţia Imobiliară Oradea –
Serviciul Tehnic
Direcţia Economică
Birou Achiziţii Publice
Birou Achiziţii Publice
Administraţia Imobiliară Oradea –
Serviciu Economic
Direcţia de Management Proiecte cu
Finanţare Internaţională

3.3.2 Responsabilităţile UM-PIDU
Unitatea de Management a PIDU - Municipiul Oradea gestionează un număr
de procese în raport intern, în interiorul structurii, şi în raport extern cu
organismul intermediar (OI), Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest, Autoritatea de
Management a Programului Operaţional Regional 2007-2013. Procesele mai jos
menţionate sunt cuprinse în pistele de audit întocmite pentru fiecare proiect
individual, ele fiind instrumente de lucru şi control de prognoză şi diagnoză.
Legăturile de rezultat între aceste procese sunt diseminate în următoarele:
- Periodicitatea raportărilor are impact în planificarea financiară iar aceasta din
urma va determina graficul de plăţi pentru furnizori.
- Frecvenţa şi rigurozitatea diagnozelor interne privind stadiul implementării PIDU
va reduce, intrinsec, riscurile de întârziere şi de a efectua cheltuieli neconforme,
neeligibile sau nejustificate
În tabelul următor se pot identifica pe medii, procesele, activităţile şi
rezultate imediate ale acestora:
MEDIU
INTERN

PROCES
1. Coordonare şi control intern.

Activităţi
desfășurate

Rezultate imediate

Stabilirea și
îmbunătăţirea perpetuă
a sistemelor şi
instrumentelor pentru
Gestionarea
implementării PIDU
(proceduri, sistemul
informatic, intranet,
fluxuri de date)

Rapoarte de analiză a
indicatorilor de atins şi
asupra
modului de atingere a
indicatorilor asumaţi,
realizarea diagnozelor şi
definirea prognozelor şi
ajustarea ţintelor.
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Asigurarea funcţiei de
secretariat tehnic pentru
Comitetul de
Monitorizare PIDU.
Planificarea şi urmărirea
calendarului propriu
asumat referitor la
fluxurile temporale şi
financiare.
Corelarea şi ajustarea
modului de
implementare a
activităţilor din cadrul
proiectelor individuale
în vederea asigurării
ţintelor strategice din şi
prin Planul Integrat.

Asumarea auditului
intern din cadrul
implementării
proiectelor individuale
şi a PIDU şi adjudecarea
unor soluţii de control
şi/sau diminuare sau
înlăturare a riscurilor ce
pot să apară în raport
cu realizarea
indicatorilor propuşi în
PIDU.

Gestionarea contractelor
cu prestatorii de servicii
din mediul extern în
cadrul proiectelor
individuale (asistenţă
tehnică/dirigenţie de
şantier, audit extern).
Întocmire baze de date
aferente implementării
proiectelor individuale şi
PIDU
Raportări interne şi
externe
2. Derulare a activităţilor de
natura tehnică aferente
proiectelor individuale.

3. Derulare a activităţilor de
natură financiară aferente
proiectelor individuale.

Pregătirea demarării
procedurilor de achiziţie
publică si a elementelor
diverse din procedurile
de atribuire pentru
achiziţiile de lucrări,
bunuri şi servicii.
Analiza pe baza
situaţiilor furnizate de
unităţile de
implementare a
proiectelor individuale a
modului de derulare a
activităţilor tehnice
aferente acestor
proiecte.
Elaborarea cererilor de
prefinanţare
şi a cererilor de
rambursare.
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Procese verbale ale
întâlnirilor de lucru
săptămânale, lunare sau
ori de câte ori este
nevoie;
certificate de calitate
pentru
lucrările executate;
certificate de
conformitate.

Procese verbale ale
întâlnirilor de lucru
lunare.
Rapoarte financiare

4. Realizarea comunicării,
managementul publicităţii prin
intermediul
mass media şi a altor resurse de
promovare a proiectului.

5. Auditarea implementării
proiectului.

Extern

6. Relaţionare directă cu
AMPOR prin OI.

Analiza pe baza
situaţiilor furnizate de
unităţile de
implementare a
proiectelor individuale a
modului de derulare a
activităţilor financiare
aferente acestor
proiecte.
Organizarea materialelor
de prezentare a Planului
Integrat cu respectarea
regulilor impuse de
Manualul de Identitate
Vizuală.

Corelarea rapoartelor de
audit si a propunerilor
cuprinse în acestea cu
luarea de decizii
referitoare la modul de
rezolvare a elementelor
critice / aspectelor
negative semnalate.
Erijarea în intermediar,
interfaţă cu OI (ADR
Nord Vest) şi AMPOR.
Prezentarea din timp a
problemelor cu care se
confruntă proiectele si
încercarea de
soluţionare
coerentă şi în timp util a
acestora împreună
cu reprezentanţii OI şi
AMPOR.

aferente
rapoartelor de progres
pentru
fiecare proiect
individual în
parte.

Pliante, afişe, ghiduri,
Conferinţe şi
comunicate de presă,
mape de
prezentare, anunţuri în
presă locală,
autocolante, albume
foto clasice şi online,
web site-uri dedicate,
difuzare/afişare a
materialelor
publicitare.
Planuri de remediere.
Comentarii asupra
rapoartelor
de audit.
Certificate de audit.

Procese verbale de
participare la întâlniri.
Liste cu recomandări
realizate de către OIAMPOR.

