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1. INTRODUCERE
1.1 INFORMAŢII GENERALE
Lucrarea de fata reprezinta Raportul de mediu asupra Strategiei de dezvoltare
locală a municipiului Oradea – proiecte prioritare 2015-2020, scopul acestuia fiind
acela de a identifica, descrie și evalua efectele potentiale semnificative asupra
mediului asociate planului analizat, iar intocmirea sa este parte a procedurii de
evaluare de mediu pentru planuri și programe.
Raportul de mediu a fost elaborat în conformitate cu cerintele H.G.
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri
și programe și cu precizarile și recomandarile prevazute în Manualul pentru
aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri și programe
elaborat de Ministerul Mediului și Gospodaririi Apelor în colaborare cu Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului.R aportul a tinut seama de toate observatiile
și propunerile venite din partea publicului.

1.2 ASPECTE PRIVIND EVALUAREA DE MEDIU PENTRU PLANURI ȘI PROGRAME
Evaluare de mediu pentru planuri și programe reprezinta un concept și în
acelasi timp un instrument preluat în legislatia romaneasca prin transpunerea
Directivei 2001/42/EC (SEA Directive). În legislatia europeana conceptul se numeste
Evaluare Strategica de Mediu (ESM), termen care face referire la caracterul sau
de planificare strategica, anticipata.În Romania acesta a fost preluat ca evaluare
de mediu pentru planuri și programe.
ESM este asociată cu sisteme complexe de evaluare. Această complexitate
10
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este în mod evident determinată de obiectivele ESM, foarte cuprinzatoare și extrem
de vulnerabile la politica decizională din domeniile cu incidenţă. Prin urmare, procesul
ESM nu este unul stereotipic, ci mai degraba adaptat contextului geopolitic şi
economic al fiecarei unitaţi administrative la care se raporteaza. Pornind de la
aceste aspecte, au fost dezvoltate diverse moduri de abordare în evaluarea
strategică de mediu.
Experienţa ştiinţifică şi practică în domeniu a facut posibilă identificarea
unor dimensiuni comune pe care le implica toate sistemele ESM, între care
următoarele au o importanţa deosebită:
 Dimensiunea politică. Se referă la măsura sau modul în care politicile de
planificare încorporează ESM în structura lor. Doua modele consacrate de planificare
sunt elocvente în aceasta privinţa, modelul linear de planificare şi modelul ciclic de
planificare, cu importante consecinţe asupra procesului de evaluare strategică.
Primul model, planificarea lineară, beneficiză de un cadru de desfaşurare rigid, care
nu permite schimbări rapide sau adaptări în funcţie de context. Modelul ciclic de
planificare se desfaşoară într-un cadru flexibil, adaptat complexităţii şi dinamicii
sistemelor de luare a deciziilor, iniţiatorii işi asumă un rol activ, de manager al
grupurilor implicate, cu evidente avantaje şi în ce priveşte aplicarea procedurilor ESM.
 Dimensiunea decizionala. Aceasta se refera la deciziile cu privire la
priorităţile de dezvoltare (creştere economica necondiţionată, gestiune eficientă a
resurselor mediului). În ultimii 25 de ani s-au lansat numeroase dezbateri privind
gestiunea eficientă a resurselor, dar chiar dacă la nivel politic aceasta este
considerată o necesitate stringentă, la nivel microscalar deciziile sunt în continuare
propulsate exclusiv de interese economice.
 Dimensiunea de evaluare a mediului. Evaluarea strategica de mediu
11
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s-a dezvoltat ca măsura de precauţie, deoarece evaluarea impactului la nivel de
proiect s-a dovedit o masură destul de limitativă, având în vedere că procedura EIA
intervine relativ târziu în procesul decizional

şi acţionează mai mult

că un

instrument de reacţie. De exemplu, în momentul în care se efectueaza EIM pentru
un proiect, s-a raspuns deja la intrebările de inalt nivel referitoare la locul sau tipul
de dezvoltare ce trebuie aplicată, iar EIM se va putea axa doar pe măsurile de
reducere şi ameliorare a impactului.
În ceea ce priveşte aplicarea ESM la planurile de amenajare a teritoriului,
urmatoarele avantaje pot fi menţionate:
-

Management de mediu durabil. ESM poate determina o integrare efectivă

a considerentelor de mediu în intocmirea planurilor de amenajare a teritoriului. De
asemenea, o buna aplicare a ESM oferă din timp semnale de avertizare cu privire
la opţiunile de dezvoltare care nu asigură o dezvoltare durabilă, inaintea formularii
proiectelor specifice şi atunci cand inca există alternative majore, incepand de la
nivelul Planului Naţional de Amenajare a Teritoriului şi până la nivelul localităţilor
urbane sau al comunelor. Că atare, ESM faciliteaza o mai bună luare în
considerare a criteriilor de mediu în formularea planurilor de amenajare care
creează cadrul pentru proiectele specifice.
 Sporirea eficienţei procesului decizional prin implicarea publicului care va
determina reducerea numărului de contestaţii la nivelul EIM sau reducerea costurilor
prin evitarea unor acţiuni corective ulterioare.
 Sporirea eficienţei instituţionale prin largirea spaţiului de participare a
publicului, care va determina o mai mare credibilitate şi transparenţa a procesului
de planificare. Un plan de amenajare va deveni mai eficace dacă valorile, opiniile şi
cunoştinţele publicului la nivel local sau ale specialiştilor vor fi incorporate în procesul
12
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de luare a deciziei.
 Intărirea cadrului EIM pentru proiecte. ESM oferă un cadru favorabil
pentru acordurile unice privind proiectele supuse EIM, ajutând astfel la o mai bună
focalizare şi eficientizare a EIM la nivel de proiect, ceea ce va duce la o reducere
a timpului şi eforturilor necesare intocmirii acestora.
Din punct de vedere procedural, se poate menționa că ESM este un
instrument folosit în mod sistematic la cel mai inalt nivel decizional, care faciliteaza,
incă de foarte devreme, integrarea considerentelor de mediu în procesul de luare a
deciziilor, conduce la identificarea măsurilor specifice de ameliorare a efectelor și
stabilește un cadru pentru evaluarea ulterioara a proiectelor din punct de vedere
al protecției mediului. Evaluarea strategică de mediu s-a dezvoltat ca măsura de
precauție la nivel decizional inalt, deoarece evaluarea impactului la nivel de proiect
s-a dovedit a f i o măsura destul de limitativă, având în vedere că procedura EIA
intervine relativ tarziu în procesul decizional în cazul planurilor și programelor.

2.EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE
ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU
13
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ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE;
2.1 OBIECTIVELE URMĂRITE PRIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
MUNICIPIULUI ORADEA – PROIECTE PRIORITARE 2015-2020
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare durabilă la nivelul municipiului
Oradea îl reprezintă creşterea standardului de viață prin valorificarea

resurselor

existente şi promovarea potențialului unității administrativ-teritoriale.
Un alt obiectiv al Strategiei de dezvoltare durabilă este îmbunătățirea durabilă a
capacității administrațiilor publice din Zona Metropolitană Oradea.Prin implementarea
Strategiei se dorește îmbunătățirea politicilor publice şi actualizarea strategiilor de
dezvoltare locale.
Obiectivele strategice al Primăriei Municipiului Oradea în perspectiva anului 2020:
 creşterea competitivității și a masei economice a Municipiului Oradea
 realizarea unei infrastructuri de bună calitate și o conectivitate mărită a
municipiului
 îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Oradea

a

 protejarea și punerea în valoare a patrimoniului
 orașului prin promovare turistică d
 creșterea calității serviciilor publice
Concret, Primăria Municipilui Oradea își propune următoarele obiective:


Oradea trebuie să aibă un ritm de dezvoltare de cel putin 5%/an;



Oradea trebuie să devină un oraș atractiv, un oraș în care se vine și nu un oraș din
care se pleacă;



Oradea trebuie să asigure un nivel de trai calitativ cetățenilor: generarea de
14
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evenimente, crearea de spații verzi, piste de biciclete și pietonale, facilități care să
ofere posibilități de a petrece timpul liber într-un mod plăcut;


Oradea trebuie să susțină creșterea numărului de locuitori, să dezvolte industria
locală

și

să

determine

o

conectivitate

îmbunătățită

la

nivel

metropolitan/regional/transfrontalier;


Oradea trebuie să aibă un aeroport internațional, cu o conexiune directă crescută
la nivel intern și extern, asigurând deschiderea spre un parteneriat cu CJ Bihor
pentru acest obiectiv inclusiv pentru administrarea aeroportului;



Oradea trebuie să aibă un mediu universitar puternic și dezvoltat;



Oradea trebuie să susțină mediul de afaceri local prin continuarea măsurilor
administrative de reducere a proceselor birocratice și prin stimularea ofertei de teren
din Parcurile Industriale;



Oradea trebuie să dezvolte o infrastructură rutieră complexă cu rute de acces atât
către zona metropolitană/județeană/transfrontalieră cât și spre Drumul Expres
Arad-Oradea și Autostrada Transilvania;



Oradea trebuie să aibă un sistem de transport public integrat la nivel metropolitan
care să reducă costurile cetățenilor dar și timpul de acces spre/dinspre oraş;



Oradea trebuie să susțină transportul intermodal și transferul mărfurilor de pe cale
ferată pe cale rutieră prin construirea unui centru logistic intermodal între cele două
căi de transport în zona Gării Episcopia Bihor;



Oradea susține dezvoltarea sectorului de IT la nivel local- proiectul Oradea IT Hub;



Oradea trebuie să devină unul dintre cele mai curate orașe din România;



Oradea trebuie să devină unul dintre cei mai buni furnizori de servicii publice de
calitate din România (în special cele orientate spre sănătate, transport și utilități
15
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publice;);


Oradea trebuie să devină un oraș atractiv turistic prin crearea unui brand puternic
centrat pe următoarele dimensiuni: centrul balnear al României, capitala ArtNouveau a României și Cetatea Oradea - Meridian 0;



Oradea trebuie să mențină ritmul de atragere a fondurilor europene pentru
investiții.
Un alt obiectiv al Primăriei Oradea

în perspectiva perioadei 2015-2020 este

unirea adminsitrativ teritorială dintre Orade și Sînmartin.Relația de dezvoltare teritorială
între cele două unități administrativ-teritoriale învecinate are la bază o experiență de
durată în ceea ce privește dezvoltarea în comun a serviciilor publice respectiv
accesarea infrastructurii de agrement din stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai
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2.2 OBIECTIVELE FORMULATE ÎN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE
DEZVOLTARE URBANĂ ORADEA
Extras din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Oradea, autor
Primăria Municipiului Oradea:
“Ca şi orice strategie de dezvoltare economico-socială şi 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

potenţialului de dezvoltare şi stabilirea resurselor de care dispune o unitate
administrativ-teritorială.
Din categoria obiectivelor urmărite în cadrul strategiei de dezvoltare economicosocială fac parte:
a)

consolidarea capacităţii instituţionale a municipiului Oradea ca şi o condiţie de

bază pentru furnizarea de

servicii publice destinate cetăţenilor. Acest obiectiv

urmăreşte 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 situaţia

instituţiilor publice. Ori acest obiectiv se bazează pe relaţia cheie dintre autoritatea
locală-operatorul de servicii şi consumatorul de servicii publice (cetăţeanul), relaţie
care este fundamentată mai ales pe seama contractelor de delegare de gestiune sau
a contractelor de administrare aşa

cum am precizat. Obiectivul urmăreşte

deasemenea şi monitorizarea implementării acestor contracte încheiate cu operatorii
de servicii pentru ca, în timp real să poată fi luate măsurile care sunt necesare pentru
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asigurarea performanţei şi calităţii serviciilor publice solicitate în mod constant şi
legitim de către cetăţeni,în calitate de consumatori finali de servicii publice.
b) creşterea gradului de coeziune socială, este un obiectiv fixat de către autoritatea

locală ca şi o consecinţă directă a crizei economice globale. În această perioadă
mare parte din populaţie se poate afla în situaţie de risc

social ca urmare a

imposibilităţii de a-şi găsi un loc de muncă sau fiind lipsite de venituri îşi asigură cele
necesare traiului prin mijloace considerate drept imorale (furt, cerşit 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 potenţialele 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 Velenţa, Ioşia sau chiar în
zona Centrală, în cadrul cărora riscul de colaps social este destul de ridicat.
Centrele pentru cerşetori, centrele de cazare temporară, centrele respiro,
centrele de reintegrare socială sunt doar câteva din soluţiile care pot fi oferite de
autoritatea locală pentru a contracarare efectele proliferării sărăciei şi de declanşare
unor tensiuni sociale în rândul populaţiei din polul de dezvoltare urbană al municipiului
Oradea.
c)

creşterea calităţii vieţii 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 şi nevoile de servicii
publice conexe pe care le pretinde în mod legitim ”omul modern”. Nevoile de
urbanizare ale populaţiei urmăresc drept scop asigurarea unui standard de viaţă şi
civilizaţie minim pentru locuitorii polului de dezvoltare prin asigurarea accesului la
alimentarea

cu

apă

şi

canalizare,

alimentarea

cu

energie

termică
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(încălzire),alimentarea cu energie electrică precum şi accesul la reţeaua de
telecomunicaţii strict necesară pentru informare şi cunoaştere dar şi pentru asigurarea
progresului sub toate formele sale. Nevoia de mobilitate a populaţiei urmăreşte
deasemenea asigurarea accesului la infrastructura rutieră şi la cea de transport aerian
ca o necesitate de a asigura mobilitatea mediului de afaceri dar şi a forţei de
muncă,care în timpi reali trebuie să fie prezentă la locul unde aceştia îşi desfăşoară
activitatea. În acelaşi timp o nevoie care este pe cale de a creşte exponenţial este
reprezentată de serviciile publice conexe înţelegând prin aceasta diverse servicii de
care cetăţenii au nevoie, dincolo de asigurarea unui standard de viaţă minimal.
Este vorba de servicii publice precum parcarea autoturismului la locul de
domiciliu sau de amenajarea unor spaţii verzi şi de agrement unde populaţia să îşi
poată petrece timpul liber sau aibă condiţiile necesare pentru petrecerea timpului
liber.
Cele trei categorii de nevoii de urbanizare, mobilitate şi de servicii publice
conexe şi satisfacerea lor în funcţie de constrângerile existente determină, pe termen
mediu şi lung creşterea standardelor de viaţă ale populaţiei şi

implicit concură la

creşterea calităţii vieţii în cadrul polului de dezvoltare urbană.
d) dezvoltarea

serviciilor care stau la baza dezvoltării economice locale pe

termen mediu şi lung, este un obiectiv care se fundamentează pe potenţialul de
turism de care dispune polul de dezvoltare urbană. Ori problema potenţialului de
turism se bazează pe două forme ale serviciilor de turism care se pot practica în
municipiul Oradea şi anume turismul cultural şi turismul de agrement/balnear. În timp
ce turismul cultural se

bazează pe potenţialul pe care îl are centrul istoric al

municipiului Oradea şi Cetatea Oradea, datorită stilurilor baroc şi seccesion pe care
le îmbină, turismul de agrement(balnear) se bazează pe resursa de apă geotermală
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care în prezent este insuficient exploatată. Implicarea autorităţii locale în stimularea
dezvoltării serviciilor de turism va constitui o alternativă de susţinere a dezvoltării
economice locale pe termen mediu şi lung.
A doua formă a serviciilor care reprezintă un potenţial 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 susţină finanţarea investiţiilor şi
nevoile de consum (pentru bunuri de folosinţă îndelungată) destinate populaţiei.
e) dezvoltarea

activităţilor din industrie care susţin, pe termen lung,

dezvoltarea economică locală, este un obiectiv al strategiei care se bazează pe
două forme de acţiune majore şi anume dezvoltarea infrastructurii de

afaceri şi

asigurarea relocărilor industriale care sunt necesare pentru a asigura relansarea
economiei locale. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri are la bază susţinerea de
către autoritatea locală a înfiinţării unui Parc Industrial în care să fie atraşi investitori
noi şi să fie stimulate dezvoltarea unor activităţi din industrie precum

industria

electronică şi electrotehnică, industria auto, industria alimentară, industria
farmaceutică etc., Pe de altă parte relocarea industrială trebuie asigurată atât pentru
mutarea activităţii companiilor din fosta zonă industrială

dar şi pentru mutarea

activităţii companiilor a căror activitate se mai desfăşoară în zone rezidenţiale ale
oraşului precum: S.C. Aura S.A., S.C. Oradinum S.A., S.C.Înfrăţirea S.A., S.C.
Clasicor S.A. etc.,
Acest obiectiv este de importanţă majoră pentru dezvoltarea economiei locale
pe termen lung, datorită efectului multiplicator pe care investiţiile noi îl au în general
pentru creşterea economică a oricărei regiuni.
f)

dezvoltarea economiei bazată pe cunoaştere, este alt obiectiv pe termen lung
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care trebuie susţinut în cadrul strategiei de dezvoltare economică locală. Ori acest
obiectiv nu se poate realiza decât pe două căi şi anume: accesul la informaţie al
populaţiei şi creşterea standardelor de educaţie al populaţiei.
Accesul la informaţie poate fi asigurat printr-o infrastructură adecvată de reţea
de internet şi telecomunicaţii,

obiectiv care se poate realiza prin intermediul

operatorilor privaţi existenţi pe piaţă şi anume: S.C. RDS&RCS S.R.L. sau
S.C.Romtelecom S.A. Al doilea obiectiv, creşterea standardelor de educaţie poate fi
realizat prin asigurarea de către autoritatea locală a unei infrastructuri de educaţie
adecvată. Infrastructura educaţională trebuie completată cu orientarea procesului de
educaţie către nevoile reale ale economiei pentru a forma forţa de

muncă în

concordanţă cu aceste nevoi.
În cadrul acestui obiectiv o prioritate trebuie acordată şi dezvoltării activităţilor
de cercetare-dezvoltare pentru că acestea susţin inovaţia şi progresul tehnic pe
termen mediu şi lung al economiei locale. Ori dezvoltarea activităţilor de cercetaredezvoltare nu se poate realiza decât pe bază de parteneriat cu centru universitar pe
care îl are polul de dezvoltare urbană şi anume Universitatea din Oradea. Activităţile
de cercetare dezvoltare trebuie concentrate în zona unui Parc Tehnologic şi trebuie
să cuprindă activităţi de cercetare aplicată din domeniile economiei locale precum
energiile regenerabile cu orientare spre geotermalism, cercetarea din industrie,
precum şi din zona financiar-bancară. Cu toate că polul de dezvoltare urbană
dispune de un incubator de afaceri realizat de Consiliul Judeţean prin accesarea de
fonduri nerambursabile, acesta nu şi-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 urmăreşte
dezvoltarea polului de dezvoltare urbană în formă policentrică prin extinderea
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dezvoltării urbane şi în zonele limitrofe ale municipiului Oradea. Aceste servicii au
început să fie dezvoltate într-o primă etapă prin extinderea reţelei de alimentare cu
apă şi canalizare pentru ca

mai apoi, pe termen lung, să fie extinse şi celelalte

servicii de alimentare cu energie electrică şi/sau de alimentare cu energie termică.
Odată cu creşterea calităţii vieţii în zona metropolitană se va realiza extinderea pe
orizontală a dezvoltării teritoriale a municipiului Oradea pentru a debloca dezvoltarea
spaţială a municipiului. Deplasarea de la

centru spre periferie a dezvoltării

municipiului are ca şi impact descongestionarea traficului rutier şi deblocarea
dezvoltării zonelor rezidenţiale ca soluţie 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 importanţi şi anume: creşterea calităţii vieţii,
coeziunea socială şi dezvoltarea competitivităţii mediului de afaceri.
Promovarea conceptului integrat de dezvoltare urbană în cadrul strategiei de
dezvoltare economică şi socială asigură armonie şi echilibru în elaborarea politicilor
şi strategiilor de dezvoltare pe care le promovează municipiul Oradea precum şi la
integrarea polului în obiectivele şi strategiile de dezvoltare susţinute la nivel naţional
şi regional.”

2.3 OBIECTIVELE FORMULATE ÎN CADRUL PUG ORADEA
Obiective strategice 2020:
1.Creşterea competitivităţii economice a municipiului Oradea
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2. Creşterea gradului de atractivitate a municipiului Oradea
3. Îmbunătăţirea condiţiilor

generale de locuire în municipiul Oradea

4. Atragerea şi susţinerea investiţiilor în
5. Valorificarea sustenabilă

economia orădeană

a patrimoniului natural şi cultural

6. Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu
7. Îmbunătăţirea

coeziunii sociale şi creşterea gradului de implicare a populaţiei în

luarea deciziilor
8. Dezvoltarea

relaţiilor de cooperare cu municipii din ţară şi din străinătate

2.4 DESCRIEREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI
ORADEA – PROIECTE PRIORITARE 2015-2020
”Actualizarea strategiei de dezvoltare locală 2015-2020 a municipiului Oradea
a fost realizată în cadrul proiectului ”Strategii de dezvoltare locală în Zona
Metropolitană Oradea” implementat de către Asociația Zona Metropolitană Oradea.
Obiectivul general al

Strategiei este îmbunătățirea durabilă a

administrațiilor publice din Zona Metropolitană

capacității

Oradea. Prin implementarea

proiectului se urmărește îmbunătățirea politicilor publice şi actualizarea strategiilor
de dezvoltare locale.
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare durabilă la nivelul municipiului
Oradea îl reprezintă creşterea standardului de viață prin valorificarea resurselor
existente şi promovarea potențialului

unității administrativ-teritoriale. Pentru

îndeplinirea acestui obiectiv trebuia realizată o analiză completă şi realistă a situației
existente la nivel local, metropolitan, județean, regional, național și internațional.
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În acest sens, au fost colectate, analizate și interpretate date la nivelul
municipiului Oradea, atât ca și unitate teritorială distinctă cât și ca nucleu urban
principal al Zonei Metropolitane Oradea, corelată cu situația specifică din județul
Bihor şi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.R e z u l t a t u l
condus

la

analizei

a

identificarea problemelor existente şi a măsurilor care trebuie

adoptate.
Această strategie conturează și acțiuni pentru etapa de promovare și realizare
a proiectului "Oradea Mare", respectiv unirea administrativ - teritorială a municipiului
Oradea cu comuna Sînmartin, în vederea atingerii obiectivului comun "Oradea / Băile
Felix - capitala turismului balnear din Romania".
Lista de proiecte prioritare este rezultatul ședințelor interne de la nivelul Zonei
Metropolitane Oradea,Primăriei Municipiului Oradea, pe grupuri de lucru,
dezbaterilor publice și analiza propunerilor de proiecte aflate în curs de
procesare la nivelul aparatului tehnic si decizional al Primăriei Municipiului
Oradea. Pornind de la investițiile deja realizate în etapa anterioară 2007-2013,
pe baza principiilor de analiză a oportunității, suportabilității financiare și a
generării de valoare adăugată fără costuri ridicate de mentenanță, au fost
selectate proiectele prioritare.
Acesta este un material în lucru datorită faptului că încă se află în procedura
de actualizare cu completările de rigoare, pentru că lansarea oficială a surselor de
finantare nerambursabilă incă nu a avut loc (ghidurile finale pentru Programele
Operaționale naționale, transfrontaliere și internaționale).
La momentul lansării lor, acest document strategic și portofoliul de proiecte
prioritare se vor actualiza cu lista finală de activități și cheltuieli eligibile, ceea ce va
permite și finalizarea graficului de implementare și a bugetelor de proiecte. Între
24

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

timp are loc elaborarea/ actualizarea/ finalizarea documentatiilor tehnice necesare
pentru realizarea acestor proiecte de investiții strategice.
Această strategie pune în valoare și rolul major al municpiului Oradea în
cadrul Zonei Metropolitane Oradea (ZMO) ca și platformă pentru dezvoltarea
durabilă. ZMO a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorialadministrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borş,
Cetariu,Girișu de Criș, Ineu, Nojorid, Oşorhei, Paleu, Toboliu, Sînmartin și
Sîntandrei.
Scopul asocierii, aşa cum a fost stabilit acesta în documentele de constituire,
este de a stimula şi sprijini creşterea prosperității teritoriului metropolitan, respectiv
ridicarea bunăstării cetățenilor acesteia, direcția de orientare fiind creşterea
continuă a calității vieții.
Obiectivul general marchează conceptul de dezvoltare durabilă a teritoriului
metropolitan, în contextul formării în perspectivă a unui spațiu urbanistic comun al
membrilor, urmărind implementarea tuturor principiilor necesare asigurării unei
coeziuni teritoriale.
Obiectivele specifice stabilite țin de alinierea Zonei Metropolitane Oradea la
standardele economice şi sociale euro-atlantice, în consens cu cele naționale, de
instaurare în teritoriul metropolitan a unui climat de piață aliniat procedurilor
competiționale internaționale şi, nu în ultimul rând, de creştere a coeziunii
economice şi sociale

la nivelul zonei. Între principalele direcții de activitate a

asociației regăsim elemente legate de promovarea unei strategii coerente de
dezvoltare durabilă, de aplicarea unor politici publice care să permită o creştere
continua de valoare adăugată, de atragere, facilitare şi sprijinire a investițiilor
directe, de elaborare a unor proiecte cu impact major pentru sustenabilitatea zonei.
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2.4.1.ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

