Titlu proiect: Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in
circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural si multiconfesional european- Etapa III. Consolidarea si
restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice
Denumire beneficiar: Municipiul Oradea
Obiectivul general al proiectului:
Transformarea zonei Cetatii Oradea, reprezentata de curtina nordica, bastionul Ciunt, Curtina vestica si
bastionul Bethlen, într-o zona de interes turistic si cultural major, pilon de dezvoltare durabila urbana.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea curtinei dintre Bastionul Aurit si Bastionul Ciunt(602,5
mp suprafata construita si desfasurata), a unei parti din Basionului Ciunt (975,6 mp suprafata
construita si desfasurata), a curtinei dintre Bastionul Ciunt si Bastionul Bethlen (348,80 mp suprafata
construita si desfasurata), a bastionului Bethlen (5.833 mp suprafata construita (inclusiv corpul F) si
6.239 mp suprafata desfasurata din care 771 mp arie construita cazemata), în total 7.759,9 mp
suprafata construita si 8.165,9 mp suprafata desfasurata
2. Creearea functiunii de sala de conferinte prin reabilitarea si refunctionalizarea Corpului F, în total
771,1 mp suprafata desfasurata si 521,3 mp suprafata utila
3. Realizarea digitizarii obiectivului de patrimoniu, Cetatea Oradea (tronsoanele aferente cererii de
finantare, curtina nordica, bastionul Ciunt, Curtina vestica si bastionul Bethlen)
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Data de început a implementarii proiectului: 15.11.2018
Data finalizării proiectului: 27.03.2021

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
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