Atribuţiile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect sunt prezentate
sintetic în tabelele de mai jos, ele devenind executorii prin dispoziţia de primar şi
anexa de la fişa postului.
POZIŢIA ÎN STRUCTURA
PIDU
Coordonator UM PIDU

ATRIBUŢII – FIŞĂ POST




Coordonarea implementării PIDU verificând
calitatea şi conformitatea procesului de
implementare.
Coordonarea relaţiei cu OI, AMPOR şi cu
comunitatea locală.
Negocierea cu AMPOR şi stipularea eventualelor
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Manager de Proiect















acte adiţionale.
Coordonarea asistenţei tehnice.
Coordonarea elaborării fluxurilor interne şi a
pistelor de audit.
Asigurarea informării în timp util a procedurilor
si pistelor de audit actualizate.
Coordonarea elaborării strategiei de gestionare a
riscurilor.
Elaborarea planului financiar pentru
implementarea PIDU.
Coordonarea monitorizării şi evaluării a
progreselor atinse în implementarea proiectelor
individuale.
Coordonarea pregătirii documentaţiilor de
atribuire si lansarea procedurilor de achiziţii
publice (pentru contractele de servicii de
asistenţă tehnică/dirigenţie de şantier şi audit
extern).
Coordonarea procesului de evaluare şi raportare
cu prestatorii (pentru contractele de servicii de
asistenţă tehnică/dirigenţie de şantier şi audit
extern).
Coordonarea implementării proiectului individual
(sau proiectelor.
individuale) în colaborare cu coordonatorul UMPIDU.
Managementul resurselor umane UIP.
Coordonarea specifică a echipei de implementare
a proiectului şi a activităţilor din cadrul
proiectului.
Monitorizarea activităţilor proiectului.
Asigurarea comunicării între echipa de proiect din
partea Municipiului Oradea şi responsabilii
implicaţi.
Colectare şi verificare documente economice în
cadrul proiectului.
Acordarea suportului de specialitate în pregătirea
raportărilor.
Luarea de decizii legate de procesul de
implementare a proiectului şi planificarea
proiectului în funcţie de factorii de risc.
Coordonarea procesului de raportare narativă şi
financiară şi a achiziţiilor de bunuri şi servicii.
coordonarea desfăşurării întregului proiect.
luarea de decizii legate de organizarea diferitelor
licitaţii necesare a se desfăşura pe parcursul
proiectului.
Verificarea modului în care proiectul respectă
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Asistent Manager de
Proiect
















Coordonator proiect



obiectivele generale stabilite anterior şi derularea
în timp a activităţilor, planificarea proiectului în
funcţie de factorii de risc ce pot apărea.
Furnizarea de informaţii cu privire la derularea
proiectului către toţi factorii implicaţi.
Monitorizarea
întocmirii
raportului
intermediar/final al proiectului.
Menţine
legătura
cu
furnizorii
de
bunuri/servicii/lucrări în cadrul proiectului şi cu
autoritatea contractantă.
Responsabil de încheierea contractelor cu
furnizorii de bunuri/servicii/lucrări şi de
derularea în bune condiţii a acestor contracte.
coordonarea specifică a activităţilor din cadrul
proiectului.
asistarea managerului de proiect în monitorizarea
activităţilor proiectului.
asigurarea comunicării între echipa de proiect din
partea Municipiului Oradea.
colectare şi verificare documente economice în
cadrul proiectului.
realizarea rapoartelor de corespondenţă şi
prezentarea lor în cadrul termenelor limită.
predarea rapoartelor cerute către MDRT, MFP,
ADR Nord Vest, etc.
derularea acţiunilor administrative (organizarea
tuturor activităţilor).
acordarea suportului de specialitate în pregătirea
raportărilor.
ajută la organizarea evenimentelor, se ocupă de
acţiunile administrative şi se asigură de
efectuarea plăţilor către furnizori.
asistarea managerului de proiect în coordonarea
procesului de raportare narativă şi financiară şi a
achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări.
furnizarea de informaţii cu privire la derularea
proiectului către toţi factorii implicaţi.
asistarea managerului de proiect în monitorizarea
întocmirii raportărilor din cadrul proiectului.
menţine
legătura
cu
furnizorii
de
bunuri/servicii/lucrări în cadrul proiectului şi cu
autoritatea contractantă.
asistarea managerului de proiect la încheierea
contractelor
cu
furnizorii
de
bunuri/servicii/lucrări.
coordonarea generală a activităţilor şi a echipei
de implementare a proiectului şi monitorizarea
implementării proiectului.
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Coordonator financiar







planificarea activităţilor din cadrul proiectului,
organizarea achiziţiilor de bunuri şi servicii.
întocmirea contractelor, coordonarea echipei de
proiect
coordonarea activităţilor personalului implicat în
proiect: asigură disponibilitatea persoanelor
implicate în proiect, verifică modul în care
fiecare membru al echipei de proiect execută
sarcina care îi revine, raportează managerului de
proiect conflictele apărute în vederea soluţionării
acestora, propune managerului de proiect
modificarea persoanelor echipei de proiect
(atunci când se impune) sau a rolurilor
persoanelor implicate în proiect, comunică în scris
sau verbal cu membrii echipei de proiect,
colaborează şi menţine în permanenţă contactul
cu partenerii de proiect.
furnizează managerului, celorlalţi membri ai
echipei, partenerilor şi beneficiarilor informaţii cu
privire la derularea proiectului.
coordonează derularea în timp a proiectului,
asigură finalizarea la timp a proiectului şi
utilizarea corectă a resurselor din punct de
vedere temporal.
verificarea modului în care sunt alocate resursele
materiale: utilizarea corectă a acestora,
mobilizarea resurselor materiale pentru fiecare
sarcină şi obiectiv, verificarea disponibilităţii
resurselor şi a utilizării lor la momentul potrivit,
verificarea modului în care activităţile corespund
resurselor limitate.
asigurarea respectării de către proiect a
obiectivelor generale stabilite anterior, culegerea
de informaţii necesare întocmirii rapoartelor
intermediare
şi
finale,
întocmirea,
cu
supervizarea
managerului
a
rapoartelor
intermediare şi finale ale proiectului.
verificarea şi asigurarea legalităţii tuturor
operaţiunilor contabile-financiare în cadrul
proiectului.
coordonarea organizării procedurilor de licitaţie
publică.
urmărirea derulării aspectelor financiar-contabile
ale proiectului.
asigurarea şi coordonarea activităţii financiarcontabile de cofinanţare şi virarea fondurilor în
procentele aferente etapei de derulare.
asigurarea efectuării plăţilor aferente derulării
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Asistent Coordonator
financiar