2.4.1.1 Cadrul general
Scurt istoric. Apariția omului pe teritoriul Oradiei datează încă de la sfârşitul
paleoliticului mijlociu (50.000-35.000 î.Hr.). La începutul secolului XX (anul 1909) în
perimetrul fostei cărămidării Knapp a fost descoperit un depozit de oseminte care
îngloba 17 piese datând din paleoliticul superior. Această descoperire a convins
cercetătorii de prezența lui Homo sapiens pe actualul teritoriu al Oradiei.
Dezvoltarea localității a depins și de construirea unei mănăstiri pe teritoriul
Oradiei şi a unei cetăți în jurul acesteia. Regele Ladislau întemeiază aici şi o
episcopie, iar la aproximativ un secol de la moartea sa va fi înmormântat în mănăstirea
ridicată din porunca sa.
Oradea a fost atestată documentar în anul 1113, într-o diplomă a abației
benedictine din Zobor. Atacurile repetate ale prințului 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) au reprezentat
contextul în care s-a utilizat pentru prima dată toponimul Oradea – denumită
Varadinum.
De-a lungul timpului Oradea a trecut prin numeroase evenimente importante,
fie că este vorba de marea invazie mongolă dintre anii 1241-1242 când o parte din
armata de invadatori s-a îndreptat spre cetatea de la Oradea pe care o va supune
unui asediu, iar apoi cuceri şi arde. Evenimentul este destul de bine cunoscut datorită
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scrierii călugărului italian Rogerius, prezent atunci la Oradea, autor, mai apoi, al
scrierii Carmen Miserabile (Cântec de jale).
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 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
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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.
Nici începutul secolului al XVI-lea nu este mai puțin tumultuos, Oradea fiind
marcată de bătălia de la Mohacs din 1526 în urma căreia trupele turceşti au reuşit să
obțină o victorie zdrobitoare asupra oştilor aparținând

regatului maghiar (însuşi

regele Ludovic al II-lea va cădea pe câmpul de luptă).
Un moment esențial în evoluția urbei este

constituirea voievodatului

Transilvaniei în principat independent. Pusă în situația de a alege fie ralierea la
Ungaria habsburgică a lui Ferdinand sau la noul principat, Oradea îşi declară inițial
ataşamentul față de habsburgi, ca în cele din urmă, să decidă în 1544 alipirea la
Transilvania.
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
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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 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.
Şi 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 IIlea 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
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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 dirtectorului 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 punera 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).
La jumătatea secolului al XIX-lea are loc şi unificarea celor 4 orăşele din jurul
cetății (Oradea-Olosig, Oradea-Oraşul Nou, Oradea-Subcetate şi Oradea-Velența)
sub o singură administrație.
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. 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 Rimler Károly a apelat la
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comandamentul român al Diviziei 6 de la Tileagd solicitându-i să intre în oraș și să
instaureze pacea.
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 secolul următor, declanşarea celui de-al doilea război mondial va aduce
Oradiei grave prejudicii pe care populația le va resimți deosebit de acut. Din cauza
presiunilor diplomatice la adresa României în vara anului 1940, partea de nord-vest a
Transilvaniei (inclusiv Oradea) este cedată Ungariei. Patru ani mai târziu, însă,
evenimentele din cursul verii anului 1944 au creat României condiții favorabile
eliberării nord-vestului Transilvaniei. Astfel, 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.
Între realizările perioadei comuniste trebuiesc amintite deschiderea șantierului
de construcție a uzinei Alumina, deschiderea a numeroase intreprinderi de industrie
ușoară (Solidaritatea, Arta, Crișul, Crișana), punerea în funcțiune a Intreprinderilor
Agricole de Stat Sere și Avicola, construirea a numeroase blocuri, spitale etc.
Aşezare geografică. Municipiul Oradea este amplasat în zona central –
vestică a județului Bihor, în Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest. Oradea – municipiul
reşedință de județ al Bihorului - este asociată în cadrul Zonei Metropolitane Oradea,
având o poziționare centrală în cadrul acesteia.
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Municipiul Oradea se învecinează la nord cu Biharia, la est cu Paleu şi Oşorhei,
la sud cu Sînmartin şi Nojorid, iar la vest cu Sîntandrei şi Borş. Față de punctul de
frontieră Borş – cel mai circulat punct vamal dintre România şi Ungaria - Oradea este
situată la o distanță de circa 13 km.
În funcție de principalele puncte cardinale, oraşul se află la intersecția paralelei
de 47°03` latitudine nordică cu meridianul de 21°55` longitudine estică.
Poziționarea în nord – vestul țării face ca distanța dintre Oradea şi majoritatea
oraşelor importante din România să fie mai mare, însă o plasează favorabil în raport
cu marile metropole europene. Astfel, distanța dintre municipiul Oradea şi alte
importante centre urbane din țară şi străinătate este următoarea:
→

Bucureşti – 584 km;

→

Iaşi – 573 km;

→

Constanța – 815 km;

→

Braşov – 418 km;

→

Craiova – 439 km;

→

Timişoara – 170 km;

→

Cluj – Napoca – 160 km;

→

Budapesta – 309 km;

→

Viena – 554 km;

→

Bratislava – 511 km;

→

Varşovia – 760 km.

Organizare administrativă. Municipiul Oradea este format din 30 de cartiere,
delimitate pe criterii istorice şi zonale de către reprezentanții Instituției Arhitectului Şef
din cadrul Primăriei Oradea, împreună cu Direcția de Cultură, Culte şi Patrimoniu
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Cultural Național Bihor.
Accesibilitate. Accesul în municipiul Oradea se realizează atât prin mijloace rutiere,
cât şi prin căile feroviare şi aeriene. Principalele trasee rutiere prin care se poate
ajunge în Oradea sunt:
→ E 60 (DN1) – Bucureşti – Braşov – Sibiu – Cluj- Napoca – Oradea
– Borş;
→ E 79 (DN 76) – Deva – Brad – Beiuş - Oradea – Borş;
→ E 671 (DN 79) – Arad – Chişineu-Criş – Salonta – Oradea.
În ceea ce priveşte accesul prin căile feroviare, în municipiul Oradea există
patru stații CFR: Stația Oradea, Stația Oradea Est, Stația Oradea Vest şi Stația
Episcopia Bihor. Infrastructura rutieră din regiune asigură conexiunea municipiului
Oradea cu mai multe localități:
→ Magistrala feroviară 300: Bucureşti – Braşov – Mediaş – ClujNapoca – Oradea;
→ Calea ferată 314: Vaşcău – Beiuş – Holod – Oradea;
→ Calea ferată 310: Arad – Sântana – Chişineu-Criş – Salonta –
Oradea;
→ Calea ferată 402: Satu Mare – Carei – Valea lui Mihai – Săcuieni
– Oradea.
Aeroportul Internațional Oradea facilitează, de asemenea, accesul în municipiul
Oradea, existând curse regulate spre municipiul Bucureşti.
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Suprafață.Municipiul Oradea are o suprafață de 115,56 km2, deținând o
pondere de 1,6% din teritoriul județului Bihor. În cadrul Zonei Metropolitane Oradea,
municipiul Oradea este a doua localitate ca suprafață după comuna Nojorid (125,57
km2). Suprafața intravilană a municipiul Oradea este de 77,15 km2, reprezentând
67,5% din totalul fondului funciar.
Relief.Municipiul Oradea este situat între dealurile care despart Câmpia
Crişurilor de terminațiile cu aspect deluros ale Munților Apuseni. Situat pe malurile
râului Crişul Repede, râu care desparte oraşul în aproape două jumătăți egale, oraşul
se află la o altitudine de 126 m deasupra nivelului mării în zona de deschidere a văii
Crişului Repede spre arealul câmpiei joase.
Hidrografia.Prin municipiul Oradea trec râul Crişul Repede, pârâul termal
Pețea, precum şi pârâurile Paris, Sălbatic, Adona, Crişul Mic, toți afluenți ai Crişului
Repede. Acesta străbate oraşul chiar prin centru, creând o luncă în centrul istoric.
Flora şi fauna. Flora şi faunadin municipiul Oradea sunt specifice zonei
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temperat continentale cu influențe oceanice. Râul Crişul Repede a creat în mai multe
zone o luncă, unde vegetația şi fauna este tipică acestui relief (şopârlă, şarpe de apă,
iepure de câmp, popândău, fazani, etc.). În apele Crişului Repede trăiesc mai multe
specii de peşti cum ar fi: avat, biban, caras, crap, lin, roşioară,somn, şalău, ştiucă,
clean ş.a. Animalele sălbatice lipsesc aproape în totalitate, existând totuşi grupuri de
rozătoare şi mamifere mici, precum şi căprioare, în pădurea Felix de lângă oraş.
Climă.Topoclimatul municipiului Oradea este determinat de persistența acțiunii
vânturilor de Vest. Avem de-a face aşadar cu o climă temperat-continentală cu
influențe 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. Precipitațiile sunt relativ bogate, înregistrându-se o medie
aproximativ 585,4

mm.

anuală

de

Ele sunt repartizate în mod variabil pe întreg parcursul

anului, neputându-se delimita tranşant arii temporale de maxim sau de minim al
precipitațiilor.
Resurse

naturale.Municipiul Oradea

dispune

demresurse

naturale

(regenerabile şi neregenerabile). Pe terasa Crişului Repede, în apropierea cartierului
Episcopia Bihor, se extrage nisip şi pietriş. De asemenea, municipiul Oradea se
numără, alături de comunele Borş, Săcuieni, Marghita, Ciumeghiu, Cighid, Beiuş,
Livada, Sîntandrei şi Toboliu, în rândul localităților cu ape geotermale.
În ceea ce priveşte fondul funciar, aproximativ jumătate din suprafața
municipiului Oradea este destinată utilizării agricole (45,83%).
În municipiul Oradea există mai multe situri comunitare Natura 2000:
→ ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea (se întinde pe localitățile Alşed,
Aştileu, Auşeu, Ineu, Lugaşu de Jos, Măgeşti, Oradea, Oşorhei, Săcădat,
Țețchea, Tileagd, Vadu Crişului);
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→ ROSCI0098 Lacul Pețea (se întinde pe localitățile Oradea şi Sînmartin);
→ ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede (se întinde pe localitățile Borş,
Girişu de Criş, Oradea, Sîntandrei);
→ ROSCI0267 Valea Roşie (se întinde pe localitățile Ineu, Oradea, Paleu).
În situl Crişul Repede amonte de Oradea se întâlneşte habitatul de Zăvoaie
cu Salix alba şi Populus alba. Aria este o zonă importantă pentru conservarea
speciilor de Scoică de râu (Unio crassus), Boartă (Rhodeus sericeus amarus) şi
Zglăvoacă (Cottus gobio), care aici prezintă populații stabile. Situl Crişul Repede
amonte de Oradea este format în proporție de aproape 80% din râuri şi lacuri. Situl
Lacul Pețea se impune la nivel național prin apele termale
acoperite

de

din

Transilvania

lotus (drețe).Nufărul termal – Nymphaea lotus L. Var. Thermalis -

reprezintă un relict terțiar unic în Europa.
Situl comunitar Natura 2000 ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede
este recunoscut pentru habitatul de Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, fiind format
în proporție de 36% de râuri şi lacuri, 26% de culturi (teren arabil), 21% de păşuni,
15% de mlaştini şi turbării şi 2% de alte terenuri arabile. Între cele mai importante
specii din cadrul Luncii Inferioare a Crişului Repede amintim: Buhaiul de baltă,
Porcuşorul de şes, Boarcă, Dunariță, Zvârlugă, Răspăr, Pietrar, Fusar mic, etc.
Situl Valea Roşie (se întinde pe comuna Ineu, comuna Paleu şi municipiul
Oradea) este reprezentativ pentru Pădurile de fag de tip Asperulo-Fagetum, parte din
zonă fiind cuprinsă şi în Rezervația Naturală Fâneața Valea Roşie.
Resurse antropice.Din punct de vedere economic municipiul Oradea se
remarcă ca o localitate cu o economie diversificată. Există unități economice din
domenii variate, precum: Construcții, mase plastice, Activități profesionale, ştiințifice
şi tehnice, Industria prelucrătoare, Transport şi depozitare, Hoteluri şi restaurante,
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Activități de servicii administrative

şi activități de servicii suport, Informații şi

comunicații, Tranzacții imobiliare, Sănătate şi asistență

socială, Agricultură,

silvicultură şi pescuit, etc.
2.4.1.1.2.Demografie
Evoluția populației stabile
Populația municipiului Oradea (după domiciliu), în 2014, totaliza 223.718
persoane, reprezentând 81,38% din volumul demografic al Zonei Metropolitane
Oradea şi 35,97% din populația de la nivel județean. În anul 2014, populația din
municipiul Oradea a scăzut cu 0,14% față de anul 2013.
În perioada 1990-2010 rata medie anuală de creştere a populației din
municipiul Oradea a fost de -0,55%, iar în 2011-2014 rata anuală de scădere a fost
de 0,70%.
În ceea ce priveşte distribuția pe sexe a populației stabile, în 2014, populația de
sex feminin reprezenta 52,69%, iar cea de sex masculin 47,30%. Uşorul dezechilibru
este evidențiat şi prin calcularea raportului de masculinitate, în anul 2010 la 100
depersoane de sex feminin revenind 88,7 persoane de sex masculin, iar în 2013 la
100 persoane de sex feminin revenind 89,84 persoane de sex masculin.
De o preponderență a populației de sex feminin putem vorbi şi în cazul altor
localități din cadrul Zonei Metropolitane Oradea, precum comuna Borş sau comuna
Biharia.
Municipiul Oradea prezintă cea mai ridicată densitate a populației din Zona
Metropolitană Oradea, la 1 km revenind 1747,86 persoane. Raportat la densitatea
populației de la nivel zonal (338,86 locuitori/km2), valoarea existentă în Oradea este
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de circa 5 ori mai ridicată.
Conform Institutului Național de Statistică, municipiul Oradea dispune de 87
unități educaționale din care 4 unități de învățământ superior (1 instituție de
învățământ superior public şi 3 unități de învățământ superior privat). Universitatea
Oradea integrează un număr de 18 facultăți.
Municipiul Oradea este destul de bine dezvoltat şi în ceea ce priveşte infrastructura
sanitară, deținând 3 spitale

din care 2 unități publice şi o unitate privată. Totodată,

există numeroase cabinete stomatologice, farmacii, cabinete medicale de specialitate,
policlinici, etc.
În ceea ce priveşte densitatea urbană,intravilan, revin 2.618,05 persoane/1
kmp de teren.
Distribuția populației municipiului Oradea pe etnii denotă o diversitate ridicată.
Conform Recensământului Populației şi Locuințelor din anul 2011, circa 67,38% din
locuitori sunt de etnie română, 23,07% de etnie maghiară, 1,08% de etnie rromă,
0,17% de etnie germană, 0,21% de etnie slovacă şi 0,15% alte etnii. Per ansamblu,
situația pe etnii este asemănătoare atât celei din Zona Metropolitană Oradea, cât şi
celei de la nivelul județului Bihor.
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Din punct de vedere al confesiunii religioase, majoritatea populației din
municipiul Oradea este de religie creştin- ortodoxă (55,79%). Există însă
reprezentanți destul de numeroşi ai Bisericii reformate (13,62%), romano-catolice
(9,16%), penticostale (4,76%), baptiste (3,48%), greco- catolice (3,0%). Conform
Recensământului Populației şi Locuințelor din 2011, 0,17% din populația din Oradea
se declara fără religie.

Populația din Municipiul Oradea este în curs de îmbătrânire, 13,57% din
populația stabilă având vârsta cuprinsă între 0 – 14 ani, 74,07% între 15 – 64 ani şi
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4,15% peste 65 ani. Comparativ cu situația din Zona Metropolitană Oradea, dar şi cu
cea din județul Bihor sau de la nivel regional şi național, ponderea tinerilor în totalul
populației este mai scăzută.

Durata medie a vieții în 2013, în județul Bihor, a fost de peste 73,71 ani cu
diferențe mai mari de 7 ani între femei (77,19 ani) şi bărbați (70,24 ani). Durata medie
a vieții la nivel județean este în continuă creştere, de la 69,5 ani în anul 2004,
ridicându-se până la 71,3 ani în anul 2007, 72,3 ani în 2010, 72,82 ani în 2011 și
73,71 ani în 2013.
Durata medie a vieții înregistrată în anul 2013 la nivel național (74,75 ani) a
fost peste pragul regional (74,25 ani) şi județean analizat (73,71 ani).
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Indicatori statistici demografici
Mi şcarea n atu r ală a po pu l a ți ei
Fenomenul de îmbătrânire demografică este caracteristic populației din
municipiul Oradea, deşi amploarea acestuia nu a atins cotele de la nivel național.
Astfel, gradul de îmbătrânire demografică este de 984‰ în anul 2014, ceea ce
înseamnă că la 1000 de persoane tinere (0 – 14 ani) revin 984 persoane vârstnice
(65 ani şi peste). Situația din Zona Metropolitană Oradea se prezintă mai bine decât
cea din municipiu, gradul de îmbătrânire demografică fiind mai scăzut.
Un alt indicator statistic important referitor la situația demografică din municipiul
reşedință a județului Bihor este gradul de dependență demografică, care prezintă
raportul dintre numărul populației de 0-14 ani şi peste 65 ani, pe de o parte, şi numărul
populației cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani. La nivel local, la 1000 de persoane
adulte revin 350,06 tineri şi bătrâni. „Presiunea” acestora asupra populației adulte este
aproximativ egală, gradul de dependență al tinerilor fiind de 183,32‰, iar cel al
persoanelor vârstnice de 166,74‰.
Rata de înlocuire a forței de muncă denotă că, peste 12 ani, municipiul Oradea
se va confrunta cu un deficit substanțial de forță de muncă, 1000 de persoane care
vor ieşi din câmpul muncii urmând a fi înlocuite de doar 530,6 persoane. Comparativ
cu rata de înlocuire a forței de muncă de la nivel zonal (rată de 605,2‰) sau
județean (rată de 743,8‰), putem afirma că avem de a face cu o situație mai critică
în Oradea.
Numărul născuților vii din municipiul Oradea a avut, în perioada 2005-2010, o
marjă de creştere/scădere anuală de ±100 persoane. În anul 2013 la nivel local sau născut 1.858 persoane, rata natalității fiind de 9,19‰. Practic, peste trei sferturi
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din născuții vii din Zona Metropolitană Oradea au avut loc în Oradea. Cu toate
acestea, rata natalității (născuții vii la 1000 locuitori) din municipiul Oradea este uşor
inferioară celei de la nivel zonal (9,19‰, față de 9,73‰).
Numărul persoanelor decedate în anul 2013 este mai mare decât cel al
născuților vii (1969 persoane), rata mortalității fiind de 9,3‰. Raportul dintre rata
natalității şi cea a mortalității face ca rata sporului natural din ultimii ani să fie negativă.
În anul 2010 sportul natural în municipiul Oradea a fost de 231 persoane, rata
sporului natural fiind de 1,1‰, iar în 2013 de -0,94‰.
Indicatori statistico-demografici, 1 iulie 2014
Gradul
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Raportul
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Rata sporului natural din anul 2013 este aceeaşi cu rata de la nivelul Zonei
Metropolitane Oradea. Spre comparație, la nivel județean, regional şi național sunt
înregistrate rate negative ale sporului natural (-2,5‰, -1,7‰, respectiv - 2,4‰).
Rata mortalității infantile a fost de 4,30‰ în anul 2013, ceea ce înseamnă că
la 1000 de născuți vii au fost înregistrate 4,3 decese sub 1 an.
An

NAȘTERI

CĂSĂTORII

DECESE

2013

4.785

1.354

2.957

2014

4.706

1.401

2.967

Conform datelor de la SPCLEP Oradea, analiza pe anii 2013/2014 arată astfel:
Evoluția populației dupa domiciliu, în perioada 2000 - 2014
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A
Analiza SWOT

Puncte tari
Puncte slabe
- Înregistrarea unui grad de îmbătrânire a populației inferior celui - Trendul descendent al populației stabile din Oradea în

-

de la nivel județean, regional şi național;

perioada 2000-2014 și migrarea acesteia către

Rata de dependență demografică se situează sub nivelul

limitrofă/perirubană ex. Sînmartin, Oșorhei, Paleu, Sântandrei

înregistrat la nivel județean, regional şi național, ceea ce

etc.;

înseamnă că „presiune” exercitată de populația

inactivă

-

economic (tineri şi vârstnici) asupra celei active (adulți) este mai
scăzută;

-

-

Sporul natural pozitiv din ultimii ani, deşi rata înregistrată este

-

10-15 ani;

Rata mortalității infantile este inferioară celei de la nivel zonal

-

externă);

-

Trendul descendent al ratei nupțialității în ultimii ani;

prisma numărului ridicat de studenți;

-

Creşterea semnificativă a ratei divorțialității în perioada 2006-

Existența unei rate a nupțialității superioară celei de la nivel

2014; valoarea ratei divorțialității este superioară celei din

județean, regional şi național.

Zona Metropolitană Oradea, județul Bihor sau Regiunea Nord

Scăderea ratei divorțialității în anul 2014 față de anul 2013

– Vest.

natalității

la

nivel

național

prin

stimulente

Amenințări
- Migrarea populației în străinătate pe fondul crizei economice

guvernamentale (ajutoare pentru copii, alocații, etc.);

mondiale;

Dezvoltarea economică sustenabilă a municipiului poate

-

determina reîntoarcerea populației plecată la muncă în
străinătate;

-

Pe fondul creșterii numărului de locuri de muncă

-

determina o cerere de noi locuințe

-

Îmbătrânirea populației pe fondul scăderii numărului de nou
născuți;

se poate

Investițțile pentru creșterea calității vieții vor atrage persoane

Reducerea cuantumului indemnizației de maternitate poate
determina reducerea ratei natalității;

-

încuraja stabilirea populației din afraă în municipiu, ceea ce va

-

Soldul negativ al schimbărilor de domiciliu (inclusiv migrația

Înregistrarea unui sold pozitiv al schimbărilor de reşedință, prin

Oportunități
- Susținerea

-

Rata de înlocuire a forței de muncă din municipiu poate duce
la crearea unui deficit de forță de muncă de circa 50% peste

sau județean;

-

Distribuția uşor dezechilibrată a populației pe sexe (53%
persoane de sex feminin şi 47% persoane de sex masculin);

destul de scăzută;

-

zona

Creşterea ratei divorțialității ca urmare a plecării unuia din
parteneri la muncă în străinătate;

-

Reducerea numărului stabilirilor de reşedință în Oradea ca

cu studii superioare;

urmare a scăderii numărului de studenți cauzată

Dezvoltarea economică = locuri de muncă, 25.000 navetişti

promovabilitatea redusă la bacalaureat;

care se vor stabili în următorii ani în Oradea

-

Alipirea teritorială Oradea-Sînmartin;

-

Creşterea notorietății universității poate atrage studenți.

-

de

Persistența crizei economice (sporul natural e legat de acest
fenomen).