Coordonator tehnic

Coordonator
administrativ

activităţilor din proiect către firmele contractate.
 întocmirea raportării financiare intermediare şi
finale.
 colaborarea şi menţinerea unei comunicări
permanente cu auditorul financiar al proiectului.
Asistarea coordonatorului financiar în:
o verificarea şi asigurarea legalităţii tuturor
operaţiunilor contabile-financiare în cadrul
proiectului
o coordonarea organizării procedurilor de
licitaţie publică
o urmărirea derulării aspectelor financiarcontabile ale proiectului
o asigurarea
şi
coordonarea
activităţii
financiar-contabile de cofinanţare şi
virarea fondurilor în procentele aferente
etapei de derulare
o asigurarea efectuării plăţilor aferente
derulării activităţilor din proiect către
firmele contractate
o întocmirea
raportării
financiare
intermediare şi finale
o colaborarea şi menţinerea unei comunicări
permanente cu auditorul financiar al
proiectului
 coordonarea şi monitorizarea activităţilor tehnice
din cadrul proiectului.
 acordarea suportului de specialitate echipei
proiectului în domeniul tehnic.
 să andoseze din punct de vedere tehnic termenii
de referinţă şi specificaţiile tehnice.
 să primească şi să analizeze raportul financiar
periodic al dirigintelui de şantier.
 împreună cu Conducătorul UIP, să verifice etapele
de implementare ale proiectului.
 să verifice raportul tehnic final asupra
implementării proiectului.
 planificarea activităţilor din cadrul proiectului,
coordonarea şi organizarea achiziţiilor de bunuri,
servicii şi lucrări sub supervizarea managerului de
proiect.
 participarea la întocmirea contractelor de lucrări.
 participarea la recepţia bunurilor / serviciilor /
lucrărilor contractate
 coordonarea specifică a activităţilor din cadrul
proiectului.
 asistarea managerului de proiect în monitorizarea
activităţilor proiectului.
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Asistent Coordonator
administrativ

Asistă

oferă suport membrilor UIP.
realizarea rapoartele de corespondenţă şi
prezentarea lor în cadrul termenelor limită.
predarea rapoartele cerute către MDRT, MFP, ADR
Nord Vest, etc.
asistarea în derularea acţiunilor administrative
(organizarea tuturor activităţilor).
ajută la organizarea evenimentelor, se ocupă de
acţiunile administrative şi se asigură de
efectuarea plăţilor către furnizori.
asistarea managerului de proiect în coordonarea
procesului de raportare narativă şi financiară şi a
achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări.
furnizarea de informaţii cu privire la derularea
proiectului către toţi factorii implicaţi.
asistarea managerului de proiect în monitorizarea
întocmirii raportului intermediar / final al
proiectului.
menţine legătura cu furnizorii de bunuri / servicii
/ lucrări în cadrul proiectului şi cu autoritatea
contractantă.
asistarea managerului de proiect la încheierea
contractelor cu furnizorii de bunuri / servicii /
lucrări
coordonatorul administrativ în:
o coordonarea specifică a activităţilor din
cadrul proiectului.
o asistarea managerului de proiect în
monitorizarea activităţilor proiectului.
o oferă suport membrilor UIP.
o realizarea rapoartele de corespondenţă şi
prezentarea lor în cadrul termenelor
limită.
o predarea rapoartele cerute către MDRT,
MFP, ADR Nord Vest, etc.
o asistarea
în
derularea
acţiunilor
administrative
(organizarea
tuturor
activităţilor).
o ajută la organizarea evenimentelor, se
ocupă de acţiunile administrative şi se
asigură de efectuarea plăţilor către
furnizori.
o asistarea managerului de proiect în
coordonarea procesului de raportare
narativă şi financiară şi a achiziţiilor de
bunuri, servicii şi lucrări.
o furnizarea de informaţii cu privire la
derularea proiectului către toţi factorii
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Coordonator
comunicare/publicitate

Responsabil achiziţii
publice











implicaţi.
o asistarea managerului de proiect în
monitorizarea
întocmirii
raportului
intermediar / final al proiectului.
o menţine
legătura
cu
furnizorii
de
bunuri/servicii/lucrări în cadrul proiectului
şi cu autoritatea contractantă.
o asistarea managerului de proiect la
încheierea contractelor cu furnizorii de
bunuri/servicii/lucrări.
 responsabil
activităţi
comunicare
şi
informare.
 asigură organizarea şi implementarea
acţiunilor de vizibilitate publică în
conformitate cu normele europene.
 realizarea materialelor de vizibilitate şi
efectuarea procedurilor pentru obţinerea
avizelor privind vizibilitatea.
 promovarea proiectului şi monitorizarea
creării materialelor promoţionale.
 se asigură de participarea populaţiei la
dezbateri publice / evenimente organizate
în cadrul proiectului.
 culege informaţii cu privire la feedback-ul
pe care proiectul derulat îl primeşte din
partea presei locale şi raportează către
managerul de proiect despre apariţia
diferitelor probleme.
coordonarea, desfăşurarea şi monitorizarea
activităţilor de achiziţie lucrări, echipamente şi
mobilier din cadrul proiectului.
participă la elaborarea caietelor de sarcini pentru
achiziţiile publice de servicii, bunuri şi lucrări.
colaborarea cu membrii echipei de proiect la
întocmirea documentaţiei de licitaţie.
verificarea conformităţii caietelor de sarcini.
întocmirea şi verificarea documentelor de
achiziţie publică ale proiectului, sub directa
coordonare a managerului de proiect.
participă ca membru cu drept de vot în comisiile
de evaluare a ofertelor de servicii, bunuri şi
lucrări.
participă la comisiile de monitorizare.
negocieri tehnice cu actorii implicaţi.
implicare în derularea tuturor procedurilor de
achiziţie, inclusiv colaborarea cu firmele
prestatoare
/
furnizoare
în
efectuarea
contractelor privind achiziţiile.
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asigurarea de asistenţă pe proiect în probleme ce
ţin de legislaţia aplicabilă.
coordonarea procesului de achiziţii pentru o
corectă aplicare a legislaţiei în vigoare.
organizarea activităţii specifice procedurii de
achiziţie publică, coordonarea şi avizarea
procesului de achiziţionare de bunuri, servicii şi
lucrări.
implicare în elaborarea raportărilor intermediare
şi finale ale proiectului în special în aspectele ce
ţin de sfera achiziţiilor publice (contracte,
proceduri, condiţii, detalii tehnice etc.)
se asigură de derularea în bune condiţii a
procedurilor de achiziţie publică organizate.

3.3.3 Strategie implementare resurse umane
Funcţionarea şi dezvoltarea structurii în intervalul preconizat pentru
implementarea PIDU, va urmări următoarele activităţi şi strategii de utilizare a
resursei umane.
Activitatea de monitorizare
Monitorizarea implementării PIDU se va realiza respectându-se cumulat
etape principale ce urmează:
1. Analiza şi gestionarea riscurilor aferente perioadei de implementare a PIDU.
2. Realizarea unor piste de audit coerente, aplicabile uşor, corecte care urmate
vor duce la atingerea obiectivelor propuse de PIDU într-un optim mod
3. Întâlniri săptămânale pentru a analiza progreselor şi, eventualelor, probleme.
4. Raportare lunare către Comitetul de Monitorizare a PIDU
Activitatea de monitorizare va avea la baza următoarele documente:
1. Gantt-urile propuse în cadrul Proiectelor Individuale
2. Pistele de audit
3. Lista indicatorilor de atins prin PIDU şi asumaţi în Proiectele tehnice
şi Contractele de finanţare
Mediul de control
UM PIDU funcţionează pe baza fişelor de post pentru fiecare membru al UM,
ele fiind cumulativ fişele de post din cadrul UIP, respectiv fişa postului de bază.
Resursele interne deţin un experienţa relevantă corespunzătoare, ele fiind
angrenate în sistemul de absorbţie a fondurilor europene de mai multă vreme.
Sistemul de repartizare a sarcinilor de lucru şi de coordonare a activităţii sunt clar
stabilite în procedurile interne şi pot fi observate atât din activităţile de bază ale
Direcţie de Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, cât şi din file de
post, pentru postul de bază şi pentru proiect.
Respectând Regulamentul CE 1828/2006 art. 15, respectiv 1083/2006 art.
60(f), precum şi cele impuse de managementul calităţii ISO 9001 activitatea de
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monitorizare a PIDU se va realiza pe baza unor piste de audit cu rol în
supravegherea continuă a modului de realizare a activităţilor, a eficienţei
acestora, a echilibrului de resurse umane şi financiare.
Managementul riscului
UM PIDU activează pe baza obiectivelor clar stabilite la nivel atât individual,
fişa individuală a postului, cât şi la nivel de echipă de management a proiectului,
în cadrul schemei de planificare prezentate în pistele de audit, cu grilele sale de
control. Performanţele sunt monitorizate prin intermediul şedințelor regulate,
raportărilor şi planuri de remediere rezultate în urma diagnosticării problemelor
apărute în implementarea PIDU.
Riscurile sunt analizate sistematic, stând la baza unei diagnoze a auditului
intern, iar fiecare dintre proiectele aferente implementării PIDU este clasificat
după grad de risc aferent: scăzut, mediu sau, după caz, ridicat. Gradul de risc,
diagnoza riscului are în vedere următoarele criterii care o compun:
- întârzierile faţă de calendarul activităţilor aprobat şi asumat prin contractul
de finanţare
- creşterea cheltuielilor neeligibile, care nu pot să fie acoperite din
contractul de finanţare pe POR şi impactul financiar al acestora
- Scăderea randamentului echipelor de management prin nealocarea sau
dislocarea membrilor echipei
4. Informare şi consultare publică în procesul elaborării planului
Procesul de consultare publică asupra delimitării zonei de acţiune urbană,
respectiv a configurării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul
Oradea a demarat cu data de 8 septembrie 2008, când într-o dezbatere publică
angajaţii municipalităţii au identificat şi supus dezbaterii publice trei potenţiale
zone de acţiune urbană. Prima era zona Rogerius Nord-Vest, prin care se
interconectează parcul Industrial EuroBussines situat în Calea Borşului cu zona
rezidenţială delimitată de străzile Podului, Bulevardul Dacia şi Bulevardul Ştefan
cel Mare. A doua numită Centru-Sud, cea de-a doua zonă lega Parcul Industrial
EuroTehnology din strada Ogorului cu Centrul Istoric, această zonă fiind delimitată
de Piaţa Unirii, Piaţa Ferdinand, Calea Republicii, Bulevardul Magheru, Piaţa
Independenţei şi strada General Traian Moşoiu. Cea de-a treia zonă supusă
dezbaterii era Nufărul Sud-Est, dintre parcul Industrial EuroTehnology cu zona
rezidenţială delimitată de străzile Nufărului, Morii, Bumbacului, Nucetului, Petre
Ţuţea şi Ştefan Zweig.
Fiecare dintre cele trei zone a fost supusă unei analize pentru stabilirea
avantajelor şi dezavantajelor, astfel încât pentru zonele care vor fi cuprinse în
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană.
În urma dezbaterii publice şi a sugestiilor primite de la partenerii sociali, de
la toţi factorii interesaţi s-a purces la o analiză pe domenii, stabilindu-se în urma
consultărilor cu toţi factorii interesaţi strategiile sectoriale. Astfel, în data de 6
ianuarie 2009 a fost lansată invitaţia spre specialiştii orădeni şi publicul larg, prin
intermediul portalului municipalităţii şi mass-mediei locale, de a participa la
dezbaterile
publice
pentru
configurarea
strategiilor
sectoriale.
Au fost desfăşurate întâlniri pe următoarele domenii de interes:
1. Educaţie-Învăţământ - acţiune demarată în data de 4 februarie 2009
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- au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean
Bihor, ai Universităţii Oradea, directori de şcoli, ONG-uri din
domeniul educaţiei, public interesat, mass-media locală; a fost
prezentat un audit intern al domeniului; s-a elaborat un SWOT al
domeniului;
au fost puse pe tapet zonele de intervenţie ale
domeniului şi s-a prefigurat un plan de acţiune; s-a organizat un grup
de lucru format din specialişti din domeniul universitar şi
preuniversitar împreună cu angajaţi ai Primăriei Municipiului Oradea,
condus de dr. Anca Trifan; s-a postat pe portalul Primăriei Oradea
draft-ul de dezbatere şi s-au primit sugestii pe adresa de e-mail
direcţiadezvoltare@oradea.ro; sugestiile în funcţie de pertinenţa lor
au fost discutate în grupul de lucru şi integrate strategiei sectoriale.
2. Infrastructură rutieră şi transport – acţiune demarată în data de 5
februarie 2009
- au participat factorii interesaţi: Direcţia Tehnică din cadrul
Primăriei Municipiului Oradea, Comisia Municipală de Circulaţie,
Poliţia Rutieră, reprezentanţi ai Serviciului Parcări din cadrul
Administraţiei Imobiliare Oradea, ai Agenţiei pentru Protecţia
Mediului, reprezentanţi ai Camerei Taximetriştilor, public şi massmedia locală; s-a făcut o prezentare a diagnozei domeniului; s-a
elaborat un SWOT al domeniului; s-a închegat echipa de lucru pe
domeniul infrastructurii rutiere şi transportului, formată din
specialişti interni şi externi, grup de lucru condus de ec. Eugen
Negruţiu; s-a postat pe portalul Primăriei Oradea draft-ul de
dezbatere şi s-au primit sugestii pe adresa de e-mail
direcţiadezvoltare@oradea.ro; sugestiile în funcţie de pertinenţa lor
au fost discutate în grupul de lucru şi integrate strategiei sectoriale.
3. Dezvoltare Urbană – acţiune demarată în data de 6 februarie 2009
- au participat factori interesaţi precum: Instituţia Arhitectului Şef
din Primăria Municipiului Oradea, reprezentanţi ai Ordinului Arhitecţilor