-
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2.4.1.1.3Terenuri şi locuințe
Terenuri
Municipiul Oradea se întinde pe o suprafață de 11.524 ha, reprezentând 15,3%
din suprafața totală a Zonei Metropolitane şi 1,6% din suprafața județului Bihor.
Intravilan propus. Zonificarea teritoriului intravilan - Bilanțul teritorial
Gestionarea suprafeței de intravilan a avut la bază următoarele considerente:
-

Bilanțul suprafețelor disponibile pentru dezvoltare (terenuri libere) şi aflate în teritoriul
intravilan în anul 2013 este de aproximativ 2.500 de hectare. În perioada cuprinsă
între 2000-2014 au fost viabilizate şi ocupate cu construcții la nivelul municipiului
Oradea aproximativ 550 de hectare de terenuri noi. Prin urmare, în perioada
- Costurile publice aferente extinderii şi întreținerii infrastructurii pentru zonele
urbanizate pe foste terenuri agricole în perioada 2000-2014 (străzi, rețele, dotări etc.)
au fost foarte ridicate, în condițiile în care cartierele constituite ale oraşului, precum şi
zona istorică necesită o serie de investiții esențiale în dezvoltarea oraşului.
- Recuperarea

terenurilor neutilizate din interiorul oraşului, reintroducerea lor în

circuitul economic şi social, precum şi continuarea echipării celor urbanizate în ultima
decadă sunt măsuri şi obiective prioritare ale municipalității pentru următorii ani;
- Ocuparea

cu construcții a cadrului natural sau agricol al municipiului reduce

suprafețele disponibile culturilor şi are, de multe ori, efecte negative asupra mediului
şi a peisajului. Reducerea considerabilă a suprafețelor ocupate de livezi, afectează
nu numai o tradiție economică a oraşului, dar reduce stabilitatea geologică a
versanților şi sporeşte riscul producerii de alunecări;
- Protejarea

suprafețelor cultivabile, a livezilor şi viilor, prin păstrarea destinației
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agricole sau a stării lor naturale este un obiectiv la fel de important al dezvoltării
oraşelor ca şi realizarea de construcții, motiv pentru care este conținut în diverse
tratate europene ratificate de România, precum şi în legislația urbanistică aflată în
vigoare (HG 525/1996, Legea 350/2001, Legea 50/1991 etc).
Cea mai mare parte a suprafeței municipiului (52,8%) reprezintă teren
neagricol, adică terenuri ocupate cu construcții şi curți, căi de comunicații şi căi ferate,
păduri şi alte terenuri forestiere, terenuri cu ape şi stuf şi terenuri degradate şi
neproductive.
Suprafața terenurilor agricole este de 5.297 ha, ceea ce reprezintă 45,83%
din totalitatea suprafeței municipiului Oradea. Din totalitatea terenurilor agricole,
75,88% sunt terenuri arabile şi 14,80% sunt terenuri ocupate cu livezi şi pepiniere
pomicole.
La sfârșitul anului 2014, situația terenurilor aflate

în proprietatea sau

administrarea municipiului Oradea:
Suprafața/HA

Categoria
Terenuri aflate in domeniul public al mun. Oradea

2313
Terenuri aflate in domeniul privat al mun.

185

Oradea (Eurobusiness I,II,III)
Terenuri aflate in domeniul privat al statului roman
12

Pe baza considerentelor de mai sus, Strategia de dezvoltare şi Masterplanul
Oradea 2030, document aflat la baza elaborării PUG şi aprobat în Consiliul Local al
municipiului la data de 25 aprilie 2013 prevede că: “...orice planificare sustenabilă
vizează asigurarea rezervelor de teren necesare evoluției pe termen lung, în
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perspective de timp care depăşesc momentul 2030".
O astfel de preocupare înseamnă în primul rând gestionarea rațională a resursei
teren (nemultiplicabilă şi fifinită), prioritizarea reutilizării suprafețelor intra-urbane ca
alternativă la extinderea oraşului în cadrul natural şi o lărgire precaută a zonei
intravilan, în acord deplin cu interesul public şi cu exigențe de ordin social, ecologic
şi infrastructural”.
Au fost propuse modificări ale limitei pentru următoarele două tipuri de situații:
-

corelarea traseului limitei intravilan cu situația cadastrală, în vederea
evitării situațiilor în care parcele sunt secționate de limită;

-

extinderea limitei pentru includerea unor terenuri

vizate pentru

realizarea unor investiții cu importanță strategică pentru oraş şi care
deservesc interesul public: parc tehnologic, zonă de agrement;
-

în perioada următoare se va propune blocarea extinderii intravilanului.

L o cu i n țe
Fondul de locuințe din municipiul Oradea cuprindea 88.328 locuințe în anul
2013, concentrând 81,04% din locuințele existente în Zona Metropolitană Oradea.
Comparativ cu anul 2005, fondul de locuințe s-a majorat cu 6.858 unități, ceea ce
semnifică o creştere de 8,4%.
Ritmul mediu anual de creştere a fondului de locuințe a fost de aproximativ
1% în perioada 2010-2013.
Suprafața locuibilă existentă la sfârşitul anului 2013 în Oradea a fost de
4.180.462 mp arie desfăşurată. Față de anul 2010, suprafața locuibilă a crescut cu
28%, reprezentând în cifre absolute 927.751 mp.
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În perioada 2011-2013, în municipiul Oradea s-au finalizat 1.544 locuințe noi,
reprezentând 51,95% din locuințele finalizate în Zona Metropolitană Oradea şi 40,74%
din locuințele finalizate în județul Bihor. În anii 2011 -2012, s- au livrat cele mai multe
locuințe, fiind finalizate 1.156 locuințe, ceea ce înseamnă 74,87% din locuințele
terminate în perioada 2011-2013.
În anul 2014 au fost înaintate spre discuție şi aprobare către Consiliul Local
Oradea un număr de 26 documentații de urbanism:


21 PUZ-uri;



5 PUD-uri.

Numărul documentațiilor de urbanism promovate spre aprobare Consiliului
Local al Municipiului Oradea este mai mic în comparație cu anii precedenți din
următoarele motive:
o Pe de o parte datorită modificării Legii 350/2001 prin OUG nr.7/2011,
modificare ce restricționează elaborarea documentațiilor de urbanism .
o Pe de altă parte datorită faptului că a fost demarată procedura de
reactualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Oradea şi din
acest motiv toate solicitările care se refereau la extinderea limitei
intravilanului au fost amânate până la aprobarea PUG-ului, limita
intravilanului nu a mai fost modificată.
Investiții importante – pentru care au fost elaborate documentații de urbanism
ce au parcurs procedura legală de avizare urmând a fi supus spre aprobare:


Parcelare teren pentru extindere Parc Industrial Eurobusiness II cu o suprafață
de 59,66 ha, pe str. Ogorului.
Alte documentații privind proiecte importante ale Primăriei municipiului Oradea
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analizate şi avizate în cadrul şedințelor CMUAT:


Reabilitare pod Piața Unirii – Piața Ferdinand;



Iluminat arhitectural la clădiri monument istoric situate în Ansamblul Urban
Centrul Istoric;



Construire Complex Wellness Termal "NYMPHAEA";



Gradina publică pe Dealul Ciuperca - Dezvoltarea unor habitate naturale din
specii de arbori protejați și floră spontană;



Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură pentru
producerea agent termic de încălzire și prepararea apei calde de consum;



Drum de acces pentru autovehicule speciale de intervenție pt. situații
de urgență;



Trecere denivelată pe sub liniile de cale ferată Oradea - Episcopia Bihor.
La nivelul anului 2014, într-o analiză a cererilor prelucrate pe acte specifice, față

de anul trecut, se constată o creștere semnificativă a numărului cererilor autorizațiilor
de construire (pe fondul controalelor departamentului Disciplină în construcții, urmate
de măsuri pentru intrarea în legalitate).
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Graficele de mai jos relevă totalitatea actelor emise pe finalizări construcții, în
perioada anilor 2011- 2014.
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Pe tipuri de acte emise, o comparație din 2014 cu anul 2013, arată o creștere
a tuturor tipurilor de acte: certificatele de urbanism au crescut cu 17%; autorizațiile de
construire cu aproximativ 26%, autorizațiile de desființare cu aproape 21%.
Dacă analizăm autorizațiile de construire emise în 2014, comparativ cu cele
emise în 2013, pe domenii de autorizare există o creștere evidentă a numărului
acestora pe toate segmentele de autorizare, astfel: publicitate cu 109%; rețele cu 9%
şi aproape 11% pentru construcții- clădiri.
Din analiza acestui tabel, rezultă o creștere substanțială a actelor de închidere a
autorizațiilor de construire (regularizări de taxe și adeverințe de luare în folosință a
construcțiilor), de peste 34 % în 2014 față de 2013, iar dacă analizăm perioada 2011
– 2014, se observă clar tendința de creștere a acestora. Acest fapt se datorează
faptului că instituția monitorizează atent expirarea valabilității actelor de autorizare, iar
beneficiarii sunt atenționați prin adrese la domiciliu, de 2 ori, apoi urmând somațiile,
iar în cazul în care aceștia nu răspund nici la a 4-a solicitare , urmează aplicarea
sancțiunii contravenționale.
Pentru anul 2015 se propun următoarele proiecte principale:
Documentații de urbanism:


Plan urbanistic zonal pentru drumurile colectoare la șoseaua de centură
aferente căii Sântandreiului;



Studiu cromatic pentru fațadele ansamblurilor de blocuri construite în perioada
1950-1990, care, după finalizare se va constitui într-un ghid pentru lucrările de
reabilitare termică.
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Proiecte de amenajare spații publice:


Reamenajarea piațetei din față magazinului Crișul;



Valorificarea potențialului ambiental al malurilor Crișului Repede;

prin realizarea unităților de alimentație publică cu terase și remodelarea
spațiilor publice adiacente în cele 2 locații aprobate de către Consiliul
Local Oradea.
Administrația Imobiliară Oradea a încheiat contractele de concesiune pentru 2
amplasamente ultracentrale:


terenul situat pe malul drept al Crisului, la intersecția podului
Ferdinand cu str. Emilian Mircea Chitul și str. Ady Endre, pentru
care Instituția Arhitectului Șef a organizat în anul 2013 un concurs
de arhitectură ; proiectul câștigător este preluat de către concesionar
pentru a fi pus în opera.



terenul situat pe malul stâng al Crișului, lângă podul Dacia și colegiul
national “Emanoil Gojdu”, cunoscut drept “Casa Pompelor”.

Statui


Realizarea statuii marelui om politic Ion I.C.Brătianu, care va fi
amplasat în parcul cu același nume, în urma câștigării concursului
de idei, desfășurat la începutul acestui an.



Reamplasarea statuii marelui voievod Mihai Viteazul din piața Unirii
în parcul cu același nume.

Renumerotări de străzi


În cursul anului 2014 s-a inițiat procedura de renumerotare din punct
de vedere administrativ a a străzilor din municipiu care s-au dezvoltat
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foarte mult pe parcursul ultimilor 25 de ani, iar prin parcelări
succesive s-a ajuns în situatia că acea codificare care reprezintă
numărul stradal să fie compusă din 3 caractere. Spre exemplu: dacă
un nomenclator stradal
– Sucevei 5A – este ceva obișnuit, Branului 15W1- nu reprezintă o
opțiune corectă și trebuie modificată Aceste măsuri sunt justificate
acolo

unde

străzile

și-

au

epuizat

capacitatea

de

dezvoltare/extindere.
Străzile avute în vedere sunt cele din partea de nord-est , de dealuri a orașului:
str. Sofiei, Făcliei, Dimitrie Anghel, Livezilor, Culegătorilor, Plaiului, Branului etc.
Reabilitarea centrului istoric
1.

Casa Poynar, str. Nicolae Grigorescu nr. 6

2.

Palatul Stern nr. 10 și nr. 10/A – parțial

3.

Palatul Moskowits Miksa, parcul Traian, nr. 2 și încă 3 clădiri

din zonă protejată:
4.

Imobil str. Republicii nr. 13

5.

Imobil, Piata Unirii, nr. 6

6.

Imobil, aleea Emanuil Gojdu, nr. 5 (Policlinica Bethesda) a căror reabilitare
urmează să înceapă în primăvara anului 2015.

Stadiul situației pentru Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuințe proprietate personală:
Parcele existente
1
până la sfârşitul anului 2014

303 parcele
- in suprafață de 250
mp fiecare
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Număr de dosare
2

3

839 dosare complete
depuse până în anul 2014
Număr contracte de

221

comodat in vigoare
Număr

de

parcele

25

concesionate/ vândute
(din
4

care

3

ca urmare a vânzării

concesionate /

locuințelor

4 vândute în anul

personală

proprietate

2014)

Condiții de locuire
Rețea comercială. Locuitorii municipiului Oradea îşi pot face cumpărăturile
alimentare şi nealimentare din piețe, galerii comerciale şi supermarketuri - Oradea
Shopping City, Lotus Center, Auchan, Real, Practiker, Mobexpert, Jumbo, Era
Shopping Park, Penny Market, Lidl, Carrefour, Jysk, Brico Depot, Selgros, Billa, Metro
etc. De asemenea, la nivel local funcționează cinci piețe agroalimentare.
Rețea bancară. În municipiu se află sucursale şi agenții ale principalelor bănci
de piața națională: Volksbank, UniCredit – Țiriac România, Libra Bank, OTP Bank,
Reiffeisen Bank, ING bank , HVB Bank Romania, CEC, Banca Comerciala Carpatica,
BCR, Banca Romanească, Alpha Bank, Bancpost, Banca Transilvania, BRD, RBS
etc.
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Telecomunicații. Rețeaua de telecomunicații din municipiul Oradea este bine
dezvoltată, existand activi furnizori de telefonie fixă şi mobilă, internet şi cablu TV.
Spații verzi. Suprafața spațiilor verzi amenajate din municipiul Oradea este de
552 ha, reprezentând aproape 2% din totalul fondului funciar al localității.
Suprafața medie de spații verzi amenajate pe cap de locuitor este de 27,32 m2,
cu 245% mai ridicată decât la nivel național şi cu 217,68% mai ridicată decât la
nivel județean. În cadrul Municipiului au fost înființate 22 parcuri, cu o suprafață totală
de 510.658 mp.

În cursul anului 2013 au fost amenajate şi reabilitate zone verzi pe suprafata
de 32070 mp, in valoare de 47.539 lei.
În cursul anului 2014 au fost amenajate şi reabilitate zone verzi pe suprafata
de 41254 mp, in valoare de 36.230 lei.
În cursul anului 2014 s-au amenajat 5 hectare de parcuri (Salca I, XenopolOneştilor, Ion Bogdan).
În anul 2015/2016, Primăria va amenaja 8 hectare de spații verzi:4,5 ha Parcul
Ciuperca, 1,4 ha Parcul Arena, 2,2 ha Parcul Salca II și 1 ha Parcul Adona.
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Parcul Arena va avea o suprafață de 1,4 ha și va fi amenajat în șanțul de sud
al Cetății Oradea, pe partea dinspre strada Griviței.
Parcul va avea o suprafață amenajată cu gazon de peste 5000 mp. Pe lângă
aceasta, vor fi amenajate suprafețe cu gard viu, cu arbuști, se vor amenaja alei
pietonale cu pietriș și piatră cubică.
Parcul Arena are prevăzut un țarc circular pentru manej, care
organizarea

de

va

permite

activități interactive / educative și sportive cu cai, ponei,

expoziție cu animale de companie, expoziții demonstrative.
Lucrările de amenajare cuprind și amplasarea de bănci de odihnă, panouri de
informare, coșuri de gunoi, rezervoare de apă, fântâni de apă potabilă, toalete
ecologice, stâlpi de iluminat, rețea de irigat.

Parcul Arena - un nou spațiu verde în șanțul Cetății
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Parcul este prevăzut cu un spațiu multifuncțional de formă circulară, destinat
spectacolelor de muzică, fanfară, dans, teatru, jocuri sportive, lupte medievale.
Pe acest spațiu se va putea amplasa oricând o scenă mobilă. Cei care vor vizita
parcul se vor putea bucura și de un labirint medieval, ce va avea amplasat în mijloc
un foișor cu rol de observator.

Parcul Arena va fi un spațiu cu dublă funcție. Pe de o parte, el va fi un
parc urban care va răspunde nevoii de recreere a locuitorilor, dar va fi și o zonă care
se va preta foarte bine organizării unor evenimente cum sunt Serbările Cetății Oradea
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sau altele de acest gen. Parcul este prevăzut cu un pod-belvedere din lemn, așezat
pe piloni din zidărie de cărămidă aparentă, care va marca zona centrală a parcului,
destinată organizării unor diverse evenimente.
Amenajarea Parcului Salca continuă concepția amenajării peisagistice din
prima etapă.
Proiectul parcului prevede realizarea unui pârâu cu o suprafață de 72 mp, care
se va deversa în lacul existent în Pârâul Salca I și care, cu ajutorul unei pompe, va fi
recirculat.

Parcul Salca II
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Parcul Salca II va cuprinde alei pietonale asfaltate, o pergolă pe stâlpi de zidărie
de cărămidă aparentă, trei locuri de joacă destinate copiilor, o cascadă pe două părți
- una care se prelinge pe suprafața peretelui, orientată spre locul de odihnă și
cealaltă ca o cascadă îngustă, cu cădere spre un lac mic, care face legătura cu lacul
realizat în prima etapă, dar și un amfiteatru în aer liber, dezvoltat în jurul unei scene
circulare.
Totodată, parcul va fi dotat cu panouri de informare, fântâni cu apă potabilă, o
fântână cu apă pentru câini, toalete ecologice, bănci de odihnă, coșuri de gunoi, stâlpi
de iluminat, corpuri de iluminat încastrate în pavaj, două poduri pentru traversarea
pârâului existent, rețea de irigat.
Parc în zona străzii Liszt Ferenc
Având în vedere că în zona străzii Liszt Ferenc nu este amenajat niciun loc de
joacă pentru copiii de la blocurile din zonă, respectiv pentru cei de la zona de case
particulare, Primăria Oradea a decis amenajarea unui loc de joacă destinat copiilor
preșcolari, dar și amenajarea unui teren de fotbal.

Parc în zona străzii Liszt Ferenc
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Noul parc este prevăzut cu alei pietonale, bănci de odihnă, sistem de iluminat
public, sistem de irigație.
Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

-

Creşterea fondului de locuințe de la nivel zonal;

-

Scăderea numărului de locuințe terminate în anul 2014, față de anii precedenți;

-

Valoarea mai ridicată a suprafeței medii locuibile pe cap de locuitor decât la nivel național;

-

fond de locuințe învechit, nereabilitat termic;

-

Dezvoltarea unui număr ridicat de ansambluri imobiliare;

-

Degradarea unor imobile de locuințe vechi, chiar monumente istorice, proprietate privată, din cauza
lipsei banilor pentru repararea şi întreținerea acestora;

-

existența unor zone rezidențiale noi, nesistematizate, cu profil rural, lipsite de infrastructură de
bază;

Oportunități

-

Lipsa Planului Urbanistic General aprobat.

Amenințări

Programele de reabilitare termică a clădirilor care pot duce la o îmbunătățire a aspectului general

- Ritmul haotic al construcțiilor care poate afecta potențialul natural al municipiului.

al municipiului, pe lângă considerentele de mediu care impun astfel de acțiuni;

-

Existența terenurilor neexploatate în prezent, dar care ar fi oportune pentru desfăşurarea unor
investiții;

-

Continuarea programului de amenajare spatii verzi;

-

Construcția de locuințe în parteneriat public-privat sau creşterea numărului celor construite prin ANL.

2.4.1.1.4.Infrastructură şi echiparea teritoriului
Alimentarea cu apă potabil ă
Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile din municipiul Oradea era, la
sfârşitul anului 2013, de 558,7 km, reprezentând aproximativ 22,12% din total lungime
rețea existentă la nivelul județului Bihor.
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Capacitatea instalațiilor de producție a apei potabile se ridică la 181.440 metri
cubi per zi.
Cantitatea de apă potabilă distribuită pe parcursul anului 2013 a fost de 10.001
mii metri cubi, reprezentând peste jumătate (51,19%) din cantitatea de apă potabilă
distribuită la nivel județean.
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor casnici a reprezentat
74,29% din total cantitate distribuită la nivelul municipiului, respectiv 7.430 mii metri
cubi.
Vechime rețele (ani )
Nr.crt

Dimensiune

Lungime

0

km

5 -15 %

15 – 30 %

Peste 30%

18

22

38

-5

1

250 – 300 mm

425

%
22

2

30 / 45 cm

250

25

22

18

35

3

500 – 1000 mm

101

5

10

35

50

4

Peste 1000 mm

25

0

3

45

52

Total

801

Consumul mediu anual de apă per locuitor a fost, în 2013, de 49,51 mc,
superior celui înregistrat la nivelul ZMO (36,6 mc/locuitor).
Cantitatea totală de apă distribuită la nivelul municipiului Oradea a crescut în
perioada 2011-2013, față de anul 2010. Această evoluție ascendentă este cauzată,
în special, de creşterea înregistrată în cazul consumului industrial şi instituțional.
Sectorul Apă-Producție are rolul captării apei brute, tratării acesteia şi pompării
apei potabile în rețeaua de alimentare la presiunea necesară. Acestea se realizează
prin intermediul celor 5 uzine de apă amplasate pe cele două maluri ale râului Crişul
Repede, în partea de est a municipiului, ele având o capacitate de pompare instalată
totală de 2100 l/s:
61

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

- uzina

1 – 600 l/s

- uzina

2 – 250 l/s

- uzina

3 – 150 l/s

- uzina

4 – 500 l/s

- uzina

5 – 600 l/s

Pentru obținerea apei potabile, tehnologia şi instalațiile existente permit utilizarea
apei subterane captată prin drenuri sau a apei de suprafață captată din Crişul Repede
şi filtrată ulterior. Apa brută este captată în cea mai mare parte din stratul freatic
subteran, prin intermediul drenurilor de colectare.
Pentru îmbogățirea stratului freatic, în vederea asigurării unui debit mai mare al
drenurilor, pe ambele maluri ale Crişului Repede sunt amplasate bazine de
îmbogățire – 8 buc. pe malul stâng şi 15 buc. pe malul drept. Aceste bazine sunt
alimentate prin intermediul unor aducțiuni de la captările din Crişul Repede.
Apa colectată prin intermediul drenurilor este corespunzătoare din punct de
vedere fizico-chimic, necesitând doar o tratare bacteriologică, aceasta făcându-se
prin clorinare pe refularea fiecărei stații de pompare.
Tehnologia existentă permite şi utilizarea apei de suprafață, captată din râul
Crişul Repede şi tratată apoi corespunzător prin deznisipare, decantare, filtrare şi
clorinare. Această soluție este una de rezervă, preferându-se apa subterană, care
este şi de calitate mai bună şi mai ieftină, necesitând ca tratare doar clorinarea.
Întregul sistem de captare, aducțiuni apă, bazine de îmbogățire, câmpuri de infiltrare,
uzine de apă se situează într-o zonă de protecție cu regim sever având o suprafață
de cca. 280 ha. Întregul proces de pompare este automatizat şi monitorizat la
dispeceratul uzinelor, situat la S.P.2.
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Transportul şi distribuția apei se realizează printr-o rețea inelară în lungime
totală de 660,5 km. Condițiile geografice au impus utilizarea stațiilor de hidrofor în
număr de 80.

indicator / an
Reţea de apă potabilă (km)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

55
181440
5

56
181440
4

60
181440
8

61
181440
3

64
181440
2

64
181440
8

54
181440
5

14342

13622

13115

12637

10796

10478

10255

55
181440
8
10001

Cantitate de apa potabila distribuita consumatorilor casnici (mii mc)

6010

5952

5403

5900

7970

7811

7604

7430

Cantitate medie distribuita consumatorilor (mc/locuitor)

29.18

29.02

26.41

28.81

39.53

39.78

37.73

36.79

Capacitatea instalatiilor de productie a apei potabile (mc/zi)
Cantitate de apa potabila distribuita / an (mii mc)

Cole ctar ea şi epurarea apelor uzate, transportul şi descărcar ea ape lor met e orice
La nivelul municipiului Oradea, lungimea rețelei de canalizare era, la finalul
anului 2013, de 799,5 km, în creştere cu 52,2 km (+6,98%) față de anul 2010.
În municipiul Oradea se asigură preluarea şi transportul apelor uzate
menajere, precum şi a celor pluviale printr- o rețea de canalizare organizată în sistem
mixt. Epurarea apelor uzate pentru Oradea şi localitățile din Zona Metropolitană se
realizează în trei trepte: mecanică, biologic şi terțiară.
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Retele canal (menajer + pluvial) Oradea la 30.06.2014
-

Rețele canal menajer 461 km, din care:

-

Rețele canal pluvial 340 km

-

Racorduri canalizare menajeră 21.933 buc,

-

Stații de pompare în sistemul de canalizare al mun. Oradea: 13
stații de pompare ape uzate şi 6 stații de pompare ape pluviale

-

Stații de epurare - stația de epurare din Oradea cu o capacitate
de epurare mecano- biologică a apelor uzate de 2.200 l/s.