din România, ai Facultăţii de Arhitectură şi Construcţii din cadrul
Universităţii Oradea, urbanişti, arhitecţi, reprezentanţi ai ONG-urilor
locale din domeniu, domenii sinergetice precum cele din turism şi
cultură; s-a făcut o prezentare a diagnozei domeniului; s-a elaborat un
SWOT al domeniului; s-a prefigurat un plan de acţiune care a inclus în
elaborare şi viziunea sa şi cele 2 strategii adoptate de către Consiliul
Local al Municipiului Oradea, respectiv “Strategia de marketing turistic –
Centrul istoric Oradea. Arhitectură şi Legendă”, adoptată prin HCL 443
din 22 mai 2008 şi “Strategia culturală a municipiului Oradea (20092013)”, adoptată prin HCL 164 din 26 februarie 2009 ; s-a închegat
echipa de lucru pe domeniul dezvoltării şi regenerării urbane condus de
ec.dr. Marcel Boloş, ec. Laurenţiu Droj şi Dr. Dumitru Sim şi format din
specialişti interni şi externi; s-a postat pe portalul Primăriei Oradea
draft-ul de dezbatere şi s-au primit sugestii pe adresa de e-mail
direcţiadezvoltare@oradea.ro; sugestiile în funcţie de pertinenţa lor au
fost discutate în grupul de lucru şi integrate strategiei sectoriale.
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4. Alimentare cu Energie Termică – acţiune demarată în data de 11
februarie 2009
- au participat factori interesaţi precum: Direcţia Tehnică din cadrul
Primăriei Oradea, reprezentanţi ai SC Electrocentrale SA, ai SC Transgex
SA, ai Agenţiei de Protecţie a Mediului Bihor, public interesat, massmedia locală; s-a făcut o prezentare a diagnozei domeniului; s-a elaborat
un SWOT al domeniului; s-a prefigurat un plan de acţiune; s-a închegat
echipa de lucru pe domeniul Alimentării cu Energie Termică condus de
ing. Ioan Maghiar şi Daniel Francisc - director tehnic la Electrocentrale
SA; s-a postat pe portalul Primăriei Oradea draft-ul de dezbatere şi s-au
primit sugestii pe adresa de e-mail direcţiadezvoltare@oradea.ro;
sugestiile în funcţie de pertinenţa lor au fost discutate în grupul de lucru
şi integrate strategiei sectoriale; domeniul a fost dezbătut, în cadrul
aplicaţiei pe care municipiul o va depune pe POS Mediu în mai multe
rânduri, fiind deja dezbătute şi adoptate documentele strategice
elaborate de către ISPE, respectiv “Master Planul (MP) privind
reabilitarea sistemului de termoficarea urbană la nivelul municipiului
Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de
mediu şi creşterii eficienţei energetice”, acesta fiind aprobat prin HCL
919/30.10.2009 şi „Strategia de alimentare cu energie termică a
Municipiului Oradea”, adoptată prin HCL 124 din 12.03.2010
5. Mediu şi Salubrizare – acţiune demarată în data de 12 februarie 2009
- au participat factori interesaţi precum: Direcţia Tehnică din cadrul
Primăriei Oradea, reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţie a Mediului
Bihor, SC RER RWE Ecologic Service SA, public interesat, mass-media
locală; s-a făcut o prezentare a diagnozei domeniului; s-a elaborat un
SWOT al domeniului; s-a prefigurat un plan de acţiune; s-a închegat
echipa de lucru pe domeniul condusă de ec. Lavinia Săutiuţ şi ing. Emil
Benţan; s-a postat pe portalul Primăriei Oradea draft-ul de dezbatere şi
s-au primit sugestii pe adresa de e-mail direcţiadezvoltare@oradea.ro;
sugestiile în funcţie de pertinenţa lor au fost discutate în grupul de lucru
şi integrate strategiei sectoriale.
6. Asistenţă şi Protecţie socială – acţiune demarată în data de 13
februarie 2009
- au participat factori interesaţi precum: Administraţia Social
Comunitară Oradea, Direcţia Judeţeană de Asistenţă şi Protecţie Socială
Bihor, reprezentanţi ai ONG-urilor locale din domeniul social, public
interesat, mass-media locală; s-a făcut o prezentare a diagnozei
domeniului; s-a elaborat un SWOT al domeniului; s-a prefigurat un plan
de acţiune; s-a închegat echipa de lucru pe domeniul condusă ing. Marius
Moş şi ec. Florica Cherecheş; s-a postat pe portalul Primăriei Oradea
draft-ul de dezbatere şi s-au primit sugestii pe adresa de e-mail
direcţiadezvoltare@oradea.ro ; sugestiile în funcţie de pertinenţa lor au
fost discutate în grupul de lucru şi integrate strategiei sectoriale.
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7. Economie – dezbaterile aferente domeniului economic au fost
efectuate în cadrul unui proiect cu finanţare europeană “Îmbunătăţirea
structurii de Afaceri transfrontaliere Oradea – Debreţin: Parcul industrial
Transfrontalier Oradea”; în data de 21 octombrie 2008 dezbaterea în
cadrul workshop-ului “Crearea cadrului de dialog transfrontalier pe
tematica dezvoltării infrastructurii de afaceri şi facilităţilor
investiţionale”; în data de 18 septembrie 2009 s-a dezbătut studiul de
fezabilitate elaborat în cadrul proiectului şi a cercetării efectuate în
vederea dezvoltării economice a oraşului, în cadrul workshop-ului
“Lansarea înspre dezbatere a studiului de fezabilitate şi a cercetării
efectuate”; în data de 13 noiembrie 2009, în cel de al treilea workshop
pe teme de dezvoltare economică “Modalităţi de promovare post-proiect
al dezvoltării economice prin Parcul Industrial Transfrontalier
EuroBussines”, au fost abordate tematice economice şi strategii
investiţionale şi de marketing; la toate aceste întâlniri dezbatere au
participat: reprezentanţi ai Direcţiei Management Proiecte şi ai Direcţiei
Economice din Primăria municipiului Oradea, ai SC EuroBussines Parc
SRL, ai Facultăţii de Ştiinţe Economice din Universitatea Oradea,
Universitatea Agora, Universitatea Emanuel şi Universitatea Partium, ai
Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor, ai Federaţiei Patronilor Bihor, ai
mediului economic (agenţi economici interesaţi de relocarea
industrială), ai mediului financiar-bancar (firme de consultanţă şi
investiţii, reprezentanţi bănci), public şi mass-media locală.
În urma dezbaterilor publice şi a lucrului pe echipe de coordonarea a
elaborării strategiilor sectoriale, în urma elaborării diagnozelor finale pe domenii
sectoriale şi a coroborării cu Ghidul solicitantului pe Axa 1 s-a ajuns la concluzia că
zona de intervenţie urbană va fi cea reprezentată de Centrul Istoric şi aria sa
limitrofă, iar domeniile prioritare vor fi legate de aspectele ce ţin de reevaluarea
economică prin sprijinirea turismului şi culturii şi de reevaluarea domeniului social
prin stimularea coeziuni comunităţii. Astfel s-a definitivat configuraţia nucleului
de acţiune urbană.
A fost elaborat de către personalul din Direcţia Management Proiecte cu
Finanţare Internaţională în colaborare cu membrii echipelor de lucru, începând cu
luna octombrie a anului 2009 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, iar la începutul
lunii aprilie a anului 2010 a fost supus dezbaterii publice prin postarea sub formă
de sinteză draft a PIDU pe site-ul municipalităţii www.oradea.ro la secţiunea
Politici şi strategii ale municipiului Oradea, iar sugestiile celor interesaţi au putu fi
trimise pe adresa de e-mail directiadezvoltare@oradea.ro .
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Anexa 1 – Lista proiectelor individuale
Nr.
crt.

Denumire proiect

Solicitant5

Obiectiv şi activităţi propuse

Perioada de
implementare
Anul
începerii

Anul
finalizării

Buget proiect
Valoare
nerambursabilă
solicitată (VNS)6

Contribuţie
proprie costuri
eligibile (CPCE)7
(lei)

Costuri
neeligibile (CN)8
(lei)

Total (lei)

(7)

(8)

(9)

(10)=(7)+(8)+(9)

24.612.860,91

502.303,28

16.416.898,81

41.532.063,00

(lei)
(1)

(2)

1

Reabilitarea
şi
refuncţionalizarea
Corpurilor B, C, D ŞI E
din CETATEA ORADEA în
vederea demarării celei
de-a - II - a etape de
reabilitare
şi
refuncţionalizare
şi
introducerii în circuitul
turistic
al
CETÃŢII
ORADEA
CETATEA
ORADEA,
CENTRU
MULTICULTURAL
SI
MULTICONFESIONAL
EUROPEAN - ETAPA II

(3)
Mun. Oradea

(4)
Obiectivul
general
al
proiectului este transformarea
zonei Cetăţii Oradea într-o zonă
de interes turistic şi cultural
major, pilon de dezvoltare
durabilă urbană, echilibrat
autofinanţată, cu amânarea
veniturilor
directe
ale
administraţiei
publice
în
favoarea
creşterii
vitezei
procesului
controlat
de
repunere în valoare

(5)
2010

(6)
2015

A.1 - Operațiuni Administrative
– Monitorizare
A.2 - Realizarea proiectului

5

Informaţiile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru proiectul respectiv la secţiunea 1 –
Informaţii privind solicitantul, în cazul în care pentru proiectul respectiv se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR

6

Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru proiectul respectiv, în cazul în care pentru
proiectul respectiv se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR

7

Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru proiectul respectiv, în cazul în care pentru
proiectul respectiv se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR

8

Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menţionate în Cererea de finanţare pentru proiectul respectiv, în cazul în care pentru
proiectul respectiv se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POR
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tehnic
A.3 - Obținere avize,
autorizație de construcție
A.4-Organizarea achiziției de
lucrări
A.5 - Finalizarea cercetării și
descărcării de sarcină
arheologică
A.6 - Execuţie lucrări
restaurare, refuncţionalizare şi
dotare corpuri de clădire
A.7 - Publicitate şi comunicare
2

Reabilitare
și
modernizare Centru de
Îngrijire Copii, P-ța 1
Decembrie, nr. 9

Mun. Oradea

Reabilitarea,
extinderea
şi
modernizarea
infrastructurii
pentru servicii sociale şi anume
îmbunătăţirea
infrastructurii
pentru servicii sociale de tip
Centru de Îngrijire şi Educaţie
Timpurie, în vederea creşterii
accesului copiilor la serviciile
sociale de calitate.