Lucrări realizate pentru sistemul de canalizare epurare în cadrul proiectului Ispa:


extinderea/reabilitarea rețelelor de canalizare pe o lungime de
cca. 64 Km;



reabilitarea Stației de Epurare a mun. Oradea



reabilitarea a trei stații de pompare ape uzate (T. Vladimirescu,
Ioşia Nord, Zona Industrială);



construcția a trei noi stații de pompare ape uzate (EminescuGuttemberg, Episcopia- Crivățului şi Ioşia-Barcăului);



amenajarea a 14 guri de deversare în râul Crişul Repede.
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Populație deservită în anul 2014
-

În municipiul Oradea:

Alimentare cu apă: 180.500 locuitori (98 % din populația rezidentă);
Canalizare: 170.300 locuitori (93% din populația rezidentă).
Proiecte de investiții cu finan țare externă aflate în curs de derulare:
- „Programul – Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată in bazinul Criş,
în județul Vaslui şi în municipiul Ploieşti – Subprogramul – „Extinderea
alimentării cu apă şi canal pe străzi în Municipiul Oradea".Pentru finanțarea
subprogramului mai sus menționat, între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor şi
Municipiul Oradea s-a încheiat Convenția nr. 5545/26.10.2006, în scopul finanțării
extinderii sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare în Municipiul
Oradea unde

ponderea asistenței acordate de Ministerul Mediului si gospodăririi

Apelor este de 75% din cheltuielile eligibile, iar diferența de 25% (12.000.000 Euro)
a fost asigurată printr-un credit bancar acordat de BERD contractat de către
Compania de Apă.
Proiectul este în curs de derulare, fiind aprobată prin HG 536/2006 pentru
următorii indicatori tehnico- economici: valoarea investiției 46.531.000

Euro,

extindere rețele apă 108,27 Km, extindere rețele canal menajer 140,704 Km,
extindere rețele canal pluvial 99,582 Km,execuție 5.500 branşamente şi 7.800
racorduri noi.
La nivelul întregului Program de Extinderi, până la data de 30.06.2014 s-au
realizat lucrări în cuantum de 75% din valorile contractate.
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a Alimentarea cu gaze natural
Reț eaua de termoficare
La finalul anului 2014, lungimea rețelei de distribuție a gazelor naturale din
municipiul Oradea era de 187,58 km, reprezentând aproximativ 32% din totalul rețelei
de la nivel județean.
Lungimea rețelelor de distribuție a gazelor naturale a cunoscut o creştere
importantă în perioada 2005-2014, de la 69 km până la 187,58 km (+271%). La nivelul
județului Bihor, în perioada 2005 - 2013, s-a înregistrat o extidere a rețelei de gaze
naturale de la 318 km la 576,5 km (+181,3%) iar în ZMO de la 120.9 km la 289,3
km (+239%).
Cantitatea de gaze naturale distribuite consumatorilor a fost de 20.020 mii metri
cubi în 2013, înregistrând o creştere cu 183,04% față de anul 2010.Din totalul
cantității de gaze naturale distribuite la nivelul municipiului Oradea, aproximativ
30,29% a fost pentru uz casnic – 6.065 mii metri cubi, în 2013. Astfel, cantitatea
medie anuală de gaze naturale distribuite consumatorilor casnici a fost de 33 metri
cubi per locuitor.
Energia termică distribuită la nivelul municipiului Oradea a înregistrat o scădere
în perioada 2011-2014, avân în 2014 un consum de 482.625 gigacalorii, după ce au
fost consumate 552.811 gigacalorii în 2013 (aproximativ 70% din cantitatea distribuită
la nivelul anului 2010).
Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din Municipiul
Oradea, alimentează cu energie termică cca 70 % din gospodăriile/

populația

municipiului Oradea.
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Pe lângă centrala electrică de cogenerare, la SACET mai contribuie cu
energie termică două centrale termice cu funcționare pe resurse geotermale şi gaze
naturale, care acoperă sub 3% din consumul municipiului. Acestea aparțin SC
Transgex SA şi alimentează consumatorii prin rețelele SC Termoficare Oradea SA.
Rețelele termice primare asigură transportul apei fierbinți de la CET la
punctele termice. Acest sistem cuprinde 6 magistrale dintre care doar una pleacă
direct din centrală (Magistrala Oraș) şi se ramifică în trei magistrale: M1 (9 km),
M2 (6 km) şi M3 (2,7 km). În centrul oraşului, din cele trei magistrale se ramifică
alte 3 magistrale (M4, M5, M6) printr-un sistem de vane de secționare şi bretele de
legătură.
Rețeaua de transport are o lungime de 77,04 km. Rețeaua termică secundară
are o lungime de traseu de 142,456 km.
În municipiul Oradea, în exploatarea operatorului S.C. Termoficare Oradea
SA sunt 151 puncte termice.

PROGRAM EXTINDERI

LUNGIMI UTILITĂȚI - Extindere (m)
Canal
Rețea apă
Canal Pluvial
Menajer

Lucrari contractate, din care

119.483

105.150

34.767

Finantare MM
Lucrări
contractate
si executate, din care
Finantare
BERD

82.476
114.749
37.007

71.222
97.616
33.928

24.898
28.165
9.869

Finantare

MM

77.351

62.379

18.051

Finantare BERD

37.398

35.237

10.114

EA Infrastructura rutieră
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Lungimea străzilor orăşeneşti din municipiul Oradea era de 427 km la sfârşitul
anului 2013, reprezentând aproximativ 51,26% din total lungime străzi orăşeneşti din
județul Bihor. Față de anul 2010, lungimea străzilor orăşeneşti a crescut cu 31 km.
Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate este de 287 km, rezultând un grad de
modernizare de aproximativ 67,21%.
La finalul anului 2014 în municipiul Oradea dintr-un număr de 789
lungime totală de cca 427

străzi în

km,570 străzi în lungime de cca. 305,22 km, sunt

modernizate integral sau pe tronsoane de stradă, iar 277 străzi în lungime de cca.
121,78 km sunt nemodernizate sau nu sunt modernizatepe intreaga lungime a strazii.
Datorită situării oraşului lângă granița de vest a României, şi având legături
rutiere cu Ungaria prin vama Borş, Oradea dispune de mai multe proiecte de
infrastructură. Prin continuarea viitoarei autostrăzi Transilvania 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, Timişoara, Lugoj, Deva şi Sibiu. Sunt în faza de
proiect două drumuri expres care să facă legătura cu Satu Mare, Baia Mare şi Arad.
Centura de ocolire a municipiului este şi ea reabilitată şi lățită la 4 benzi, cu proiect de
lărgire la 4 benzi pe tronsonul Borş + Sîntandrei.
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Drumurile naționale si europene care trec prin Oradea sunt: DN1 (E60), DN76
(E79), DN79 (E671).
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lui
Analiza SWOT

Puncte tari

-

Puncte slabe

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă extinsă şi reabilitată (program Ministerul

-

Mediului şi MUDP2);

municipiului: vechimea instalațiilor, randamentele scăzute etc;

-

Starea tehnică corespunzătoarea a Stației de tratare a apei Oradea;

-

Reabilitarea sistemului de tratare a apelor uzate prin Program ISPA;

-

-

Stația de tratare a apelor uzate Oradea este modernizată (trei trepte – mecanică,

Existența mai multor proiecte de modernizare

piste pietonale/promenadă,

Existența rețelei de gaze naturale, care a cunoscut o dezvoltare în perioada 2005-

Existența Master Planului pentru Reabilitarea sistemului de termoficare urbană
la nivelul municipiului Oradea,

participante la trafic;

şi extindere a infrastructurii

2014;

-

nevoia dezvoltării de noi piste de biciliști și

infrastructrură ce ar fi necesar în vederea diminuării numărului de autoturisme

tehnico-edilitare;

-

Circulație rutieră intensă, în ceea ce priveşte tranzitul de mărfuri şi de persoane;
lipsa unor rute ocolitoare;

-

biologică şi terțiară);

-

Probleme de eficiență a sistemului centralizat de termoficare de la nivelul

-

Existența unor străzi neasfaltate sau fără utilități publice;

-

necesitatea creşterii numărului de locuri de parcare în afara carosabilului;

-

Străzile secundare şi trotuarele afectate de reabilitarea rețelelor de utilități

Zone pietonale insuficiente;

subterane necesită reabilitări.

în scopul conformării la legislația de mediu si

cresterii eficienți energetice;

-

implementarea proiectului de reabilitarea sistemului de termoficare urbană la
nivelul municipiului Oradea;

-

implementarea proiectului Aparegio, etapa 1

si pregătirea pentru etapa 2 de

susținere a investițiilor în domeniul reabilitării şi extinderii rețelelor de apă,
canalizare şi epurare a apelor uzate;

-

Gradul de modernizare a străzilor orăşeneşti este ridicat.

Oportunități

-

Amenințări

Acces la Autostrada Transilvania, care va atinge comuna Biharia, care se află în

-

-

Reducerea investițiilor publice în infrastructură ca urmare a crizei economicofinanciare;

vecinătatea Municipiului;
Construirea Centurii Metropolitane care ar permite ocolirea orașului de către
traficul de tranzit;

-

Reducerea capacității de cofinanțare a proiectelor de dezvoltare;

-

Reducerea veniturilor populației şi imposibilitatea plății serviciilor de utilități
publice.

-

Construcția unor pasaje subraterane pentru a decongestiona traficul la punctele

-

Adezvoltarea la nivel de Zona Metropolitană Oradea; partenența la Asociația de

de ieșire din oraș, la sensurile giratorii din apropierea cartierului Nufărul și Ioșia;

Dezvoltare Intercomunitară Aparegio
și
reabilitarea

Transregio
infrastructurii

(apa/canal)
(transport

rutiere

prin

public);Extinderea

intermediul

finanțărilor

şi

europene

nerambursabile.

70

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

2.4.1.1.5 Servicii publice
Educație
Unități de învățământ
În municipiul Oradea funcționează 70 de unități de învățământ, reprezentând
86,4% din unitățile din Zona Metropolitană Oradea şi 33,8% din cele existente în
județul Bihor. Pe lângă acestea, în Oradea îşi desfăşoară activitatea şi o serie de
structuri de învățământ fără personalitate juridică (grădinițe cu program normal şi
grădinițe cu program prelungit.
Din cele 70 unități de învățământ din municipiul Oradea,22 sunt instituții de
învățământ preşcolar (31,4%), 44 sunt instituții de învățământ preuniversitar (62,9%)
şi 4 sunt instituții de învățământ superior (5,7%). Între anii 2012-2013 rețeaua școlară
a fost reorganizată metoda fiind de comasare prin absorbție.
Numărul de unități de învățământ din municipiul Oradea a scăzut prin
comasare de la 87 unități în anul 2010 la 70 în anul 2013 (-24,3%), reducându-se în
special unitățile de învățământ preşcolar (-63,6%) şi unitățile de învățământ primar şi
gimnazial (-12,5%).
Unități de învățământ superior nu există decât în municipiul Oradea, din cele 4
unități 3 fiind de învățământ superior privat. Instituțiile de învățământ superior
acreditate sunt:
-

Universitatea Oradea (învățământ public);

-

Universitatea „Emanuel” (învățământ privat);

-

Universitatea „Agora” (învățământ privat);

-

Universitatea Creştină „Partium” (învățământ privat).
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Ierarhia programelor de studii organizate de universitățile acreditate din
sistemul național de învățământ realizată de Ministerul Educației,

Cercetării,

Tineretului şi Sportului poziționează Universitatea Oradea în topul celor mai
performante universități din țară (categoria A) în domeniile Agronomie, Horticultura,
Silvicultură, Inginerie forestieră şi Inginerie şi management. Totodată, sunt apreciate
şi alte domenii (categoria B) precum: Ştiințele politice, Administrarea afacerilor,
Contabilitate, Relații economice internaționale, Educație fizică şi sport, Arte vizuale,
Muzică, etc.
În rândul universităților performante din țară în domeniile Teologie (categoria
A) şi Asistență socială (Categoria B) intră şi Universitatea „Emanuel”.

P opula ția ş colară
Populația şcolară din municipiul Oradea este formată din 54.653 elevi,
reprezentând 91,7% din populația şcolară din Zona Metropolitană Oradea şi 48% din
populația şcolară din județul Bihor.
Din numărul total de elevi din Oradea, 12,4%

sunt înscrişi în învățământul

preşcolar (6.768 elevi), 62,9% în învățământul preuniversitar (34.386 elevi) şi 24,7%
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în învățământul superior (13.499 elevi). Municipiul Oradea este al doilea centru
universitar din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest, în funcție de numărul de
universități şi de volumul populației şcolare (după municipiul Cluj-Napoca).
Populația şcolară a înregistrat, în intervalul 2000-2013, un trend descendent,
ritmul mediu anual de creştere fiind de -1,5%. Scăderea populației şcolare nu s-a
produs în toate nivelurile educaționale, singurul nivel educațional în cadrul căruia
ritmul mediu anual de creştere a fost negativ fiind învățământul preuniversitar (-2,2%).

Cadre didactice
Serviciile educaționale din municipiul Oradea au fost furnizate de 4.146 cadre
didactice, adică 91,3% din personalul didactic din ZMO şi 47,9% din personalul
didactic din județul Bihor. 14% din cadrele didactice din Oradea îşi desfăşoară
activitatea în

învățământul preşcolar (579 persoane), 56% în învățământul

preuniversitar (2.320 persoane) şi 30% în învățământul superior (1.247 persoane).
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Numărul de cadre didactice a înregistrat o creștere de 0,5% în anul 2013, față
de anul precedent (-20 cadre didactice). Personalul didactic din învățământul
preşcolar a crescut cu 2,93% iar cel preșcolar cu 2,17% în anul 2013, față de anul
2012, în timp ce personalul didactic din învățământul primar şi gimnazial a scăzut cu
2,12%, iar cel superior cu 0,05%.
La un cadru didactic din municipiul Oradea revin, în medie, 13,2 elevi. Ceva
mai solicitate sunt cadrele didactice din învățământul preuniversitar unde media de
elevi pe cadru didactic este de 14,8 persoane. Pe de altă parte, în învățământul
preşcolar la un cadru didactic revin 11,6 elevi.
I nfras tructură ş i dotări educați onale
Infrastructura şcolară este formată din mai multe elemente precum: săli de
clasă, laboratoare şcolare, săli de gimnastică, terenuri de sport şi PC-uri. În municipiul
Oradea, unitățile şi structurile de învățământ dispun de 1.576 săli de clasă (88,8%
din sălile de clasă din ZMO), 556 laboratoare şcolare (96,2% din laboratoarele
şcolare din ZMO), 61 săli de gimnastică (88,4% din sălile de gimnastică din ZMO), 67
terenuri de sport (83,75% din terenurile de sport din ZMO) şi 6.005 PC-uri (95% din
PC- urile din ZMO). Astfel, o mare parte din infrastructura şi dotările educaționale din
Zona Metropolitană Oradea este concentrată în unitățile educaționale din municipiul
Oradea, localitățile rurale ale zonei suferind numeroase carențe din acest punct de
vedere.
Sălile de clasă din municipiul Oradea sunt mai aglomerate decât situația întâlnită
în Zona Metropolitană Oradea sau la nivel național. Astfel, la o sală de clasă revin
34,7 elevi, cu 3,27% mai mulți decât în ZMO şi cu 14,9% mai mulți decât în România.
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La un laborator şcolar revin 98,3 elevi (cu 4,88% mai puțini decât în ZMO),
la o sală de gimnastică 895,95 elevi (cu 3,62% mai mulți decât în ZMO), la un teren
de sport 815,72 elevi (cu 8,69% mai puțini decât în ZMO), iar la un PC 9,1 elevi (cu
3,19% mai puțini decât în ZMO).
Deşi există o uşoară aglomerare a sălilor de clasă şi o solicitare ridicată a
infrastructurii şcolare pentru practicarea activităților sportive, situația din unitățile şi
structurile şcolare din municipiul Oradea este satisfăcătoare.
Indicatori privind numărul de elevi ce revin la infrastructura şcolară, în anul 2013
Indicator

Mun.

ZMO

Bihor

Nord-Vest

România

Oradea
Săli de clasă

27,53

22,89

Laboratoare şcolare

100,8

224,13

138,93

103,38

Săli de gimnastică

919,9

616,3

842,88

592,59

Terenuri de sport

836,8

986,2

734,12

9,33

17,24

10,56

PC-uri

35,5

24,9

26,64
120,65
673,4

577,36
6,68

627,23
9,01

Sursa: INS
Cultură
Patrimoniul cultural reprezintă unul dintre elementele cele mai puternice ale
identității municipiului Oradea, acesta fiind renumit la nivel național, şi nu numai,
pentru moştenirea culturală bogată.
În municipiul Oradea funcționează 56 de biblioteci, din care una singură este
publică – Biblioteca Județeană Gheorghe Şincai. Aceasta funcționează de 100 de ani,
fiind înființată la 23 septembrie 1911 (deşi ideea unor biblioteci populare s-a
manifestat încă din secolul al XIX- lea). În anul 2014, biblioteca cuprindea 593.072
cărți şi periodice, 238 manuscrise, 15.130 documente audio- vizuale, 465 colecții
electronice şi 175 documente non- carte. 349.892 este numărul documentelor
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împrumutate de Biblioteca Județeană Gheorghe Şincai în anul 2014, din care 80%
reprezintă cărți.
Biblioteca Județeană are un rol mult mai important la nivel local, fiind
organizator, inițiator sau partener în diverse proiecte culturale, precum: Lansare de
carte, Seară literară, Conferințele Bibliotecii, Ziua Bibliotecarului, Zilele Bibliotecii
Județene „Gheorghe Şincai”, Expoziții, Simpozioane, etc.
Municipiul Oradea este una dintre cele mai „vii” localități din regiune din punct
de vedere cultural, aici funcționând un număr impresionat de instituții de spectacole
(teatre, filarmonici, orchestre şi ansambluri artistice). Principalele instituții de
spectacole din Oradea sunt Teatrul „Regina Maria”, Teatrul „Szigligeti Színház”,
Filarmonica din Oradea şi Casa de Cultură a Municipiului Oradea ,,Florica Ungur”.
În anul 2011, instituțiile de spectacole de teatru din municipiul Oradea au
parcurs un proces de reorganizare care a constat în înființarea a două noi instituții
teatrale
- Teatrul „Regina Maria” şi Teatrul

”Szigligeti Színház” - prin

instituționalizarea celor două secții (Trupe Maghiare şi Trupe Române)
ale Teatrului de Stat din Oradea şi absorbirea altor instituții şi ansambluri
din municipiu. Infrastructura aferentă este utilizată în comun printr-un
parteneriat între cele două instutuții nou-înființate.
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Teatrul „Regina Maria” este organizat din Trupa „Iosif Vulcan” a fostului Teatru
de Stat din Oradea, Trupa
„Arcadia” (preluată prin absorbția Teatrului pentru copii şi

tineret

„Arcadia”)

şi

Ansamblul Profesionist
„Crişana”, care a funcționat, până în 2011, în subordinea Filarmonicii din Oradea.
Teatrul ”Szigligeti Színház” cuprinde trupele de limbă maghiară ale fostului Teatru
de Stat din Oradea (Trupa Szigligeti şi Trupa Liliput) şi Ansamblul

Profesionist

„Nagyvárad Táncegyüttes”, care a funcționat, până în 2011, în
subordinea Filarmonicii din Oradea.
Teatrul pentru copii şi tineret „Arcadia” s-a născut la inițiativa unui grup format din
entuziaşti iubitori şi doritori ai teatrului de păpuşi, într-una dintre cele mai vechi clădiri
din Oradea, Hanul Arborele Verde. În decursul anilor, Teatrul ARCADIA s-a afirmat
datorită producțiilor sale ca fiind una dintre cele mai de seama instituții de profil din
România, aici desfăşurându-şi activitatea în timp mari creatori, artişti ce au căpătat
un renume internațional. Activitatea este desfăşurată în două săli de spectacole, una
de 201 de locuri (ce se poate extinde până la 250 locuri), iar cealaltă mai mică de
100 locuri.
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Filarmonica din Oradea reprezintă dovada interesului pentru viața muzicală ce s-a
manifestat încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când muzicianul Johann
Michael Haydn (1737-1806), fratele mai mic al lui Joseph Haydn, a fost numit organist
şi dirijor în curtea episcopului Patachich Ádám între anii 1760-1762. Datorită lui
Haydn, dar şi lui Karl Ditters von Dittersdorf, urmaşul său, în Oradea au început să fie
organizate numeroase concerte, spectacole scenice şi de operă.
La nivel preşcolar şi şcolar educația pentru cultură şi prin cultură a pierdut serios
ca şi cuantum în ultimul deceniu, cercurile literare, cele artistice, ansamblurile de
dansuri moderne sau populare ale şcolilor aproape au dispărut. Această misiune
educațională, în spiritul iubirii pentru artă şi cultură, a fost oarecum transferată
spre Palatul Copiilor, iar mai recent spre Orăşelul Copiilor. Grație programelor locale
pentru cultură, tineret şi învățământ, acest domeniu cu restrângerile şi incoerențele
de rigoare, a avut la îndemână un sprijin financiar binevenit.
Casa de Cultură a Municipiului Oradea "Florica Ungur" funcționează în
subordinea administrativă a Primăriei şi Consiliului Local Oradea. Are un sediu central
în Oradea şi patru filiale, la Băile Felix, Episcopia Bihor,
Moscovei. Această instituție

Podgoria şi pe strada

culturală derulează activități în parteneriat cu

următoarele formații artistice: Reuniunea de cântări „Hilaria”, Ansamblul
„Bihorul”,

Cvartetul

de coarde „Intermezzo”,

Trupa

de

teatru,

folcloric
Dans

de

societate „Quasar”, Grupul de muzică „Meda Music” şi trupa de dans modern „Cool
Style”.Casa de Cultură a Municipiului Oradea "Florica Ungur" are o serie de activități
anuale cu caracter permanent, dintre acestea amintim: Manifestări dedicate Zilei Unirii
Principatelor Române (24 Ianuarie), Manifestări dedicate intrării trupelor române
comandate de gen. Traian Moşoiu în Oradea (20 aprilie 1919), Manifestări dedicate
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Zilei Europei – Zilei Independenței (9 Mai), Manifestări dedicate Zilei Copilului (1
Iunie), Ziua Drapelului (Iunie), Ziua Imnului (iulie), Fereastră spre Europa, Festivalul
Toamna Orădeană (septembrie – octombrie), Târgul Pălincarilor, Festivalul Vinului,
Serbările Oradiei – Ziua Oraşului, manifestări dedicate naşterii poeților Mihai
Eminescu (ianuarie) și Ady Endre (noiembrie), manifestări dedicate Zilei Naționale a
României (1 Decembrie) şi manifestări cuprinse în cadrul Sărbătorilor de Iarnă (24
Decembrie „Vine Moş Crăciun''). Conform estimărilor făcute de către conducerea
instituției în ultimi ani au trecut pragul instituției o medie de aproximativ 100.000
spectatori. În fiecare an, Casa de Cultură a Municipiului "Florica Ungur" prezintă în
medie aproximativ 90 de spectacole (30 proprii şi 60 externe), organizează pe an mai
multe expoziții, festivaluri și lansări carte.
Consumul cultural din municipiul Oradea nu mai este atât de intens, în anul
2013 numărul de spectatori şi auditori la reprezentațiile artistice organizate la nivel
local fiind de 140.151 persoane (-38% față de anul 2008).Practic, spectatorii din
instituțiile de profil din municipiul Oradea reprezintă 20% din numărul total de
spectatori din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest şi 2,4% din spectatorii înregistrați
la nivel național în anul 2013.
Numărul de locuri din instituțiile de spectacole din municipiul Oradea a fost
destul de constant în ultimii ani, în perioada 2007 – 2010 urmând o scădere
considerabilă între 2010 - 2013 (în anul 2013 fiind cu - 10% față de anul 2010).
Astfel, în anul 2013 instituțiile de spectacole au dispus de 1.240 locuri, adică
aproximativ 20% din numărul de locuri din regiune.
Pe lângă instituțiile de spectacole se remarcă şi muzeele din municipiul Oradea,
6 din cele 12 muzee din județul Bihor funcționând aici.
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Complexul Muzeul „Țării Crişurilor” este unul dintre marile complexe muzeale
ale României, deținând un patrimoniu cultural şi intercultural care cuprinde

peste

900.000 unități de evidență. Complexul cuprinde Muzeul Țării Crişurilor (momentan
închis publicului, fiind

în curs de relocare

într-un

nou

sediu),

Muzeul

memorial„Iosif Vulcan” ( publicist şi scriitor român, animator cultural, membru al
Academiei Române, fondatorul revistei culturale "Familia"), Muzeul memorial „Ady
Endre” (gazetar şi poet), Casa memorială „Aurel Lazăr” (important om politic
român, militant pentru drepturile românilor din Transilvania).
Alte muzee sau colecții muzeale din municipiul Oradea sunt: Muzeul Militar
Național, Muzeul Memorial "Maria Haiduc", Casa Memorială "Emanuil Gojdu", Casa
Memorială "Lucian Blaga", Casa Memorială "Nicolae Jiga".
În anul 2013 muzeele şi colecțiile publice din Oradea au fost vizitate de 22.844
persoane, reprezentând 19,5% din vizitatorii muzeelor din județul Bihor. Față de anul
precedent, numărul de vizitatori a crescut cu 1,5 procente.
Municipiul Oradea este locul de desfăşurare a unor importante evenimente
culturale cu tradiție. Începând cu anul 1991 se organizează festivalul de divertisment
şi cultură "Toamna Orădeană", între jumătatea lunii septembrie şi 12 octombrie, de
ziua oraşului. Prima ediție a festivalului a fost în anul 1991. În cadrul acestui
eveniment,

au

loc

diverse

manifestări culturale,artistice, sportive şi de

divertisment, festivalul, încheindu-se cu ziua oraşului.
O altă manifestare cultural-artistică importantă este reprezentată de "Serbările
Cetății", organizată începând cu anul 2000 în primul sfârşit de săptămână din luna
iulie. Obiectivul acesteia este să readucă în centrul atenției leagănul istoric al urbei,
toate evenimentele având loc în incinta şi în curtea Cetății Medievale a Oradiei. În
zilele evenimentului au loc concerte de muzică clasică, populară, religioasă şi
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medievală, spectacole de teatru medieval, expoziții de artă plastică, concursuri
sportive medievale şi concerte de muzică uşoară.
Sănătate Unități sanitare
Cea mai mare parte din infrastructura medicală din Zona Metropolitană Oradea
funcționează în reşedința județului Bihor, motiv pentru care o pondere ridicată din
populația din ZMO, dar şi din populația din întreg județul apelează la serviciile
medicale din municipiul Oradea.
În Oradea funcționează o categorie variată de unități sanitare: spitale, cabinete
medicale de familie, cabinete medicale de specialitate, cabinete stomatologice,
farmacii şi puncte farmaceutice, policlinici, laboratoare medicale, ambulatorii de
specialitate, centre de transfuzii, etc. În anul 2013, conform Institutului Național de
Statistică, 6 din cele 12 spitale publice şi private din județul Bihor îşi desfăşurau
activitatea în Oradea: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, Spitalul Clinic
Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea, Spitalul clinic CFR, etc.
La nivel local există şi 127 cabinete medicale de familie (83,33% din unitățile
de acest tip din ZMO), 171 cabinete medicale de specialitate (96% din cabinetele de
specialitate din ZMO), 444 cabinete

stomatologice (95,8% din cabinetele

stomatologice din ZMO), 143 farmacii şi puncte farmaceutice (87,1% din farmaciile
din ZMO), 6 policlinici (100% din policlinicile din ZMO) şi 57 laboratoare medicale
(91,9% din laboratoarele din ZMO).
Fiind localitatea cu cea mai dezvoltată infrastructură medicală din județ, Oradea
nu întâmpină probleme

vis-à-vis de suficiența acesteia. Raportat la 10.000 de
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locuitori, revin 6,1 cabinete medicale de familie (cu 16% mai multe decât la nivel
național), 8,5 cabinete medicale de specialitate (cu 21,5% mai multe decât la nivel
național), 21,9 cabinete stomatologice (cu 220% mai multe decât la nivel național), 7,7
farmacii şi puncte farmaceutice (cu 98% mai multe decât la nivel național) şi 1,7
laboratoare medicale (cu 91% mai multe decât la nivel național).
Sistemul medical din Oradea este mai bine dezvoltat în raport cu situația de la
nivel național, unitățile sanitare fiind insuficiente în raport cu volumul demografic în
numeroase regiuni din țară.
În Oradea există 1.946 paturi în unitățile sanitare (în special, spitale),
reprezentând 93% din paturile din unitățile sanitare din Zona Metropolitană Oradea şi
62% din paturile din județul Bihor. Raportat la 10.000 de locuitori, revin 120,9 paturi,
valoare dublă față de media de la nivel național (60,1 paturi/10.000 de locuitori).

Personal medical
Municipiul Oradea prezintă o situație bună nu doar în ceea ce priveşte
infrastructura sanitară, ci şi în ceea ce priveşte personalul medical. În anul 2013 în
unitățile sanitare îşi desfăşurau activitatea 1.257 medici (din care 177 medici de
familie), 453 stomatologi, 286 farmacişti şi 2.314 persoane angajate ca personal
mediu sanitar. Practic, 97,1% din medicii din ZMO şi 70% din cei din județul Bihor
furnizează servicii medicale în unitățile din municipiul Oradea. Aceeaşi situație este
întâlnită şi în ceea ce priveşte medicii de familie (90% din medicii de familie din ZMO),
stomatologii (93,3% din stomatologii din ZMO), farmaciştii (89% din farmaciştii din
ZMO) şi personalul mediu sanitar (92% din personalul mediu sanitar din ZMO).
Până în anul 2014 nu a fost observată o migrație masivă a forței de muncă din
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sistemul medical orădean (în alte domenii de activitate sau în unitățile sanitare din
străinătate), cu excepția personalului mediu sanitar, personalul medical înregistrând
creşteri. Spre exemplu, în anul 2013 numărul de medici de familie a scăzut cu 9,6%
față de anul anterior, iar numărul de medici cu 6 procente.
În general, la 10.000 de locuitori din municipiul Oradea revine un număr destul
de mare de cadre medicale. Potrivit INS, în anul 2013 la 10.000 de locuitori reveneau
62,4 medici (+136,2% față de media națională), 8,76 medici de familie (+103,7% mai
mult față de media națională), 22,43 stomatologi (+208% față de media de națională),
14,5 farmacişti (+162,4% față de media națională) şi 114,5 persoane angajate ca
personal mediu sanitar (+90% - național).
As is tență s ocială
În municipiul Oradea, in decembrie 2014 au fost înregistrați 52.150 de pensionari
(82% din ZMO, 34,2% din județul Bihor), dar sunt mai putini cu 2.656 persoane față
de 54.806 pensionari înregistrați în 2010.
Ponderea pensionarilor din totalul populației stabile

23.8
0%
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La nivel zonal există 13 creşe, toate funcționând în municipiul Oradea, cu o
frecvență lunară de 348,16 copii.
Serviciul social al municipiului este asigurat de către Administrația Socială
Comunitară Oradea (ASCO), al cărui obiect de activitate îl constituie realizarea
ansamblului de măsuri, programe, activități profesionale, servicii specializate de
protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităților cu probleme speciale
aflate în dificultate.
Obiectivul general al ASCO este cunoaşterea şi evaluarea situației sociale a
comunității locale, dezvoltarea şi îmbunătățirea rețelei de servicii sociale existente în
funcție de caracteristicile sociale locale, în vederea identificării măsurilor şi acțiunilor
necesare pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în
scopul prevenirii şi depăşirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau
dependență, pentru prezervarea autonomiei şi protecției persoanei, pentru prevenirea
marginalizării şi excluziunii sociale şi creşterea calității vieții.
În ceea ce priveşte organizațiile non-guvernamentale din sectorul social, cele
mai multe structuri de acest tip din județul Bihor activează în municipiul Oradea
(Fundația Hospice Emanuel, Asociația Româno-Germană Alsterdorf, Asociația
Filantropia Oradea, Asociația Alfa şi Omega, Asociația Anima Caritabila, Asociația
Caritas Catolica Oradea, Asociația Caritas Eparhial Oradea, Asociația Deficienților
Locomotori, Asociația Down Oradea Romania – ADOR, etc.), având o contribuție
importantă la îmbunătățirea calității serviciilor sociale.
Municipiul Oradea dispune de o infrastructură de furnizare a serviciilor
sociale foarte dezvoltată, la nivel local funcționând unități care au ca beneficiari
copiii, dar şi unități care vizează persoanele vârstnice sau persoanele adulte cu
dizabilități. Aceste servicii sociale se află fie în subordinea Direcției Generale de
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Asistență Socială şi Protecția Copilului Bihor (32 de module, 8 locuințe protejate, 18
centre pentru persoane cu handicap), fie în subordinea Serviciului Public de Asistență
Socială

sau

a

unor

Organisme Private Acreditate. În cadrul acestora din urma

sunt incluse mai multe asociații şi fundații, precum: Asociația Smiles, Asociația Down,
Fundația People to People, Fundația Casa Speranței, Asociația Caritas Catolica,
Fundația ProDeo, Fundația Ruhama, Comunitatea Surorilor Franciscane, Fundația de
Scleroză Multiplă, Asociația SOS Autism, Fundația Casa Minunată, Societatea de
Binefacere Don Orione, Uniunea Femeilor Oradea etc.
Indicatori privind personalul medical ce revine la 10.000 locuitori, în anul 2013 Sursa: INS
Indicator

Mun.

Număr medici/10.000 locuitori

Oradea
62,4

Număr medici de familie/10.000 locuitori

8,76

ZMO
32,85
8,04

Număr stomatologi/10.000 locuitori

22,43

Număr farmacişti/10.000 locuitori

14,15

Număr personal mediu sanitar/10.000

114,5

18,7
12,24
96,5

Bihor

Nord-Vest

România

30,77

28,58

25,43

7,02

5,8

5,9

10,9

9,0

6,7

7,74

7,66

8,5
63,78

60,14

59

Raportul anual din 2014 al DGASPC Bihor prezintă date statistice relevante: 37
copii plasați în regim de urgență la asistent maternal profesionist şi 52 copii au fost
dați în plasament la familii substitutive; 48 copii în plasament în regim de urgență la
centre de plasament din structura Direcției; 76 cazuri instrumentate în vederea
înlocuirii măsurii de protecție prin instanță; 22 copii dați în plasament/ plasament în
regim de urgență la OPA –uri (asistent maternal profesionist, familii de plasament,
centre de plasament); 1 copil dat în plasament la centre de plasament din structura
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Direcției; 3 copii dați în plasament la centre de plasament din subordinea OPA-urilor;
19 copii reintegrați in familia naturală; s-au instrumentat un numar de 461 de cazuri
pentru menținerea măsurii de protecție în centrele de plasament.
La data de 31.12.2014 se aflau în plasament la familii/persoane, inclusiv tutelă,
un număr de 489 de copii. Din cei 94 de copii părăsiți în unitățile sanitare, 86 copii
au fost abandonati în 2013, iar 8 copii sunt în aceste unități din anii anteriori (20112012). Au fost evaluați 1.336 de copiii cu dizabilități ai căror părinți/reprezentanți legali
au depus cerere de evaluare/reevaluare în vederea încadrării

într-un grad de

handicap către Comisia Protecție a Copilului.

Salubritate
Locuitorii municipiului Oradea dispun de servicii
de

acoperire

cu

de 2 salubrizare,

gradul

servicii de deşeurilor din județul Bihor până în anul 2025.

În Oradea există infrastructura necesară pentru colectarea selectivă a deşeurilor:
520 puncte de colectare pe platformă metalică, 2280 containere de 1,1m3, din care
720 pentru reciclabile; 5300 de pubele de 240 litri, 20.000 pubele de 120 litri şi 120
de maşini autogunoiere.
În afară de cele prezentate este de menționat parteneriatul la care participă
Primăria Municipiului Oradea, SC RER Ecologic Service SA, Eco Bihor S.R.L. și SC
Ecorom Ambalaje SA., în urma căruia s-au amplasat 650 containere de tip
igloo/clopot în 250 de locații în vedrea colectării deșeurilor reciclabile de la populație.
În anul 2013, la nivelul municipiului Oradea au fost colectate 133.880 tone
deşeuri - următoarele cantități de deşeuri: Hârtie/carton – 756,36 tone, Mase plastice
- 1,508.68 tone şi Metale – 35,00 tone.
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Eliminarea deşeurilor se realizează, în principal, prin depozitarea la centrul
ecologic de deşeuri de la nivel local, primul depozit de acest gen din regiune.
Depozitul a fost realizat în cadrul unui parteneriat public privat, operatorul fiind S.C.
Ecobihor S.R.L. Oradea. Capacitatea proiectată estimată a depozitului este

de

3.800.000 m3.
În Oradea mai există şi una dintre cele trei stații de sortare a deşeurilor din
județul Bihor, aceasta procesând anual circa 35.000 tone deşeuri. Amplasată în
vecinătatea depozitului ecologic de deşeuri, stația de sortare are ca scop reducerea
cantității de deşeuri depozitate în municipiul Oradea prin recuperarea materială şi
energetică a deşeurilor. În anul 2010 a fost inaugurată şi stația de compost pe o
suprafață totală de 9.500 mp şi cu o capacitate de compostare de

52.000

mc.Salubrizare fiind de aproximativ 90%. La nivel local există mai mulți operatori de
salubrizare autorizați:
-

SC RER Ecologic Service SA (salubrizare stradală, salubrizare
menajeră);

-

Eco Bihor S.R.L. Oradea (înființare a depozitelor de deşeuri
menajere şi administrarea acestora);

-

Bene International SRL (Operator DEEE).

-

SC Romprest SA.

Situații de urg en ță
În Oradea funcționează două subunități ale Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Crişana”

al județului Bihor: Detaşamentul 1 Pompieri Oradea şi

Detaşamentul 2 Pompieri Oradea. Acestea

asigură intervenția în situațiile de

urgență şi în alte localități componente ale ZMO sau din afara zonei.
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În cadrul Detaşamentului 1 Pompieri Oradea funcționează, începând cu anul
1993, Serviciul Mobil de Urgență Reanimare şi Descarcerare, singura unitate SMURD
din județul Bihor. De asemenea, începând cu anul 2005 a fost înființată şi o grupă
de salvatori de la înec.
În anul 2014, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de
Urgență “Crişana” al Județului Bihor au avut loc 8.056 evenimente ce au implicat
intervenția operativă a subunităților depompieri, în medie 22 intervenții pe zi, față de
21,5 în anul 2013.
Din totalul intervențiilor (altele decât SMURD), 290 au fost la incendii, 277
incendii la vegetație uscată şi altele, 156 alte situații de urgență, 105 intervenții pentru
asistența persoanelor, 31 situații în care gărzile de intervenție au fost întoarse din
drum, 25 alte intervenții, 34 alerte false şi 45 deplasări fără intervenții.
Din analiza indicatorilor de performanță, se observă că valoarea timpului mediu
de răspuns la incendii a scăzut de la 14 minute în anul 2012 la 12 minute în anul 2013.
Acest lucru se datorează faptului ca viteza medie de deplasare a crescut de la 48
km/h în 2012 la 52 km/h în anul 2013.
Numărul incendiilor a scazut cu 14%, de la 320 în anul 2013 la 290 în 2014.
În anul 2014 s-au produs 183 de incendii la gospodării ale populației, în medie unul
la 35 ore, cele mai multe fiind înregistrate la nivelul Municipiului Oradea, urmate de
Aleșd şi Săcueni. Din totalul acestora un număr de 223 s-au produs la spațiile de
locuit.
Din situația comparativă a incendiilor la gospodăriile populației produse în ultimii
5 ani, se constată o scădere cu aproximativ 12% față de anul 2013, de la 252 incendii
la 220 în anul 2014.
Sigu ran ță ş i ordine publică
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La nivelul județului Bihor, rata infracționalității a fost în scădere în ultimii ani, de
la 1.284 infracțiuni/100.000 locuitori înregistrate în anul 2009, ajungându-se la 944
infracțiuni la 100.000 locuitori în anul 2013. Această reducere s-a înregistrat și în anul
cu 2,48%. Pe de altă parte, în acest interval, numărul de infracțiuni cu autori
necunoscuți

a

scăzut,

ajungându-se

ca

de

la 765 persoane condamnate

definitiv în anul 2009 la să ajungem la 1.234 persoane condamnate definitiv în anul
2013.
La nivelul municipiului Oradea, serviciile de siguranță şi ordine publică sunt
asigurate de Poliția Municipiului Oradea. În circumscripția judiciară a acesteia se află
mai multe posturi de poliție rurală din Zona Metropolitană Oradea: Borş, Biharia,
Cetariu, Girişu de Criş, Sîntandrei, Toboliu, Paleu, etc.
În prezent, organizarea şi funcționarea Poliției Române sunt legiferate de Legea
nr. 218 din 23.04.2002. Astfel, Poliția Română este în prezent „instituția specializată
a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor şi libertăților fundamentale
ale persoanei, a proprietății private şi publice, prevenirea

şi descoperirea

infracțiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condițiile legii”.
La nivelul municipiului Oradea funcșionează și Poliția Locală Oradea, ca
instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, sub îndrumarea,
supravegherea şi controlul Primarului municipiului Oradea.
În îndeplinirea atribuțiilor, polițistul local îşi exercită competența exclusiv pe
raza municipiului Oradea, conform zonărilor specifice din Planul de Siguranță şi
Ordine al municipiului Oradea şi fişele posturilor.
Activitatea Poliției locale Oradea este complementară activității Poliției
Municipiului, în sensul în care activitatea poliției este asigurată de un dispecerat
comun cu Poliția Municipiului Oradea, iar camerele de supraveghere din oraș sunt
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conectate la acest dispecerat comun.
Activitatea Poliției Locale Oradea se realizează în scopul exercitării atribuțiilor
privind apărarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății
private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracțiunilor.
În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliția Locală cooperează cu Poliția
Română şi Jandarmeria Română, precum și cu alte instituții ale statului, colaborează
cu asociațiile şi organizațiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi
juridice, în limitele legii.

Transport public
Transportul public prin curse regulate este organizat pe raza a trei unități
administrativ teritoriale: Oradea, Borș și Sînmartin. Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Transregio a fost constituită la data de 13.03.2012 având ca scop
înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în
comun a serviciului de transport public local prin servicii regulate din cadrul asociației,
pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, în conformitate cu
prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 şi a principiilor
descentralizării şi a autonomiei locale.
Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio sunt:
1.

Municipiul Oradea;

2.

Comuna Borş;

3.

Comuna Sînmartin.

Din totalul de 238.254 locuitori din arealul ADI Transregio, 98% dintre aceştia
locuiesc în Oradea, municipiul având rol de centru polarizator al regiunii datorită
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legăturilor multiple (sociale, culturale, economice) pe care le are cu toți membrii ADI
Transregio.
Rețeaua de transport public local se compune din 5 trasee de tramvai cu
lungimea de 71,9 km, 17 trasee urbane de autobuz cu lungimea de 210,8 km și 6
trasee metropolitane de autobuz cu lungimea de 114,1 km.
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Potrivit datelor furnizate de OTL, în anul 2014, în municipiul Oradea erau puse în
funcțiune 70 de autobuze şi microbuze, din totalul de 1.437 existene la nivel de județ
Bihor.
În ceea ce priveşte transportul public prin intermediul tramvaielor, municipiul
Oradea este singura localitate din județul Bihor care deține infrastructura necesară.
În anul 2014 erau puse în funcțiune 68 tramvaie (vagon+remorcă), adică 46%
din numărul existent la nivel regional. În Regiunea Nord - Vest doar municipiul ClujNapoca mai asigură transportul populației cu tramvaie, deținând 37 astfel de vehicule.
Prețul practicat pentru un bilet de o călătorie cu mijloacele de transport public
din municipiul Oradea este 2,5 lei, iar prețul unui abonament lunar valabil pentru toate
liniile este de 70 lei. Există reduceri de 50% din prețul integral al abonamentului pentru
preşcolari, elevi şi studenți acordate de către Municipiul Oradea în baza unui
Regulament. Pensionarii și persoanele îndreptățite conform Legii și hotărârilor de
consiliu beneficiază de gratuitate la transportul public local.
Apă/ can aliz are: AP AREG I O

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO Oradea s-a constituit în
data de 18.02.2008 si este înfiintata în conformitate cu prevederile Legii administratiei
publice locale 215/2001 republicata si modificata, Legea serviciilor comunitare de
utilitati publice nr.51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea serviciului
public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații
și fundații aprobată cu modiicările și completările ulterioare. A.D.I. Aparegio este
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persoana juridică de drept privat și cu statut de utilitate publică.
Membrii fondatori ai asociatiei sunt: Județul

Bihor, Municipiul Oradea,

Municipiul Beiuș, Orasul Nucet, Orasul Vascau, Comuna Biharia, Comuna Borș,
Comuna Ceica, Comuna Cetariu, Comuna Copacel, Comuna Drăgești, Comuna
Girișu de Criș, Comuna Hidiselu de Sus, Comuna Ineu, Comuna Lăzăreni, Comuna
Nojorid, Comuna Oșorhei, Comuna Paleu, Comuna Sacadat, Comuna Sînmartin,
Comuna Sântandrei, Comuna Tinca, Comuna Toboliu.
Asociatia s-a constituit în scopul reglementarii, înfiintarii, organizarii, finantarii,
exploatarii, monitorizarii si gestionarii în comun a serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare pe raza de competenta a unitatilor

administrativ-teritoriale membre

precum si pentru realizarea în comun a unor proiecte de investitii publice de interes
zonal sau regional, destinate înfiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a
sistemelor de utilitati publice aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,
pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.
La baza constituirii Asociatiei este interesul general al locuitorilor de pe raza
unitatilor administrativ-teritoriale membre Serviciului, în conditiile unor tarife care sa
respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul "poluatorul plăteste",
atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum si
cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare
în infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare.
Ca urmare a acordurilor de asociere în cadrul ADI APAREGIO s-a procedat la
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare în baza caruia
Compania de Apa Oradea SA a îndeplinit una din conditiile de eligibilitate în vederea
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obtinerii finantarii necesare investitiilor prin Programul Operational Sectorial Mediu
2007-2013.
Derularea acestor investitii are ca principal scop conformarea cu Planul de
implementare a legislatiei comunitare potrivit Tratatului de Aderare al României la
Uniunea Europeana.
Urmare a emiterii Deciziei de finantare nr. 2011/2034 din 05.04.2011 de catre
Comisia Europeana, rezultata în urma verificarilor, modificarilor si completarilor
efectuate pe parcursul procedurii de evaluare si selectie, pe baza criteriilor stabilite
de Regulamentele Comisiei Europene si Programul Operational Sectorial Mediu, în
data de 18.04.2011 a fost semnat între Ministerul Mediului si Padurilor si SC
Compania de Apa Oradea SA, Contractul de finantare nr. 121230 –„Extinderea
si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bihor”.
Contractul de finantare încheiat între SC Compania de Apa Oradea SA (în
calitate de operator al serviciului public delegat) si Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Sectorial de Mediu este în valoare de 300.624.265 lei fara TVA.
Responsabilitatea pentru implementarea proiectului revine Companiei de Apa
Oradea, în cooperare cu A.D.I. APAREGIO.
Indicatorii de performanta care se vor obtine prin aplicatia POS Mediu cu
finantare din Fonduri de Coeziune:
Apa potabiă


Grad de acoperire al serviciului
o

Înainte de proiect - 91,5%

o

Dupa proiect – 99,6%
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Km de retea de distributie apa cuprinsa în proiect
o

Înlocuire – 56,8 km

o

Extindere - 82,4 Km

Km de retea de conducte noi de aductiune
o



Extindere – 40,5 Km

Numar de statii de tratare/pompare cuprinse în proiect
o

Statii noi de pompare apa - 2

o

Statii noi de pompare hidrofor – 7

o

Statii noi de tratare apa – 4.

Canalizare


Grad de acoperire al serviciului o



Înainte de proiect - 83% o



Dupa proiect – 98,9%



Km de retea de canalizare cuprinsă în proiect.



o

Înlocuire – 34,1 km

o

Extindere – 126,1 Km

Km de colectoare noi de transfer/conducte noi de refulare apa uzata
menajera
o



Extindere – 32,1 Km

Numar de statii de pompare apa uzata/epurare cuprinse în proiect
o

Statii noi de pompare apa uzata - 24

o

Statii noi de epurare – 2
Stadiul de îndeplinire a indicatorilor fizici:
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Indicatori fizici proiect – Etapa I-a:
Lungime/Număr
Indicatori de realizat - Apa potabilă

UM

Realizat

(valoare estimată)

Surse de apa noi şi extinse

nr

2

0

Extindere conducte de aducțiune

km

40

1,53

Rețea de distribuție extinsă (fara bransamente)

48,08
82

Rețea de distribuție reabilitată (fara

km

20,15

139
57

bransamente)
Stații de pompare noi

buc

9

0

Rezervoare noi

nr

3

0

Stații de clorinare noi

nr

4

0

Sisteme SCADA

nr

1

0
Lungime/Număr

Indicatori de realizat - Apă uzată

UM

Realizat

(valoare estimată)

Rețele de canalizare noi

km

126

49,35

Rețele de canalizare reabilitate

km

34

1,25

Conducte noi de refulare

km

32

3,62

Stații de pompare apă uzată noi

nr

24

0

nr

3

nr

2

Stații de epurare noi şi modernizate ( 12 000 pe, 6 000
pe, 250.000 pe,)
Sisteme SCADA

0
0

Utilizarea fondurilor rămase disponibile din etapa i (economii realizate)
Compania de Apă Oradea a înaintat Ministerului Mediului şi Schimbărilor
Climatice precum şi Ministerului Fondurilor Europene propuneri pentru alocarea
economiilor în scopul finanțării de noi investiții. Pentru investițiile selectate în scopul
finanțării din economii existau deja elaborate documentațiile necesare inițierii cererii
de finanțare. Achiziționarea şi execuția contractelor de lucrări finanțate din economii
(vezi tabelul de mai jos) se va face în cadrul perioadei de eligibilitate, adică până
la 31.12.2015.
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Valoare
estimată
(lei, fără TVA)

CL 1 E - „Protectia sursei de apa

a.Executarea unui ecran impermeabil de protectie dealungul

Uzina

digului uzinei nr.4, ecran de etansare

de

apa

nr.