2010

2012

A.1 – Achiziția serviciilor de
proiectare
A.2 - Elaborarea cererii de
finanţare şi depunerea la ADR
Nord Vest
A.3 - Realizarea şi depunerea
Proiectului tehnic
A.4 - Organizarea achiziției
publice de publicitate
A.5 - Organizarea achiziției
publice de audit
A.6 - Informare şi publicitate
A.7 - Realizarea Activității
financiare – Audit
A.8 - Organizarea procedurii de
achiziție publică de dirigenție
de șantier
A.9 - Organizarea achiziţiei
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2.525.792,46

51.546,79

7.182,00

2.584.521,25

publice de lucrări
A.10 - Execuţia lucrărilor de
reabilitare
A.11 - Recepţia lucrărilor
A.12 - Operațiuni
Administrative – Monitorizare
A.13 - Întocmirea raportului
final
3

Revitalizarea
Complexului
Cultural
Religios „Biserica cu
Lună” din Oradea şi
introducerea acestuia în
circuitul turistic religios
local,
naţional
şi
internaţional

Mun. Oradea

Obiectivul
general
al
proiectului vizează reabilitarea
catedralei ortodoxe Biserica cu
Lună din Oradea şi crearea
Complexului cultural – religios
în
vederea
valorificării
moştenirii cultural-religioase şi
introducerii sale în circuitul
turistic
naţional
şi
internaţional, ţinând cont de
faptul că aceasta este un
monument
de
importanţă
istorică şi culturală fiind
trecută în lista naţională a
monumentelor
istorice
de
patrimoniu, listă emisă în 2004
sub numărul BH-II-M-A-01088.

2010

2011

A.1 – Stabilirea şi consolidarea
echipei de management al
proiectului
A.2 – Informare şi
conştientizare publică
A.3–Organizarea achiziţiei de
servicii de asistenţă tehnică dirigenţie de şantier şi
prestarea propriu-zisă
A.4-Organizarea achiziţiei de
lucrări
A.5 – Lucrări de execuţie
propriu-zise
A.6 – Recepţia la terminarea
lucrărilor
A.7-Organizarea achiziţiei de
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3.078.621,98

62.829,02

20.000,00

3.161.451,00

bunuri
A.8 – Livrarea şi recepţia
bunurilor
A.9 – Monitorizarea,
Decontarea şi Auditarea
Proiectului
A.10 – Finalizarea Proiectului
4

Reabilitare
și
modernizare
imobil
strada Simion Bărnuțiu,
nr. 31 pentru centrul
socio-medical
multifuncțional și de
recuperare
a
persoanelor
cu
dizabilități

Mun. Oradea

Obiectivul proiectului vizează
reabilitarea şi modernizarea
imobilului de pe strada Simion
Bărnuțiu, nr. 31 pentru centrul
socio-medical multifuncțional și
de recuperare a persoanelor cu
dizabilități, în vederea oferirii
de servicii sociale și medicale
destinate
persoanelor
şi
familiilor aflate în aceste
situaţii de risc socio-medical la
parametrii recomandaţi de
legislaţia în vigoare.

2010

2012

A.1 – Achiziția serviciilor de
proiectare
A.2 - Elaborarea cererii de
finanţare a proiectului şi
depunerea la ADR Nord Vest
A.3 - Realizarea şi depunerea
Proiectului tehnic
A.4 - Organizarea achiziției
publice de publicitate
A.5 - Organizarea achiziției
publice de audit
A.6 - Informare şi publicitate
A.7 - Realizarea Activității
financiare – Audit
A.8 - Organizarea procedurii de
achiziție publică de dirigenție
de șantier
A.9 - Organizarea achiziţiei
publice de lucrări
A.10 - Execuţia lucrărilor de
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2.824.703,00

57.647,00

52.400,00

2.934.750,00

reabilitare
A.11 - Recepţia lucrărilor
A.12 - Operațiuni
Administrative – Monitorizare
A.13 - Întocmirea raportului
final
5

Reabilitarea exterioară
și
introducerea
în
circuitul
turistic
a
Catedralei
GrecoCatolice Sfântul Nicolae
– etapa exterioară

Mun. Oradea

Obiectivul proiectului vizează
reabilitarea catedralei grecocatolice Sfântul Nicolae din
Oradea și introducerea acesteia
în circuitul turistic religios
național și internațional

2010

2012

A.1 – Achiziția serviciilor de
proiectare
A.2 - Elaborarea cererii de
finanţare a proiectului şi
depunerea la ADR Nord Vest
A.3 - Realizarea şi depunerea
Proiectului tehnic
A.4 - Organizarea achiziției
publice de publicitate
A.5 - Organizarea achiziției
publice de audit
A.6 - Informare şi publicitate
A.7 - Realizarea Activității
financiare – Audit
A.8 - Organizarea procedurii de
achiziție publică de dirigenție
de șantier
A.9 - Organizarea achiziţiei
publice de lucrări
A.10 - Execuţia lucrărilor de
reabilitare exterioară
A.11 - Recepţia lucrărilor
A.12 - Operațiuni
Administrative – Monitorizare
A.13 - Întocmirea raportului
final
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1.734.481,42

35.397,58

0,00

1.769.879,00

6

Reabilitarea
Pasajului
Vulturul Negru (sistem
de canalizare și pavaj
interior)
și
iluminat
arhitectural în vederea
unei optime exploatări
turistice și a înscrierii
acestui monument în
circuitul european al
secessionului

Mun. Oradea

Obiectivul proiectului vizează
reabilitarea pasajului Vulturul
Negru și în vederea unei
maxime exploatări turistice și a
plasării monumentului între
cele reprezentative pentru
secessionul european.