4

Oradea

din noroi bentonitic

impotriva infiltratiilor de apa din

autointaritor, in

aglomerarile

lungime de 1800 m la o adancime de 7,00 m; b.Executarea in

urbane

din

vecinatate"

vecinatatea uzinei nr.4 a 10 foraje

10,677,261 RON
de monitorizare, de

adancime cca 10 m.
Obiect 1 - Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare
in cartier Grigorescu - Oradea

- Extindere Retele de apa 3908 m
- Extindere retele de canalizare 1449 m;
- Statie pompare apa potabila - 1 buc, echipata cu 3 pompe
+ 1 pompa pilot;
CL 2 E – „Extindere retele de apa si

Obiect 2 - Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare

canalizare in cartierele Grigorescu,

in cartier Episcopia - Oradea

Episcopia si Calea Borsului, in

- Extindere Retele de distributie 2649 m

Municipiul Oradea”

- Extindere retele de canalizare 1822 m;

15,211,650 RON

- Statie pompare apa potabil 1 buc echipata cu 2 grupuri de
pompare;
Obiect 3 - Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare
pe Calea Borsului - Oradea

- Extindere Retele de distributie 4747 m
- Extindere retele de canalizare 3575 m;
- Statie pompare ape uzate 1 buc;
- Conducta de refulare 2394 m
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Obiect nr. 1 - Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa a
localitatilor Nojorid si Livada de Bihor, comuna Nojorid
(Oradea-LivadaNojorid):

- Conducte de aductiune, in lungime de 12678 m;
- Conducta de transport 525 m
- Statiide pompare 2 buc;
- Statii de tratare 1 buc;
- Rezervor acumulare 2x100 m3 1 buc
Obiect nr. 2 - Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa
in comuna Nojorid (Nojorid-Les):

- Conducte de aductiune, in lungime de 6276 m;
CL 3 E – „Extindere retele de apa si

- Conducta de transport 60 m

canalizare in comunele Nojorid,

- Grupuri de pompare 3 buc;

Osorhei si Copacel

- Statii de tratare 2 buc;

27,149,209 RON

- Rezervor acumulare 2x100 m3 1 buc;
- Rezervor acumulare 2x200 m3 1 buc;
Obiect nr. 3 - Alimentarea cu apa in localitatea Sarand,
comuna Copacel :

- Conducte de aductiune, in lungime de 7927 m;
- Retele de distributie 4499 m
- Grupuri de pompare 2 buc;
- Statii de tratare 1 buc;
- Rezervor acumulare 100 m3 1 buc;
Obiect nr. 5 - Extindere sistem de canalizare menajera in
Obiect nr. 4 - Extindere sistem de alimentare cu apa in
localitatea Nojorid, comuna Nojorid:
comuna Osorhei:
- Conducte de colectare ape uzate in localitatea Nojorid 10555
- Retele de distributie 9238 m
m;

- Statie pompare ape uzate – 5 buc;
- Conducte de refulare – 1874 m;
Obiect nr. 6 - Extindere sistem de canalizare menajera in
comuna Osorhei:

- Conducte de colectare ape uzate in comuna Osorhei 14362 m;
- Statie pompare ape uzate – 16 buc;
- Conducte de refulare – 3534 m;
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Obiect nr. 1 - Extindere sistem de alimentare cu apa si
bransamente noi in localitatea Tinca
CL 4 E – „Extindere sistem de - Extindere Retele de distributie 5180 m
canalizare si apa, cu racorduri la

- bransamente la consumatori – 1326 buc;

consumatori in localitatea Tinca si

Obiect nr. 2 - Extindere sistem de alimentare cu apa si

extindere sistem de alimentare cu

bransamente noi in localitatile Gurbediu si Rapa

apa si racorduri la consumatori in

- Extindere Retele de distributie 4540 m

localitatile Gurbediu si Rapa

- bransamente la consumatori – 984 buc;

11,011,463 RON

Obiect nr. 3 - Extindere retele canal menajer Tinca
CL 5 E – „Extindere retele de apa si
canalizare in comuna Santandrei,
localitatile Santandrei si Palota

- Extindere Retele de colectare apa uzate pe strazi 5763 m
- Extindere Retele de distributie 12986 m
- Statie pompare ape uzate 3 buc;
- Extindere Retele de colectare apa uzate 13981 m
- Conducta de refulare pentur ape uzate 815 m;
- Statie pompare ape uzate 1 buc;

10,884,540 RON

- Conducta de refulare pentru ape uzate 102 m;
Extinderea retelelor de distributie apa si de

canalizare în

cartierul de tineri din localitatea Sinmartin:

- Retele de distributie localitatea Sînmartin, in lungime de 5475
m;

- Conducte de colectare ape uzate in localitatea Sînmartin 4120
m;

- Camine de vizitare, racorduri la consumatori; Extinderea
retelelor de distributie apa si retele de canalizare in localitatea
Cihei:

- Retele de distributie localitatea Cihei, in lungime de 4288 m;
CL 6 E – „Extindere retele de apa si - Conducte de colectare ape uzate in localitatea Cihei 12688 m;
canalizare in comuna Sînmartin
- Statie pompare ape uzate – 3 buc;
localitatile Sînmartin, Cordau, Cihei
- Conducte de refulare – 850 m;
si Rontau

22,397,086.00 RON

Extinderea retelelor de distributie apa si a retelelor de
canalizare în cartierul de tineri din localitatea Rontau:

- Retele de distributie localitatea Rontau, in lungime de 2871 m;
- Conducte de colectare ape uzate in localitatea Rontau 2280
m;

- Statie pompare ape uzate – 1 buc;
- Conducte de refulare – 403 m;
Realizarea retelelor de canalizare în localitatea Cordau:

- Conducte de colectare ape uzate in localitatea Cordau
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12196 m;

- Statie pompare ape uzate – 6 buc;
- Conducte de refulare – 3143 m;
Sistem de alimentare cu apa pentru localitatea Husasau de
Cris:

- Retele de aductiune 7540 m;
- Gospodarie de apa formata din rezervor de inmagazinare de
350 m3 statie de tratare si pompare

1 buc, statie de

repompare Ineu – 1 buc;
CL 7 E – „Extindere retele de apa si - Retele de distributie localitatea Husasau de Cris in lungime de
canalizare

in

comuna

Ineu

localitatile Husasău de Criș si Ineu

21,052,286 RON

9318 m
Sistem de alimentare cu apa si canalizare pentru localitatea
Ineu:

- Retele de distributie localitatea Ineu in lungime de 14978
m;

- Conducte de colectare ape uzate 13698 m;
- Statie pompare ape uzate – 1 buc;
- Conducte de refulare – 8975 m;
Valoarea estimata fara TVA:

Programul Operațional Sectorial de Mediu cu finanțare din Fonduri de Coeziune
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Bihor”- Etapa 2014 –
2020 (conform MASTER PLAN-ului) s-au propus lucrări estimate la valorile din tabelul de mai
jos:

Etapa2014-2020
Unitatea Administrativ Teritorială

Preț total Program (Euro)

Oradea

130,896,000.00

26,096,000

Apa

59,665,000.00

16,715,000

Apa Uzata

71,231,000.00

9,381,000

Sînmartin

8,924,900.00

8,924,900.00

Apa

703,700.00

703,700.00

(Euro)
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Apa Uzata

8,221,200.00

8,221,200.00

Osorhei

740,400.00

740,400.00

Apa

492,400.00

492,400.00

Apa Uzata

248,000.00

248,000.00

Santandrei

2,207,400.00

2,207,400.00

Apa

967,400.00

967,400.00

Apa Uzata

1,240,000.00

1,240,000.00

Ceica

9,436,100.00

4,352,100.00

Apa

4,352,100.00

4,352,100.00

Apa Uzata

5,084,000.00

0.00

Dragesti

6,780,400.00

1,485,600.00

Apa

1,485,600.00

1,485,600.00

Apa Uzata

5,294,800.00

0.00

Hidiselul de Sus

6,543,300.00

2,079,300.00

Apa

2,079,300.00

2,079,300.00

Apa Uzata

4,464,000.00

0.00

Ineu

5,028,500.00

5,028,500.00

Apa

2,563,500.00

2,563,500.00

Apa Uzata

4,015,000.00

2,465,000.00

Nojorid

12,285,800.00

12,285,800.00

Apa

6,431,800.00

6,431,800.00

Apa Uzata

5,854,000.00

5,854,000.00

Ene rg ie termică: TERMOREG I O

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se face
în Municipiul Oradea şi comuna Sînmartin. Acest serviciu este organizat conform Legii
nr.325/2006, care reglementeazăză

desfăşurarea activităților specifice privind

producerea, transportul, distribuția, şi furnizarea energiei termice către utilizatori.
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În prezent Municipiul Oradea este asociat cu comuna Sînmartin în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de
alimentare cu energie termică ,,Termoregio”.
Toate activitățile privind serviciul de alimentarecu energie termică în sistem
centralizat (S.A.C.E.T.) sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice
locale. Serviciul se realizează prin

intermediul infrastructurii tehnico-edilitare

aparținând domeniului public, constând din echipamente,instalații, dotări specifice,
care produc apă caldă de consum şi pentru încălzire. Serviciile cuprind: centrale
termice, centrale electrice de termoficare, rețele de branşamente, rețele de transport,
puncte termice, sisteme de măsura şi control.
În prezent, Primăria Municipiului Oradea implementează proiectul de investiții
Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru
perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu şi creşterii eficienței
energetice, finanțat prin POS Mediu.
Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din Municipiul
Oradea, alimentează cu energie termică cca 70 % din gospodăriile/

populația

municipiului Oradea.
Sursa de producere a energiei termice in SACET Oradea este o centrala
electrica de cogenerare formata din 2 instalații mari de ardere (IMA):
•

IMA1, care funcționează pe gaze naturale și

•

IMA 2 care funcționează pe lignit și combustibil suport păcură.

Vârsta acestor echipamente variază între 27 și 47 ani, și nu au beneficiat de
lucrări majore de modernizare, din cauza lipsei de fonduri, ca atare prezintă un nivel
scăzut de eficiență globală și nivel ridicat de poluare a aerului.
102

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

Pe lângă centrala electrică de cogenerare, la SACET mai contribuie cu energie
termică două centrale termice cu funcționare pe resurse geotermale şi gaze naturale,
care acoperă sub 3% din consumul municipiului. Acestea aparțin SC Transgex SA şi
alimentează consumatorii prin rețelele SC Termoficare Oradea SA.
Ca urmare a implementării proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare
urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul
conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice, (având o valoare
totală de 77,7 mil euro) finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, se
va pune în funcțiune în cursul anului 2015 o serie de instalații noi, de ultimă generație,
eficiente și cu un nivel scăzut de poluare.
Rețele de termoficare

Rețelele termice primare asigură transportul apei fierbinți de la CET la punctele
termice. Acest sistem cuprinde 6 magistrale dintre care doar una pleacă direct din
centrală (Magistrala Oraș) şi se ramifică în trei magistrale: M1 (9 km), M2 (6 km) şi
M3 (2,7 km). În centrul oraşului, din cele trei magistrale se ramifică alte 3 magistrale
(M4, M5, M6) printr-un sistem de vane de secționare şi bretele de legătură. Rețeaua
de transport are o lungime de 77,04 km.
Rețeaua termică secundară are o lungime de traseu de 142,456 km. Rețelele
termice secundare au fost reabilitate până în prezent în proporție de 32,40%, în sistem
preizolat și 10% în sistem clasic.
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Puncte termice
În municipiul Oradea, în exploatarea operatorului S.C. Termoficare Oradea SA
sunt 151 puncte termice, dintre care 27 PT sunt modernizate și reabilitate integral,
iar 124 PT sunt parțial reabilitate.
La un nr. de 7 puncte termice se va renunța și consumatorii (circa 13.200 de
locuitori din cartierul Nufărul I) vor beneficia de agent termic pentru încălzire și apă
caldă de consum din apă geotermală, pompe de căldură, iar vârful de consum va fi
asigurat din SACET.
Puncte tari

Puncte slabe
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Educație

Educație

-

Numărul ridicat de unități şi structuri de învățământ;

-

Existența unor unități educaționale cu predare în limba maghiară, germană și
engleză;

-

-

Scăderea numărului de cadre didactice, mai ales a celor din învățământul primar
şi gimnazial;

-

Infrastructura şcolară bine dezvoltată (terenuri de sport, săli de gimnastică,

Trendul descendent al populației şcolare în

ultimii ani, în special în

învățământul preuniversitar;

laboratoare şcolare, PC-uri);

-

Aglomerarea sălilor de clasă (număr ridicat de elevi/sală de clasă);

Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în numeroase activități, proiecte şi

-

Promovabilitatea scăzută la examenul de bacalaureat, în special în anumite

programe instructive şi educative locale, județene, naționale şi internaționale;

unități educaționale (59,22% în sesiunea de vară 2014 şi 16% în sesiunea

-

Implicarea cadrelor didactice în variate cursuri de perfecționare;

-

Experiența unităților de învățământ în proiecte finanțate din fonduri naționale şi

-

de toamnă 2014);
specializări deconectate de la nevoile reale ale pieței forței de muncă;

comunitare;

-

clădiri ale instituțiilor de învățământ care impun intervenții capitale pentru

Cultură
-

reabilitare.

Recunoaşterea la nivel național a municipiului Oradea ca fiind o localitate cu

Cultură

un bogat patrimoniu cultural;

-

Scăderea numărului de biblioteci (şcolare) în ultimii ani;

Oradea beneficiază de o concentrare foarte mare a patrimoniului construit

-

Trendul descendent al numărului vizitatorilor de muzee şi colecții, în perioada

cu valoare culturală de interes național;
-

2010-2014;

Numărul ridicat de instituții de spectacole din municipiul Oradea, aceasta fiind

-

localitatea cu cele mai numeroase instituții de spectacole din țară;
-

Sănătate

„Regina Maria”, Teatrul ”Szigligeti Színház”, Filarmonica din Oradea, etc.;

-

Numărul mare de muzee şi colecții din municipiu, reprezentând peste jumătate
Organizarea anuală a unor evenimente cu

tradiție, precum: "Toamna

Existența unor obiective culturale de importanță deosebită (situri arheologice,
aşezări, monumente istorice etc.);

-

-

Varietatea ridicată a unităților sanitare: spitale, policlinici, cabinete medicale de
familie, cabinete medicale de specialitate, cabinete stomatologice, farmacii şi

-

Echipamentele şi dotările moderne deținute în unitățile spitaliceşti din Oradea;

-

Numărul ridicat al personalului medical din instituțiile de specialitate, în
comparație cu situația de la nivel județean şi național;

Asistență socială
-

Existența unui număr ridicat de organizații non- guvernamentale cu profil social;

-

Infrastructura dezvoltată de furnizare a serviciilor sociale (58 de unități care

Existența cazurilor de copii ai străzii sau de copii abandonați în unitățile sanitare
din județ, care provin din municipiul Oradea;

-

Înregistrarea unui număr ridicat de sesizări la DGASPC Bihor privind cazuri de
abuz şi neglijență a copilului în Oradea;

Salubritate
-

Receptivitatea scăzută a populației față de colectarea selectivă a deşeurilor;

-

Recuperarea materială şi energetică redusă a deşeurilor, principala modalitate

puncte farmaceutice, etc.;
-

lipsa personalului medical calificat, dotărilor.

Asistență socială

Numărul mare de unități spitaliceşti, reprezentând peste jumătate din spitalele
din județ;

Reducerea personalului sanitar mediu în anul 2013 cu 11 procente față de anul
precedent;

-

Caracterul multicultural pronunțat al municipiului Oradea.

Sănătate

Nivelul ridicat de solicitare a unităților sanitare din Oradea prin prisma
deservirii populației din întreaga zonă, nu doar pe cea din municipiu;

-

Orădeană", "Serbările Cetății", etc.;
-

față de anul precedent;

Existența unor instituții de spectacole cu renume la nivel național: Teatrul

din instituțiile de acest gen din județul Bihor;
-

Scăderea numărului de spectatori din instituțiile de profil cu 10% în anul 2013,

de eliminare a acestora fiind depozitarea;
-

Cantitatea superioară de deşeuri colectată pe cap de locuitor în Oradea față
de media de la nivel zonal;

Alte servicii publice
-

Numărul redus de autobuze şi microbuze destinate transportului public al
populației;

vizează copiii, persoanele cu handicap sau vârstnicii);
-

Funcționarea unui număr de 13 creşe în municipiul Oradea;
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Salubritate
-

Gradul ridicat de acoperire a populației cu servicii de
salubritate;

-

Existența pe teritoriul Oradiei a singurului depozit ecologic
de deşeuri din județ;

-

Existența infrastructurii necesare (pubele, containere), în
vederea colectării selective a deşeurilor;

-

Deținerea de către operatorii de salubritate din zonă de
echipamente relativ noi şi moderne;

-

Existența unei stații de sortare şi a unei stații de compostare
a deşeurilor;

-

Organizarea unor acțiuni periodice de colectare a DEEEurilor;

-

includerea proiectului de închidere a haldei vechi de deşeuri
în proiectul județean de management integrat al deşeurilor.

Alte servicii publice
-

Funcționarea în cadrul municipiului a două subunități ISU
„Crişana”:

Detaşamentul

1

Pompieri

Oradea

şi

Detaşamentul 2 Pompieri Oradea;
-

Existența unei unități SMURD şi a unei echipe de salvatori
de la înec pentru situațiile de urgență;

-

Creşterea

numărului

de

tramvaie

care

deservesc

transportul public din municipiu în ultimii ani.

Oportunități

Amenințări

106

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312
Educație

Educație

-

Posibilitatea accesării fondurilor structurale sau fondurilor
guvernamentale în vederea

dezvoltării unităților de

învățământ;

-

Posibilitatea dezvoltării de parteneriate între instituțiile

Creşterea ratei abandonului şcolar pe fondul insuficiențelor
materiale şi financiare cauzate de criza economică;

-

Posibilitatea preluării şi adaptării modelelor de bună
practică din țările Uniunii Europene cu privire la activitățile

Slaba motivare a cadrelor didactice poate duce la plecarea
profesorilor bine pregătiți din sistem;

-

educaționale din Oradea şi alte unități din țară şi străinătate;

-

-

Modificările repetate ale legislației în vigoare pot duce la
scăderea performanțelor şcolare;

-

Lipsa capacității de susținere a /co-finanțării proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii educaționale.

didactice;

-

Înființarea unor programe de tip „After school”;

Cultură

-

promovarea şi dezvoltarea învățământului profesional

-

- parteneriat cu mediul de afaceri pentru

-

dificultăților financiare întâmpinate în ultimii ani;

dezvoltarea

învățământului profesional;

-

accesarea fonduri nerambursabile pentru

reabilitarea

cladirilor unde functioneaza institutii de

invatamant,

Creşterea

evenimentelor

şi

patrimoniului

cultural;

-

-

Posibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile

Practicarea turismului nedurabil, aspect ce poate duce la

Fonduri europene limitate (fiind insuficiente la nivelul
necesităților);

pentru infrastructura şi activitățile culturale;

Sănătate

Adaptarea fondului de carte din biblioteci la noua tehnologie

-

Sănătate

Implementarea unor campaniile de educare a populației cu

Migrarea cadrelor medicale în străinătate ca urmare a
nivelului salarial scăzut;

-

Existența fondurilor europene pentru reabilitarea structurilor
sanitare şi dotarea corespunzătoare;

-

Degradarea avansată a obiectivelor culturale pe baza lipsei

degradarea patrimoniului cultural;

(creşterea numărului de documente pe suport electronic);

-

menținerea tradițiilor şi

de investiții în acestea;

promovării

Lipsa interesului tinerilor pentru
obiceiurilor populare;

-

sanitare, culturale, etc.
Cultură

-

Scăderea interesului populației pentru cultură pe fondul

Efectele

negative

ale

accentuării

fenomenului

de

îmbătrânire şi îmbolnăvire a populației;

-

Posibilitățile limitate ale autorităților publice locale de
susținere financiară a investițiilor;

privire la domeniul sănătății;
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Asistență socială

Asistență socială

-

Dezvoltarea de parteneriate între instituțiile publice

-

de profil şi ONG-uri;

-

Posibilitatea

accesării

a crizei economice mondiale;
fondurilor

structurale

-

Posibilitatea preluării modelelor de bună practică

-

din țările Uniunii Europene cu privire la metodologia

-

duce la dispariția acestora;

-

Lipsa ofertelor de muncă pentru grupurile vulnerabile;

Dezvoltarea voluntariatului şi a spiritului civic la

-

Capacitatea redusă a instituțiilor publice de a cofinanța
proiecte sociale;

Existența cadrului legislativ ce creează facilități

Salubritate

pentru mediul economic ce angajează persoane din

-

grupurile vulnerabile în vederea integrării acestora
în societate;

-

Înființarea de cluburi ale pensionarilor

-

Salubritate

-

Existența fondurilor europene direcționate către

a

energetică şi

materială a deşeurilor (co-procesare, reciclare, reutilizare);

-

Creşterea ratei infracționalității pe fondul dificultăților
financiare întâmpinate de populație;

-

deşeurilor;

-

valorificare

Alte servicii publice

Implementarea de campanii de conştientizare a
populației privind beneficiile colectării selective a

Incapacitatea financiară a agenților economici de
implementa rețele proprii de

unde

de socializare.

Creşterea cantității de deşeuri generate la nivel municipal
pe cap de locuitor;

persoanele vârstnice să poată desfăşura activități

-

Lipsa finanțării organizațiilor non-guvernamentale poate

de abordare a problematicii specifice;
nivel național;

-

Plecarea personalului specializat din sistem ca urmare a
salarizării nemotivante;

europene;

-

Creşterea numărului de persoane asistate social ca urmare

Creşterea poluării mediului pe fondul învechirii parcului
auto deținut de serviciile de transport public;

-

Reducerea personalului care deserveşte serviciul de

proiecte în domeniul salubrității;

urgență (subunitățile ISU) şi serviciul de siguranță şi ordine

Dezvoltarea de unități de valorificare energetică şi

publică

materială a deşeurilor de la nivel zonal;

restructurărilor din administrația publică.

(Poliția

Municipiului

Oradea)

din

cauza

Alte servicii publice

2.4.1.1.6.Dezvoltarea
economică
- Achiziționarea de mijloace
de transport public slab
poluante;

Demog
unităților
active
- rafia
Implementarea
de local
sistemeede
supraveghere video
în spațiile publice care înregistrează rate ale

Numărul infracționalității
unităților locale
ridicate. active

În județul Bihor, în anul 2013, figurau 16.763 unități locale active, reprezentând
24,0% din unitățile locale active de la nivelul Regiunii Nord Vest, fiind al doilea județ
din regiune, după județul Cluj (26.005 u.l.a.; 37,1%). Din totalitatea unităților locale
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active din județul Bihor, 86,9% sunt

microîntreprinderi

(0-9

salariați),

11%

întreprinderi mici (10-49 salariați), 1,8% întreprinderi mijlocii (50-249 salariați) şi 0,3%
întreprinderi mari (250 salariați şi peste).
În municipiul Oradea, în anul 2014, au fost active 9.966 de unități locale,
reprezentând 86,38% din unitățile locale active din Zona Metropolitană şi 59,45% din
totalitatea unităților locale active la nivelul județului Bihor.
Raportat la populația din 2014, densitatea întreprinderilor este de 41,97
întreprinderi/1.000 locuitori la nivelul Zonei Metropolitane Oradea şi de 44,55
întreprinderi/1.000 locuitori în municipiul Oradea, valoare superioară celei înregistrate
în 2013 la nivelul Regiunii Nord Vest (37,27‰) şi la nivel național (33,81 întreprinderi
la 1.000 locuitori)
În anul 2013, sectorul serviciilor cuprinde 40,25% din totalul unităților locale
active la nivel județean, fiind urmat, în funcție de ponderea firmelor care activează în
cadrul respectivului sector, de: comerț (34,9%), industrie (12%), construcții (9,1%) şi
agricultură (3,8% din totalul unităților locale active la sfârşitul anului 2013).
Municipiul Oradea are o structură asemănătoare Zonei Metropolitane Oradea
în ceea ce priveşte distribuția unităților locale active. Aşadar, predomină unitățile
locale active din sectorul serviciilor (44,2%), urmate de sectorul de comerț cu ridicat
și amănuntul (34%), construcții (9%), industrie (10,47%) şi agricultură (1,46%).
Cifra de afaceri a unităților locale active
Cifra de afaceri realizată în 2013 de către unitățile locale active din județul Bihor
a totalizat 22.029,2 milioane RON.
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Pe clase de mărime, la nivelul anului 2013, întreprinderile mici contribuiau cu
27,4%

la

formarea

cifrei

de

afaceri

județene,

urmate

îndeaproape

de

microîntreprinderi cu 25,9%, întreprinderile mari cu 18,7%, întreprinderile mijlocii
cu 16,5% şi întreprinderile foarte mari (peste 999 angajați) cu 11,6%.
În anul 2013, din cifra de afaceri realizată la nivel județean, 77,83% se
datorează unităților locale active din Zona Metropolitană Oradea.