2010

2012

2.944.384,52

60.089,48

401.351,00

3.405.825,00

2010

2012

2.976.209,04

60.738,96

0,00

3.036.948,00

A.1 – Achiziția serviciilor de
proiectare
A.2 - Elaborarea cererii de
finanţare a proiectului şi
depunerea la ADR Nord Vest
A.3 - Realizarea şi depunerea
Proiectului tehnic
A.4 - Organizarea achiziției
publice de publicitate
A.5 - Organizarea achiziției
publice de audit
A.6 - Informare şi publicitate
A.7 - Realizarea Activității
financiare – Audit
A.8 - Organizarea procedurii de
achiziție publică de dirigenție
de șantier
A.9 - Organizarea achiziţiei
publice de lucrări
A.10 - Execuţia lucrărilor de
reabilitare
A.11 - Recepţia lucrărilor
A.12 - Operațiuni
Administrative – Monitorizare
A.13 - Întocmirea raportului
final

7

Modernizare, extindere,
și reabilitare Centru de
îngrijire
persoane
vârstnice
“Vasile
Coman” din str. Iuliu
Maniu nr. 22, Oradea

Mun. Oradea

Obiectivul
general
al
proiectului
vizează
modernizarea, extinderea și
reabilitarea imobilului din str.
Iuliu Maniu nr. 22 pentru
asigurarea condițiilor necesare
funcționării în condiții optime a
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Centrului de îngrijire persoane
vârstnice “Vasile Coman”
A.1 – Achiziția serviciilor de
proiectare
A.2 - Elaborarea cererii de
finanţare a proiectului şi
depunerea la ADR Nord Vest
A.3 - Realizarea şi depunerea
Proiectului tehnic
A.4 - Organizarea achiziției
publice de publicitate
A.5 - Organizarea achiziției
publice de audit
A.6 - Informare şi publicitate
A.7 - Realizarea Activității
financiare – Audit
A.8-Organizarea procedurii de
achiziție publică de dirigenție
de șantier
A.9 - Organizarea achiziţiei
publice de lucrări
A.10 - Execuţia lucrărilor de
reabilitare
A.11 - Recepţia lucrărilor
A.12 - Operațiuni
Administrative – Monitorizare
A.13 - Întocmirea raportului
final
8

Implementarea
unui
proiect-pilot
de
dezvoltare a unei reţele
policentrice de turism
cultural-religios „LOCUS
FESTI SACRI VARADINI

Mun. Oradea

Obiectivul
general
al
proiectului vizează realizarea
unei reţele policentrice de
turism cu efect sinergetic în
exploatarea turistică în vederea
creşterii calităţii vieţii şi
crearea de noi locuri de muncă,
prin
reabilitarea
Pasajului
Madach din clădirea Bazarului
Oradea cu relocarea Centrului
Municipal
de
Informaţii
Turistice din Cetatea Oradea în

2010

2012
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2.340.202,76

47.759,24

129.000,00

2.516.962,00

cadrul
acestuia,
prin
reabilitarea Bisericii Romano
Catolice din Cetatea Oradea,
precum şi a Bisericii Reformate
din Oradea – Oraşul Nou,
ameliorarea
aspectului
arhitectural al zonei de acţiune
urbană, ducând la o creştere a
numărului de vizitatori ai
monumentelor istorice, la o
îmbunătăţire a accesibilităţii şi
în
special
a
valorificării
moştenirii
culturalarhitectonice a oraşului, ţinând
cont de faptul că cele trei
obiective
componente
ale
reţelei sunt trecute în lista
monumentelor istorice emisă în
2004 sub numărul LMI 2004 BHII-a-A-01037, LMI 2004 BH-II.-aA-01052 şi LMI 2004 BH-II-m-B01035.
A.1 - Operaţiuni Administrative
– Monitorizare
A.2 - Realizarea proiectului
tehnic
A.3 - Obţinere avize,
autorizaţie de construcţie
A.4-Organizarea achiziţiei de
lucrări
A.5 - Execuţie lucrări
reabilitare şi dotare corpuri de
clădire
A.6 - Informare şi publicitate
9

Reabilitarea interioară și
introducerea în circuitul
turistic a Catedralei
Greco-Catolice Sfântul
Nicolae
–
etapa
interioară

Mun. Oradea

Obiectivul proiectului vizează
reabilitarea catedralei grecocatolice Sfântul Nicolae din
Oradea și introducerea acesteia
în circuitul turistic religios
național și internațional.

2010

2012

A.1 – Achiziția serviciilor de
proiectare
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2.020.842,32

41.241,68

59.000,00

2.121.084,00

A.2 - Elaborarea cererii de
finanţare şi depunerea la ADR
Nord Vest
A.3 - Realizarea şi depunerea
Proiectului tehnic
A.4 - Organizarea achiziției
publice de publicitate
A.5 - Organizarea achiziției
publice de audit
A.6 - Informare şi publicitate
A.7 - Realizarea Activității
financiare – Audit
A.8 - Organizarea procedurii de
achiziție publică de dirigenție
de șantier
A.9 - Organizarea achiziţiei
publice de lucrări
A.10 - Execuţia lucrărilor de
reabilitare
A.11 - Recepţia lucrărilor
A.12 - Operațiuni
Administrative – Monitorizare
A.13 - Întocmirea raportului
final
Sub-total 1 (buget proiecte)

45.058.098,41

919.553,03

17.085.831,81

63.063.483,25

Costuri implementare Plan integrat9
TOTAL

9

63.063.483,25

Se vor specifica cheltuielile suplimentare necesare pentru implementarea Planului integrat, precum cele legate de echipa de management al PIDU.
Aceste costuri nu reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional, trebuind să fie asigurate de către
promotorul/promotorii PIDU
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