În acelaşi an, unitățile locale active din municipiul Oradea au realizat
18.214,5 milioane RON, adică 83,7% din cifra de afaceri realizată la nivelul Zonei
Metropolitane Oradea şi 65,1% din cifra de afaceri realizată de unitățile locale
active din județul Bihor.
Atât la nivelul Municipiului Oradea cât şi la nivel județean, regional şi
național, unitățile locale active din comerț realizează cea mai ridicată cifră de
afaceri, acestea fiind urmate de unitățile locale active din industrie. În municipiul
Oradea activitatea comercială este mai intensă, unitățile locale active din comerț
realizând 43,0% din cifra de afaceri totală la nivel de municipiu. Industria
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prelucrătoare este cel de-al doilea sector economic, după cifra de afaceri obținută
(24,0%), urmată de activitățile din domeniul transporturilor şi depozitării cu 12,4%
din cifra de afaceri şi sectorul de construcții cu 6,2% din cifra de afaceri a unităților
locale din municipiu. Unitățile locale active din sectorul activităților profesionale,
ştiințifice şi tehnice au realizat 4% din cifra de afaceri totală, în timp ce activitățile
din agricultură au realizat doar 0,9% din cifra de afaceri totală, în anul 2013.

Important pentru definirea structurii economice a municipiului Oradea, este
faptul că 72,5% din cifra de afaceri din comerț la nivel de județ, respectiv 63,8 din cifra
de afaceri din transport şi depozitare sunt realizate de unitățile locale active din
municipiul Oradea. De asemenea, în anul 2013, cele 876 unități locale active în
industria prelucrătoare din Oradea (5,22% din unitățile active la nivel județean) au
realizat 41,7% din cifra de afaceri din domeniu la nivel de județ.
Activitățile economice care au realizat cea mai însemnată cifră de afaceri la
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nivelul unităților locale active din Oradea sunt Comerțul (5.531,6 mil. lei RON),
Industria prelucrătoare (3.087,5 mil. lei RON), Transportul şi depozitarea (1.590,4 mil.
lei RON), Construcțiile (795,2 mil. lei RON) şi activitatile profesionale, stiintifice si
tehnice (512,9 mil. lei RON).
De remarcat este faptul că în anul 2013 ponderea activităților de comerț cu
ridicata amănuntul în total cifra de afaceri realizată la nivelul municipiului Oradea au
scăzut față de anul 2009, de la 50,9% la 43,0%, dar au crescut ponderile activităților
din industria prelucrătoare (de la 15,4% în 2009 la 24,0% în 2013) şi ale activităților
de transport şi depozitare (de la 7,8% în 2009 la 12% în 2013).
Forța de muncă
Resursele de muncă
Resursele de muncă din județul Bihor, în 2013, erau de 375,9 mii persoane,
înregistrând o creştere continuă în ultimii ani. Astfel, față de anul anterior resursele
de muncă de la nivelul județului au crescut cu 0,03% (+0,1 mi persoane), iar față de
anul 2005 s-a înregistrat o creştere cu 5,88% (+20,9 mii persoane).
Populația ocupată civilă, la nivelul anului 2013, era de 266,4 mii persoane.
Populația ocupată civilă la nivelul județului Bihor a cunoscut o scădere în perioada
2010- 2011, după care, în anul 2012 înregistrează o creștere și o scădere în 2013.
Astfel, populația ocupată civilă din anul 2013 înregistra o reducere cu 0,71% față de
anul 2012 şi o creștere cu 1,3% față de anul 2011, evoluții similare cu cele de la nivel
regional şi național.
Rata de ocupare a resurselor de muncă pentru județul Bihor este de 70,9%,
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semnificativ mai ridicată față de cea înregistrată la nivelul Regiunii Nord Vest (66,9%)
şi față de nivelul național (60,9%). Totuşi, în comparație cu anul 2008 (76.7%), se
înregistrează o reducere a ratei de ocupare, involuție similară cu cele de la nivel
regional şi național.

De altfel, pe întreaga perioadă analizată rata de ocupare a resurselor de muncă
din județul Bihor se menține superioară celei de la nivel regional şi național.
Din totalul populației ocupate civile de la nivel județean, 31,6% era ocupată în
agricultură, 25,4% în servicii şi 24,1% în industrie. Comerțul şi construcțiile contribuiau
cu 13,28%, respectiv cu 5,5% din totalul populației ocupate civile.
Față de situația de la nivel național, în județul Bihor se înregistra o concentrare
mai scăzută în sectorul industriei şi agriculturii (-0,6 şi -0,2 puncte procentuale) şi mai
crescută în ceea ce priveşte serviciile şi construcții (0,1 şi 0,38 puncte procentuale).
Salariați
Numărul de salariați din municipiul Oradea a fost de aprox. 103.590 persoane
în anul 2014 (conform datelor furnizate de ITM).
Numărul salariaților din municipiul Oradea reprezintă 86,31 % din totalul
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salariaților din Zona Metropolitană Oradea şi 63,28 % din salariații din județul Bihor.
Câştigul salarial mediu net lunar
În anul 2013, câştigul salarial mediu net lunar în județul Bihor a fost de 1.155,0
lei, mai scăzut decât cel înregistrat la nivelul Regiunii Nord Vest (86,1% din valoarea
acestuia).
Raportat la salariul mediu net de la nivel național, cel înregistrat la nivelul
județului Bihor reprezenta aproximativ 73,15%.
La nivelul municipiului, pornind de la suma incasată în anul 2014 la bugetul
local - 124.700.000 lei reprezintă 41,75% din impozitul pe salarii plătite în 2014, și
considerând 103.000 angajati/Oradea, rezultă 1.900 lei salar mediu brut Oradea, și
1.345 lei salar mediu net în Oradea.
Numărul şomerilor
La nivelul anului 2013, rata şomajului în județul Bihor a fost de 3,7%, inferioară
celei de la nivel regional (4,1%) şi național (5,7%). De altfel, rata şomajului la nivelul
județului Bihor înregistrează, în ultimii ani, valori semnificativ mai reduse decât cele
de la nivel regional şi, în special, național.
La sfârşitul lunii noiembrie 2014, în municipiul Oradea erau înregistrați 1.247
şomeri, reprezentând 65,67% din şomerii înregistrați în Zona Metropolitană Oradea şi
13,08% din şomerii existenți la nivel județean. Conform ultimelor date statistice, în
luna noiembrie 2014 în bazele de date ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței
de Muncă Bihor erau înregistrați cu 24,9% mai puțini șomeri decât în aceeaşi perioadă
a anului precedent.
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Din totalul şomerilor din municipiul Oradea, 43,84% sunt de sex masculin şi
56,16% sunt de sex feminin. Astfel, scăderea numărului de şomeri a fost mai
accentuată în rândul celor de sex masculin (-49,94% în noiembrie 2014, față de
decembrie 2013), decât în rândul şomerilor de sex feminin (-51,5% în noiembrie 2014,
față de decembrie 2013).
Ag r i cu ltu r ă
Calitatea solurilor
Solul este o materie complexă din punct de vedere al compoziției minerale,
organice şi organo-minerale, reprezintă sursa principală de aprovizionare a plantelor
cu elemente nutritive, asigurând perpetuarea florei şi faunei în numeroase lanțuri
trofice. Este constituit din punct de vedere fizic, din particule solide, apă şi aer.
Acestea împreună cu depunerile de natură organică şi anorganică pe sol conduc la
accelerarea proceselor fizico-chimice care au loc la nivelul solului în mod continuu.
Terenurile agricole ale județului Bihor sunt acoperite cu o varietate mare de tipuri
de sol. Predomină solurile luvice şi luvisolurile, reprezentând 105.602 Ha, adică o
suprafață de 29,07%, urmând în ordine descrescândă de brune eumezobazice, soluri
aluviale, brune argiloiluviale, cernoziomuri, etc. Cele mai mici suprafețe sunt
reprezentate de planosoluri, reprezentând 390 ha, solurile brun roşcate 320 ha şi brun
roşcate luvice 279 ha.
Solurile din Zona Metropolitană Oradea se înscriu în categoria solurilor cu clase
de bonitate ridicate, fiind favorabile agriculturii.
Repartiția terenurilor agricole
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O parte importantă din terenurile municipiului Oradea, 45,8%, sunt utilizate în
agricultură în principal pentru cultivarea porumbului, grâului, leguminoaselor de câmp,
cartofilor, florii soarelui şi ovăzului.
Suprafața agricolă s-a diminuat cu 338 ha în anul 2011, față de anul 2010, din
cauza reducerii suprafeței

arabile cu 254 ha, a suprafeței cu livezi şi pepiniere

pomicole cu 72 ha,și pășuni cu 12 ha.
Se poate observa o creștere în anul 2013 față de anul 2011 cu 256 ha, din cauza
creșterii suprafeței arabile cu 291 ha, a pășunilor cu 15 ha, vii și pepiniere cu 98 ha,
precum și reducerea suprafeței de fânețe cu 101 ha și a livezilor și pepeinierilor
pomicole cu 47 ha.
Județul Bihor se remarcă prin potențialul agricol, având o productivitate medie la
hectar a principalelor culturi ridicată comparativ cu nivelul regional şi național. De
asemenea, Zona Metropolitană Oradea poate fi caracterizată de acelaşi potențial
agricol.
Sunt înscrişi 15 grupuri de producători de produse agricole vegetale şi animale
la nivelul județului Bihor, din care 10 în Zona Metropolitană Oradea şi 3 grupuri în
municipiul Oradea (2 - cereale, 1 - plante oleaginoase).
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Pomicultură
Se remarcă faptul că în municipiul Oradea se află 71,21% din livezile şi
pepinierele pomicole de la nivelul Zonei Metropolitane Oradea şi 20,51% din livezile
şi pepinierele pomicole de la nivelul județului Bihor.
În județul Bihor, principalele livezi sunt cele de prune, mere, pere, piersici şi
nectarine, caise şi vişine, caise şi zarzăre şi nuci.
Industrie şi construcții
Industrie
Situarea favorabilă pe granița de vest, dezvoltarea industrială a zonei, o
infrastructură bine dezvoltată precum şi forța de muncă disponibilă în ramuri
diverse sunt atribute specifice județului Bihor. Principalele ramuri industriale ale
județului Bihor sunt: industria extractivă şi prelucrarea țițeiului, industria pielăriei şi
încălțămintei, industria mobilei, industria chimică, industria confecțiilor, industria
materialelor de construcții, industria construcțiilor, industria alimentară etc.
Sectorul industrial a avut, în anul 2012, o contribuție de 29,5% (3.424,2 mil. lei)
în valoarea adăugată brută realizată în județul Bihor. Comparativ cu anii anteriori,
valoarea adăugată brută din industrie la nivel județean aproape s-a dublat (de la
1.550,5 mil. lei în 2003 până la 3.424,2 mil. lei în 2012). Însă, ponderea sectorului a
fluctuat în această perioadă de la 29,7% în 2003, până la 31,0% în anul 2007 şi
27,7% în anul 2008. Cu toate acestea, industria este cel mai important sector al
economiei județene, urmat de comerț, transport, depozitare şi comunicații (22,3% din
VAB Bihor în 2012), agricultură, vânătoare şi silvicultură (7,2%) şi construcții (8,7%).
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În anul 2013, în județul Bihor au fost înregistrate 2.006 unități locale active în
industrie, acestea realizând o cifră de afaceri de 9.176 mil. lei. În acelaşi an, în Zona
Metropolitană Oradea funcționau 62,9% din unitățile locale active la nivel de județ,
totalizând 49,2% din cifra de afaceri județeană la nivelul sectorului industrial.
În municipiul Oradea au fost înregistrate 1.043 unități locale în industrie, acestea
realizând o cifră de afaceri de 4.470,93 mil. lei. Rezultatul financiar din anul 2013 al
unităților locale a reprezentat 72,2% din cifra de afaceri a unităților locale active în
industrie la nivelul Zonei Metropolitane Oradea şi 44,6% din cifra de afaceri a unităților
locale active din acest sector de la nivelul județului Bihor.
În municipiul Oradea ramurile industriale reprezentative sunt, după valoarea cifrei
de afaceri obținute: Industria alimentară, Fabricarea calculatoarelor şi a produselor
electronice şi optice, Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiționat, Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala,
Fabricarea articolelor din cauciuc si material plastic, Fabricarea de mobila, Fabricarea
produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor, Productia
de unelte si articole de fierarie, Productia de piese si accesorii pentru autovehicule
si pentru motoare de autovehicule, Extractia petrolului brut si a gazelor naturale,
Fabricarea produselor chimice de baza, Alte grupe industriale.
Construcții
Sectorul de construcții este unul din sectoarele importante ale economiei
județului Bihor. În anul 2013, în județul Bihorț, au fost înregistrate 1.658 unități locale
active care au realizat o cifră de afaceri de 1.172 milioane lei RON, iar contribuția
acestora la VAB totală a fost 5,3%. Zona Metropolitană Oradea concentrează 64,9%
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din unitățile locale active din județ, acestea realizând 76,1% din cifra de afaceri.
Oradea se remarcă în rândul unităților teritoriale componente ale Zonei
Metropolitane Oradea prin cifra de afaceri obținută şi al numărului de unități locale
active în sectorul construcțiilor. Aşadar, în sectorul construcțiilor, în anul 2013, erau
907 unități locale active ce au
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795,2 milioane lei, reprezentând 54,7% din unitățile locale active din județ,
acestea realizând 67,8% din cifra de afaceri la nivel județean, respectiv 87,4% din
totalul înregistrat la nivelul Zonei Metropolitane Oradea.
Evoluția sectorului de construcții a cunoscut o decădere, atât la nivel național
cât şi județean, în perioada 2008- 2013. Restrângerea acestei activități economice
se poate observa prin analiza autorizațiilor de construcții eliberate la nivel local, în
special a numărului celor emise prentru realizarea unor construcții noi. Cu toate că la
nivelul Zonei Metropolitane Oradea numărul total de autorizații de construcții a scăzut
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drastic în 2010 față de anul anterior (- 52,6%), ponderea în cadrul județului s-a păstrat.
Aşadar, în perioada 2008-2013, numărul de autorizații eliberate în Zona Metropolitană
Oradea a reprezentat 74,1%, din numărul total de autorizații de la nivel județean.
Comerț şi servicii
Comerț
Aşa cum a fost prezentat mai sus, sectorul comerțului este primul sector
economic din cadrul județului, având înregistrate 5.803 unități locale active cu o
contribuție de 34,6% (7.624,6 lei) în cifra de afaceri a județului din anul 2013.
În Zona Metropolitană Oradea funcționau 69,6% din unitățile locale active din
județ, realizând 86% din cifra de afaceri județeană în cadrul sectorului de comerț.
În acelaşi an, în municipiul Oradea, au fost înregistrate 3.514 unități locale
active care au realizat o cifră de afaceri de 5.531,6 mil. lei, cea mai însemnată parte
din Zona Metropolitană dar și cea mai însemnată parte din cifra de afaceri la nivel
județean (72,5%).
Zona Metropolitană se află, prin intermediul municipiului Oradea, pe harta
retailului modern din România. Aşadar, în Oradea s-au deschis supermarketuri pentru
comercializarea bunurilor de larg consum: Metro (1), Auchan (1), Real (1), Selgros
(1), Profi (5), Billa

(3),Carrefour (3), Novaeuro (4), Kaufland (3), Penny

(3),Unicarm (5), Trei G (7), miniMax (1), Iza Incom (2), ABC (10), Lidl (3).
Pe piața locală de retail a produselor de bricolaj şi a materialelor de construcții
sunt prezente magazine precum: Practiker, Mobexpert, Jysk, Brico Depot, Ambient şi
Arabesque.
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Servicii
La nivelul județului Bihor, serviciile cu cel mai ridicat aport în valoarea adăugată
brută sunt reprezentate de transport, depozitare şi comunicații.
În anul 2013, numărul unităților locale active din servicii de la nivelul județului
Bihor a fost de 6.688 unități, acestea realizând o cifră de afaceri de 4.280 milioane
lei. Unitățile locale active din sectorul serviciilor din Municipiul Oradea reprezintă
68,8% din totalul din județ (4.588 unități), iar cifra de afaceri a acestora deține o
pondere de 67,8% (2.902 mil lei).
Cele 4.588 unități locale active din sectorul serviciilor din municipiul Oradea
(88,3% din totalul Zonei Metropolitane Oradea) au realizat o cifră de afaceri de
2.902,12 milioane lei în anul 2013 (87,4% din totalul Zonei Metropolitane Oradea).
Principalele servicii, după cifra de afaceri obținută în 2013, la nivelul municipiul
Oradea sunt cele de transport şi depozitare (55%), activitățile profesionale, ştiințifice
şi tehnice (18%), informații şi comunicații (6%), activitati de servicii administrative si
activitati de servicii suport (5%), hoteluri şi restaurante (5%) şi tranzacții imobiliare
(4%).
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Turism
Structuri de primire turistică
În județul Bihor, în anul 2014, erau înregistrate 149 structuri de primire turistică,
reprezentând 22,04% din totalul din Regiunea Nord Vest. Din acest punct de vedere,
județul Bihor ocupă locul al treilea, după județul Cluj (27,22%) şi Maramureş (24,85%),
la nivel regional.
Din totalul de structuri de primire turistică din județul Bihor, 68,46% structuri
sunt concentrate în Zona Metropolitană Oradea, ceea ce înseamnă în cifre absolute
102 de unități, la finalul anului 2014. Față de anul precedent, numărul acestor structuri
s-a ridicat cu 7,37%, iar față de anul 2005 numărul de structuri de primire turistică sa majorat cu 88,89%, rata medie anuală de creştere în perioada 2010-2013 fiind de
13,7%.
Municipiul Oradea este a doua localitate din punct de vedere turistic de la
nivelul Zonei Metropolitane, dispunând, în anul 2014, de 28 structuri de primire
turistică. La nivelul municipiului, numărul de structuri de primire turistică este în
continuă creştere în perioada 2010-2014. Anul 2014 marchează o creştere a
numărului de hoteluri cu 1 unitate şi scăderea numărului de pensiuni turistice cu o
unitate, față de anul 2013.
Conform INS, majoritatea structurilor de primire turistică cu o capacitate mai
mare de 5 locuri din Oradea sunt de tip hotel (18 unități), reprezentând 52,94% din
totalul hotelurilor din Zona Metropolitană Oradea. Alte tipuri de unități de cazare
turistică din Oradea sunt pensiunile turistice (3 unități), hostelurile (3 unitate),
hotelurile apartament (2 unitate), vilele turistice (1 unitate cu o capacitate mai mare de
5 locuri) și pensiuni agroturistice ( 1 unitate).
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Lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului privind unitățile
clasificate cu funcțiuni de cazare (ianuarie 2014) cuprinde 42 de unități din municipiul
Oradea, din care 5 hosteluri, 20 de hoteluri, 12 pensiuni, 2 vile, 1 apartament şi 2
camere cu regim hotelier. Capacitatea totală de cazare a acestor unități este de 2.442
locuri, din care 73,46% în hoteluri.
Notă: diferențele dintre datele INS şi cele ale MDRT se datorează
metodologiilor diferite de culegere a datelor (în cazul INS, sunt considerate doar
unitățile cu peste 5 locuri).
Capacitatea de cazare existentă
În județul Bihor, structurile de primire turistică au o capacitate de cazare
existentă de 10.421 locuri, adică 35,95% din totalul capacității de cazare existentă în
Nord Vest, fiind primul județ din regiune. Județul Bihor este urmat pe poziția
secundă şi terță de județul Cluj (26,25%) şi Maramureş (16%).
Din totalul capacității de cazare turistică existente de la nivelul județului, 80,16%
se află în structurile de primire turistică din Zona Metropolitană Oradea. Numărul de
structuri de primire turistică s-a ridicat cu 55,38% (1512 locuri), în perioada 20102014, la fel ca și capacitatea de cazare turistică existentă, care a crescut cu 6,7%, în
aceeaşi perioadă.
În municipiul Oradea, în anul 2014, capacitatea de primire turistică existentă
reprezintă 32,16% din totalul de la nivelul Zonei Metropolitane Oradea şi cuantifică
2.687 locuri. Astfel, în funcție de capacitatea de cazare turistică existentă Oradea
este a doua localitate din ZMO (5.397 locuri), fiind precedată doar de comuna
Sînmartin. Față de anul precedent, capacitatea de cazare existentă s-a extins cu
45,24%.
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În perioada 2010-2014, capacitatea de cazare existentă din structurile de primire
turistică din municipiul Oradea s-a extins cu 114,27%.
Aproximativ 80,74% din capacitatea de cazare turistică existentă la nivelul Zonei
Metropolitane este disponibilă în hoteluri şi 10,64% în pensiunile agroturistice.
Capacitatea de primire turistică de la nivelul hostelurilor reprezintă 4,3%, în moteluri
sunt 0,84% locuri, în vilele turistice sunt 1,91% locuri, în pensiunile turistice sunt 1,1%
locuri, iar în hotelurile de apartament se regăsesc 0,5% locuri.
La nivelul municipiului Oradea, 85,15% din locurile existente sunt în hoteluri, 9%
în hosteluri, 3,42% în pensiuni turistice, 1,56% în hoteluri apartament şi 0,67% în vile
turistice, în anul 2014.
În anul 2014 se remarcă o creştere de 49,2% a numărului de locuri existente
în hoteluri şi o diminuare de 2,13% a numărului de locuri existente la nivelul
pensiunilor turistice din municipiu, față de 2013.
În ZMO, în anul 2014, numărul mediu de locuri de cazare existente per hotel
este de 198 locuri, pentru un hostel revin 89 locuri, pentru un hotel apartament revin
21 de locuri, pentru un motel revin 35 locuri, într-o vilă turistică revin 12,3 locuri, întro pensiune turistică revin 30,7 locuri, iar într-o pensiune agroturistică revin 20,2 locuri.
În acelaşi timp, în structurile de primire turistică din municipiul Oradea revin, în
medie, 127 locuri

existente per hotel, 80 locuri per hostel, 21 locuri în hotelurile

apartament, 18 locuri în vilele turistice şi 30,7 locuri în pensiunile turistice.

Capacitatea de cazare în funcțiune
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Capacitatea de cazare turistică în funcțiune reprezintă numărul de locuri de
cazare puse la dispoziția turiștilor de către unitățile de cazare turistică, ținând cont de
numărul de zile, cât sunt deschise unitățile în perioada considerată. Se exprimă în
locuri/zile. Se exclud locurile din camerele sau unitățile închise temporar din lipsă
de turiști, pentru reparații sau alte motive.
În Regiunea Nord Vest, în anul 2014, au fost în

funcțiune 9.362.158 locuri de

cazare, din care 27,73% în județul Bihor. Acesta este al doilea județ din regiune după
capacitatea de cazare turistică în funcțiune, după județul Cluj (32,16%).
Aşadar, din cele 2.596.329 locuri – zile de la nivelul județului Bihor, 87,22%
reprezintă capacitatea de cazare în funcțiune din Zona Metropolitană Oradea.
Față de anul precedent, în anul 2014 capacitatea de cazare în funcțiune (locuri
– zile) a scăzut cu 4,15%, iar față de anul 2005 capacitatea de cazare turistică în
funcțiune s-a redus cu 0,06%.
În municipiul Oradea se concentrează 27,9% din capacitatea de cazare în
funcțiune din structurile de primire turistică din Zona Metropolitană. Oradea este a
doua localitate din ZMO în funcție de acest indicator, fiind precedată de comuna
Sînmartin care

concentrează 68,15% din locurile de cazare în funcțiune din zonă.

Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică
În anul 2013, Regiunea Nord Vest a captat 899.370 turişti, din care 28% turişti
au vizitat județul Bihor, clasat pe locul al doilea după județul Cluj (38,32%). Din
totalitatea numărului de turişti din județul Bihor, 83% au fost turişti români şi 17%
turişti străini, conform datelor pentru anul 2013.
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În ZMO, au fost înregistrați 232.231 turişti, ceea ce însemnă 92,14% din totalul
turiştilor din județul Bihor, în anul 2013. Față de anul anterior, numărul turiştilor din
Zona Metropolitană a scăzut cu 5,49%, iar față de anul 2005 a crescut cu 19,62%.
În anul 2013, în municipiul Oradea s-au înregistrat 106.187 sosiri turistice
(45.72% din totalul turiştilor în ZMO), în timp ce în comuna Sînmartin au ajuns
116.761 turişti (50,28% din total turiştilor în ZMO). Față de anul precedent (2012), în
municipiul Oradea au fost înregistrați cu 4,25% mai puțini turişti, iar comparativ cu
anul 2005, numărul turiştilor sosiți în municipiu s-a majorat cu 86,21%.
Cel mai ridicat număr de sosiri din Zona Metropolitană Oradea s-a înregistrat în
cadrul hotelurilor (188.140

turişti 81% din total). La nivelul municipiului Oradea

numărul turiştilor care au preferat hotelul este reprezentă 81,46% din totalul turiştilor
sosiți. În hosteluri s-au cazat 9,72% dintre turişti, în pensiunile turistice s-au cazat
7,36% dintre turişti, în vilele turistice 0,3%, iar în hotelurile apartament s-au cazat
1,14% dintre turişti.
Sezonalitate
În lunile iulie – august se înregistrează în județul Bihor cel mai ridicat număr de
turişti, reprezintând 26,37% din totalul turiştilor din întregul an. Astfel, se conturează
sezonul turistic al județului, în perioada iulie-august, când sosesc în medie 78.792
turişti (conform datelor INS din 2014).
În schimb, în lunile ianuarie-februarie se înregistrează cele mai scăzute valori
ale numărului de turişti în județul Bihor, sosind un număr mediu de 28.466 turişti.
În sezonul cald (iulie-august) sosesc în județ cu 50.302 turişti mai mult, adică
de 2,77 ori mai mulți turişti decât în sezonul rece (ianuarie-februarie).
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Înnoptări ale turiştilor

În anul 2013, turiştii sosiți în Regiunea Nord Vest au realizat 899.370 înnoptări,
din care 28.02% în structurile de cazare din județul Bihor.
În ZMO s-au realizat înnoptări reprezentând 50% din totalul de la nivel de județ,
în anul 2013. Aşadar, în 2013, față de anul precedent, numărul înnoptărilor a crescut
cu 7%, iar față de anul 2009, numărul acestora a crescut cu 20%.
În municipiul Oradea s-au înregistrat înnoptări, în anul 2013, ce reprezintă
17,7% din totalul înnoptărilor în cadrul structurilor de primire turistică din Zona
Metropolitană Oradea.
După numărul de înnoptări, municipiul Oradea se clasează al doilea la nivel
zonal, după comuna Sînmartin unde se realizează cele mai multe înnoptări (713.775
nopți - 80.74% din totalitatea înnoptărilor din 2013 de la nivelul ZMO).
În anul 2013, numărul de înnoptări în municipiul Oradea este cu 1,88% mai
ridicat față de anul 2012 şi cu 66,89% mai mare față de anul 2005.
Pe tipuri de structuri de primire turistică, 91% din înnoptările de la nivelul Zonei
Metropolitane Oradea, din anul 2013, se înregistrează în hoteluri. Alte structuri de
primire turistică preferate de turişti pentru a înnopta sunt pensiunile agroturistice
(4,32%), hostelurile (2,41%), vilele turistice (0,5%), pensiunile turistice (1,05%),
motelurile (0,35%) şi hotelurile apartament (0,41%).
În municipiul Oradea, 80,73% din înnoptări s-au înregistrat în hoteluri, 10,72% în
hosteluri, 5,91% în pensiunile turistice, 0,3% în vilele turistice şi 2,34% în hotelurile
apartament.
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Față de anul precedent, în anul 2013, ca urmare a creşterii numărului de locuri
disponibile în hotelurile apartament, numărul de înnoptări în acest tip de structură a
crescut cu 1,4%. În acelaşi timp, a scăzut numărul de înnoptări în hoteluri (-2,23%),
iar în hosteluri a crescut (+5,3%). Pe de altă parte a crescut numărul de înnoptări din
vilele turistice (+16,7%) şi pensiunile turistice (+10,87%).
Durata medie de şedere
La nivelul Regiunii Nord Vest, în anul 2013, durata medie de şedere a unui
turist a fost de 2,4 zile, în timp ce la nivelul județului Bihor durata medie de şedere
a fost de 3,8 zile, cu aproximativ 1,4 zile peste valoarea medie de la nivel regional.

În anul 2013, valoarea duratei medii de şedere a turiştilor în structurile de primire
turistică din zona Metropolitană Oradea este de 3,8 zile, la nivel județean 3,8 zile.
Față de anii anteriori se remarcă o continuă scădere a duratei medii de şedere, de la
5,4 zile în anul 2005 până la 4,7 zile în anul 2010, și 3,8 în anul 2013.
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În Oradea, durata medie de şedere este de 1,5 zile, cu 2,3 zile sub durata medie
de şedere de la nivelul ZMO. În perioada 2005-2010, durata medie de şedere din
municipiu nu a fluctuat semnificativ, ea încadrându-se în intervalul 1,6 – 1,7 zile, iar în
perioada 2011-2013 durata a fluctuat între 1,4 - 1,6 zile.
Pe tipuri de structuri de primire turistică, la nivelul ZMO, durata medie de şedere
cea mai ridicată se înregistrează la nivelul hotelurilor (4,3 zile), hotelurilor apartament
(3 zile) şi pensiunilor agroturistice (2,2 zile).
În Oradea, cea mai ridicată durată medie de şedere este de 3 zile, în cadrul
hotelurilor apartament. În hoteluri, durata medie de şedere este de 1,5 zile, în vilele
turistice de 1,4 zile, la pensiuni turistice de 1,2 zile, iar în hosteluri durata medie de
şedere este de 1,6 zile.
Indicele de utilizare netă a capacității de cazare
Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în funcțiune arată
procentul în care capacitatea de cazare în funcțiune a fost utilizată într-o perioadă
turistică. Aşadar, în anul 2013, în Regiunea Nord Vest indicele de utilizare a
capacității de cazare în funcțiune a fost de 22,5%, iar în județul Bihor 36,7%.
La nivelul Zonei Metropolitane Oradea, indicele de utilizare netă a capacității
de cazare este de 39%, depăşind nivelul județean. Din perioada 2010-2013, ultimul
an înregistrează cel mai scăzut indice al utilizării capacității de cazare în funcțiune.
În anul 2013, în municipiul Oradea, indicele de utilizare netă a capacității de
cazare în funcțiune a fost de doar 24,8%, sub nivelul mediu din Zona Metropolitană
Oradea (fiind şi cea mai scăzută valoare a indicelui din perioada 2010-2013). Tendința
descendentă a indicelui de utilizare a capacității de cazare în funcțiune a debutat în
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anul 2008, când acesta avea o valoare de 35,4%, cu 3,7 puncte procentuale sub
valoare din anul precedent, scăzând cu 10,6 puncte în anul 2013 față de anul 2005.
Hotelurile au avut, în anul 2013, cel mai ridicat indice de utilizare a capacității
de cazare (43,7%) de la nivelul Zonei Metropolitane Oradea. În acelaşi timp, în
municipiu, în hosteluri (31,2%) şi pensiuni turistice (38,8%) se remarcă cel mai ridicat
indice de utilizare a capacității de cazare în funcțiune. În hoteluri acest indicator a
fost de 23,7%, în vilele turistice de 26,2% şi în hotelurile apartament de 17,2%.
Pe parcursul anului, în lunile iulie – august se înregistrează cel mai ridicat
indice de utilizare a capacității de cazare la nivel județean, marcând sezonul turistic
cald.
Tendințele economice, la nivel mondial şi național, şi-au pus amprenta asupra
sectorului turistic al județului Bihor, observându-se în anul 2013 o diminuare clară a
indicelui de utilizare a capacității de cazare în plin sezon turistic.

Resurse turistice

Principalul centru turistic al Zonei Metropolitane este reprezentat de municipiul
Oradea. Aflată azi la granița vestică a României, Oradea a stat din totdeauna la
răscrucea unor drumuri comerciale importante ce legau occidentul şi orientul.
Înfățişarea ei de astăzi stă sub semnul multiplelor influențe înregistrate de istorie, nu
doar în plan arhitectural – cel mai evident în prezent – ci şi structural, economic, social
şi nu în ultimul rând, cultural. Deşi oraşul este atestat documentar din anul 1113,
arealul a fost locuit încă din Paleolitic. În Evul Mediu a devenit un cadru citadin care a
făcut posibilă conviețuirea mai multor etnii şi manifestarea specificului fiecăreia, în
acelaşi spațiu. De-a lungul timpului s-au conturat astfel mai multe personalități ale
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oraşului.
Un tur al oraşului oferă şansa turiştilor de a admira clădiri deosebite, cu
arhitectura specifică: Complexul baroc format din Palatul Episcopal RomanoCatolic, Şirul Canonicilor, ansamblu construit în a doua parte a secolului al XVIIIlea și Basilica Romano-Catolică (cu numeroase fresce realizate de J.N. Schöph şi
Francesco Storno), Mănăstirea Capucinilor (1837, construită în stil neoclasic),
Clădirea Teatrului de Stat "Regina Maria" (1899-1900), Palatele: Primăria Oradea
(1902-1903),Astoria (1902-1906), Rimanoczi (1903), Vulturul
Moskovits Miksa (1905), Ulmann

Negru(1907-1909),

(1913), Apollo (1913-1914), Palatul de Justiție

(1898), Sinagoga Neologă (1890), Palatul Episcopiei Greco-Catolice (1903-1904),
Biserica romano-catolică Olosig (1876,1903-1905); Biserica Romano-Catolică Sf.
Ladislau (1723-1742); Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”.
Merită admirate și alte atracții turistice, cum sunt: vitraliile din Pasajul „Vulturul
Negru”, simbol al oraşului executat în atelierele de sticlărie Neuman la 1909, Turnul
Primăriei care oferă o panoramă asupra centrului istoric, precum şi mecanismul
indicând fazele Lunii, realizat în anul 1793 de Georg Rueppe, funcțional şi astăzi la
Biserica cu Lună. De asemenea, merită ascultate concertele de Crăciun, susținute
la orga donată de Maria Tereza la 1780, de la Basilica Romano-Catolică.
Cetatea fortificată, situată în zona centrală a oraşului, este un punct de atracție
important, fiind cea mai mare şi mai bine păstrată cetate pentagonală din Europa de
Sud Est, reconstruită în stil italian în secolul al XVI-lea.
Palatul Baroc din Oradea. Palatul Episcopiei Romano- Catolice din Oradea,
cunoscut şi ca Palatul Baroc din Oradea, este unul din cele mai valoroase edificii
construite în stil baroc pe teritoriul României. La fel ca şi Bazilica Sf. Maria şi Şirul
Canonicilor, palatul a fost ridicat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Cele trei
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obiective formează împreună cel mai important complex baroc din România, precum
şi unul din cele mai reprezentative ale Europei sud-estice. Planul inițial al clădirii
prevedea palatul ca sediu al Episcopiei romano-catolice de Oradea, dar în timpul
perioadei 1945-1989, clădirea a fost folosită mai întâi ca azil pentru revoluționarii
comunişti greci refugiați în România. În ianuarie 1971 se deschide aici Muzeul Țării
Crişurilor din Oradea. În prezent, Palatul aparține Episcopiei romano-catolice.
Bazilica Romano-Catolică din Oradea. Bazilica Romano- Catolică din Oradea, cu
hramul Sfânta Maria, este cel mai mare edificiu baroc de pe teritoriul României şi între
cele mai frumoase bazilici din Europa. Bazilica a fost construită între 1752-1780. Orga
datează din anul 1780, este opera lui Fridolin Festl, şi a fost dăruită catedralei de
împărăteasa Maria Terezia a Austriei. Bazilica adăposteşte herma cu moaştele
Sfântului Ladislau. Catedrala Romano- Catolică din Oradea a fost construită în secolul
al XVII-lea. În prezent este monument istoric.
Şirul Canonicilor. Şirul canonicilor este un monument de arhitectură barocă în
Oradea. Este compus din 57 de arcade care constituie un coridor lung de peste
250 de metri unind 10 clădiri. A fost construit în perioada 1750- 1875, după proiectul
arhitectului F.A. Hillebrandt. Până în 1780 au fost ridicate primele 7 din cele 10
clădiri, alte două clădiri au fost terminate în 1863, iar cea de-a zecea a fost finalizată
în 1875, la mai mult de 100 de ani de la inițierea construcției primei clădiri. În faza
inițială în cadrul complexului de clădiri fusese inclus şi un seminar teologic romanocatolic, care însă nu a mai fost construit aici.
Palatul Finanțelor. Inițial Palatul Finanțelor Publice, clădirea a fost construită în stil
eclectic, probabil în 1895 de Rimanoczy Kalman junior. A devenit Policlinică după cel
de-al doilea război mondial
Teatrul de Stat din Oradea. Printre cele mai importante clădiri de cultură din Oradea
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este Teatrul de Stat. Clădirea Teatrului este una dintre cele mai însemnate edificii
de patrimoniu din Oradea. Proiectul a fost întocmit de renumita firmă de arhitecți
Fellner şi Helmer din Viena, iar realizarea lui, care a durat doar 15 luni, din 10 iulie
1899 până în 15 octombrie 1900, s-a derulat sub asistența arhitecților orădeni
Rimanóczy Kálmán, Guttmann József şi Rendes Vilmos.
În 9 şi 10 octombrie 1927 se inaugurează prima stagiune românească la teatrul
denumit atunci Regina Maria, cu reprezentațiile Teatrului Național din Cluj, al cărui
director era poetul şi dramaturgul Victor Eftimiu. În 29 ianuarie 1928 se constituie
Asociația „Vestul Românesc” cu scopul predilect de a întemeia un teatru stabil şi un
cotidian românesc. Sub direcția Comitetului Central al Asociației pe 18 septembrie
1928 ia ființă Teatrul Asociației Vestul Românesc, primul teatru românesc stabil din
Oradea.
Filarmonica de Stat. Viață muzicală orădeană a devenit intensă începând cu a doua
jumătate a secolului al XVIII- lea, când un tânăr muzician, Johann Michael Haydn
(1737- 1806), fratele mai mic al lui Joseph Haydn, a fost numit organist şi dirijor în
curtea episcopului Patachich Ádám între anii 1760-1762. El a fost urmat între 17641769 de Karl Ditters von Dittersdorf (1739-1799). Cei doi muzicieni sunt considerați
ca fondatori ai vieții muzicale orădene. La 5 ianuarie 1888 are loc primul „concert
filarmonic” din Oradea, sub conducerea dirijorului Schnitzl J., orchestra interpreta
Uvertura la opera Tancred de Rossini, Serenada nr. 3 de Wolkmann, Variațiuni
pentru corn de Ekhard şi Simfonia nr. 40 în sol minor de Mozart. În 1890 se constituie
Asociația Prietenilor Muzicii din Oradea Mare, printre scopurile ei fiind înscrise
educația în domeniul muzicii culte, organizarea de concerte şi spectacole şi înființarea
unei şcoli de muzică. Sub patronajul acestei instituții se inaugurează pe lângă Teatru,
o secție de operă. În 1949 Societatea Filarmonică devine instituție de stat,
133

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

desfăşurând o bogată activitate muzicală în țară şi peste hotare.
Mănăstirea Capucinilor. Ansamblul Mănăstirii Capucinilor este format din Biserica
romano-catolică "Vizita Sf. Fecioare Maria la Sf. Elisabeta" (fosta biserica a mănăstirii
capucinilor) şi claustrul, datate din perioada 1734 – 1742 şi refăcute în 1836-1838.
Hotelul Astoria din Oradea (fostul Palat Sztarill). Proiectul clădirii aparține
arhitectului Sztarill Ferencz şi datează din 1902. Construcția se desfăşoară pe două
străzi, are trei nivele, cele două etaje superioare ieşind din planul fațadei. Fațadele
sunt puternic ritmate prin tratarea uniformă a golurilor, existența axului de simetrie
fiind aproape imperceptibilă. Pe peretele

Cafenelei Literare Emke o placă

comemorativă înştiințează că era locul preferat al marelui poet maghiar Ady Endre, o
personalitate proeminentă a grupării literare care a reuşit să tipărească în anul 1908
antologia "A holnap" (Ziua de mâine).
Reşedința Episcopiei Ortodoxe Române (fostul Palat Rimanóczy K. junior). Palatul
Rimanoczy Junior este o clădire de patrimoniu din Oradea. Edificiul a fost construit în
anul 1905, în stil eclectic, după proiectul lui Kálmán Rimanóczy jr. Clădirea este situată
pe strada Roman Ciorogariu. Fațada are la etajul doi o loggie centrală, iar la colț sunt
două balcoane.
Teatrul pentru Copii şi Tineret Arcadia. Teatrul de Stat pentru Copii şi Tineret
Arcadia, (fostul Teatru de Păpuşi) a luat ființă în anul 1950 la inițiativa unui grup
format din entuziaşti iubitori ai genului. Clădirea în care funcționează teatrul datează
din anul 1760 când aici era inaugurat cu mare pompă hanul „Arborele verde” în
proprietatea Capitului Romano-catolic. În această clădire au locuit funcționarii
Capitului, dar a funcționat şi o temniță. În timpul marelui incendiu din 1836 s-a distrus
şi acest han, după care a fost reconstruit păstrând zidurile existente. În anul 1877 era
o clădire cu două etaje acoperită cu țiglă având 87 camere de oaspeți, cafenea,
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berărie, cârciumă, o sală mare şi una mai mică. După 20 de ani hanul a fost
modernizat şi transformat într-un hotel de categoria I-a cu 40 de camere, o sală de
bal luxoasă, restaurant, cafenea. Nu se ştie cu exactitate când a trecut din
proprietatea Capitului în proprietatea municipiului, însă în 1908 Adorjan Emil şi
Kurländer Ede, arhitecții care au construit complexul Vulturul Negru au cumpărat
clădirea hotelului Arborele Verde, tot în acel an transformând-o în forma actuală.
Hotelul a fost desființat, camerele de la etaj au fost transformate în locuințe şi birouri,
iar restaurantul în magazie, proiectantul şi executantul fiind Sztarill Ferencz.
Pentru a asigura o ieşire a pasajului Vulturul Negru şi spre strada Vasile Alecsandri
s-a demolat casa scării exterioare a fostului hotel şi s-a construit o nouă scară în
interiorul clădirii, actuala intrare la Teatrul Arcadia. Fosta sală mare a fost transformată
în localul Cabaretului "Bonbonniere", astăzi sala de spectacole a instituției. La parter
s-au amenajat o serie de magazine şi cinematograful „Urania”. Având în vedere
vechimea, istoria arhitectura sa, care intersectează trei stiluri: baroc târziu, eclectic şi
secession, este o clădire de patrimoniu.
Palatul Vulturul Negru. Palatul Vulturul Negru este un monument arhitectonic
reprezentativ al municipiului Oradea. Palatul, aflat la intersecția str. Independenței
Nr.1 cu Piața Unirii 2-4 şi Vasile Alecsandri nr.8, a fost construit între 1907-1908 de
arhitecții orădeni Marcell Komor şi Dezső Jakob, în stil secession. Antreprenorul
lucrării a fost Ferenc Sztarill. Pe locul acestei clădiri s-a aflat Palatul Arborele Verde,
care dispunea de o sală ce găzduia manifestările culturale şi politice.
Clădirea este multifuncțională, cuprinzând, la vremea inaugurării, cazino, hotel,
birouri, restaurant, grupate în trei corpuri asimetrice. În prezent, în clădire
funcționează un hotel, un cinematograf, o banca, şi mai multe cluburi, cafenele şi
restaurante, fiind un loc important de intalnire pentru scena sociala a Oradiei. Vitraliul
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cu vulturul negru, devenit o emblemă a ansamblului, a fost executat în 1909, în
atelierul orădean Neumann K.
Palatul Moskovits Miksa. Edificiul al cărui proiect din 1905 îi aparține arhitectului
Rimanoczy Kalman jr. este unul dintre cele mai frumoase exemple ale stilului
secession.
Palatul Ullmann din Oradea. Clădire construită în stilul secession-ului vienez, se
presupune a fi fost proiectată de arh. Löbl Ferenc şi terminată în anul 1913. Clădirea
e formată din subsol, un parter înalt, mezanin şi trei etaje care se dezvoltă în jurul
unei curți interioare. Ultimul etaj este mansardat, acoperit fiind de un acoperiş foarte
înalt. În planul fațadei se remarcă simetria față de axul central, frumoasa proporționare
a traveelor, atât pe orizontal

cât şi pe vertical. Decorația, reprezentativă pentru

secession- ul vienez se reduce la medalioane de stuc, butoni de carămidă, feronerie,
vitralii şi basorelieful de ceramică, executat în atelierul Zsolnay, cu smalț metalifer de
culoarea bronzului reprezentând “Menora” păzită de doi lei.
Palatul Apollo din Oradea. În secolul al XIX-lea, exista, pe amplasamentul actualului
Palat Apollo, un han cu numele Apollo. În 1910 Consiliul Orăşenesc a dorit să
valorifice terenul (prin vânzarea terenului sau construirea

unui imobil pe care

municipalitatea să-l închirieze) şi a hotărât ca pe acel amplasament să fie ridicat un
nou imobil. În primăvara anului 1911 Rimanóczy Kálmán junior a prezentat proiectul
care a fost acceptat şi apreciat de Consiliul Juridic Municipal. Rimanóczy Kálmán
junior a câştigat licitația, având ce mai bună ofertă, dar a murit în 12 iulie 1912.
Văduva arhitectului a cerut Consiliului Municipal să-l însărcineze pe inginerul-arhitect
Krausze Tivadar pentru a coordona lucrările la noua clădire, deoarece acesta a fost
colaboratorul arhitectului. Palatul a fost o comandă a Consiliului Municipal Oradea şi
era singurul imobil de raport ridicat la inițiativa acestuia, toate celelalte imobile de
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raport construite la începutul secolului al XX-lea fiind proprietăți private. Pentru a
realiza venituri, municipalitatea a oferit spre închiriere spațiile din imobil. În condițiile
izbucnirii războiului a fost dificil de găsit chiriaşi pentru toate spațiile, pentru cafeneaua
de la parter, pentru trei dintre apartamentele de lux şi atelierele de la etajul al treilea.
Palatul Justiției. Amplasat în fosta Piata Szechenyi, Palatul Frimont, construcție sub
forma de L, a fost cumpărat în 22 ianuarie 1868 de comitatul Bihor contra sumei de
50.000 Ft., de la ultima descendenta a familiei contelui. Proiectul Palatului, în stil
eclectic, aparține ing. Kiss Istvàn şi a fost executat de către Guttman Jozsef şi
Rendes Vilmos, fiind inaugurat la 13 august 1898, data de la care va adăposti
tribunalul, pana în 1951. Pe parcursul timpului, imobilul a avut ca destinații:Tribunalul
Comitatului,

Sediul

Regionalei

Partidului

Comunist „Crişana”, Sediului

Comitetului Județean de Partid Bihor, Prefectura Județului Bihor, iar din anul 1998
imobilul a trecut din administrarea Prefecturii Județului Bihor în administrarea
Ministerului Justiției.
Sinagoga Neologă. Sinagoga Neologă Sion din Oradea este un lăcaş de cult
evreiesc din municipiul Oradea, localizat pe Str. Independenței nr. 22. Ea a fost
construită în perioada 1877-1878 în stil neomaur. Sinagoga Neologă din Oradea a
fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Bihor din anul 2004.
Palatul Primăriei Oradea. Palatul primăriei în Oradea este o clădire amplasată în
partea de nord-vest a Pieței Centrale (Unirii). A fost înălțată între anii 1902-1903 după
planurile arhitectului Kálmán Rimanóczy. Palatul se află pe fostul amplasament al
episcopiei catolice din secolul XVIII. Un element deosebit îl constituie asimetria în
plan al construcției, clădirea îmbinând stilul eclectic şi renascentist.Clădirea este
prevăzută în partea dinspre Crişul Repede cu un Turn cu ceas înalt de 50 m, care, în
prezent reprezintă un obiectiv turistic. În anul 1944 acoperişul original a ars în luptele
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pentru cucerirea oraşului de către trupele romano-sovietice.
Palatul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea. Palatul Episcopiei Greco-Catolice
este un monument de arhitectură din Oradea, ridicat pe locul vechiului palat al
Episcopiei Greco-Catolice de Oradea Mare. Lucrările de construcție au avut loc între
anii 1903-1905. Clădirea a fost edificată în stil eclectic, după proiectul arhitectului
Kálmán Rimanóczy. Edificiul a fost inaugurat de episcopul Demetriu Radu pe 11 iunie
1905.
Biserica Romano-Catolică Olosig. Pe acest loc călugării franciscani au construit în
perioada 1732-1743 o biserică şi o mănăstire. Biserica a fost transformată în anul
1876 de Knapp Ferenc, care i-a adăugat turnul. În perioada 1903- 1905 a fost
reconstruită nava bisericii şi s-au construit şi două turnuri secundare în stil eclectic
după proiectul arhitectului Rimanóczy Kálmán junior. Din vechea biserică a rămas
doar cripta şi şase altare laterale iar clădirea mănăstirii vechi face parte din spitalul
militar.
Biserica Sf. Ladislau. Biserica Sfântul Ladislau din Oradea este unul din cele mai
vechi edificii ecleziastice ale oraşului. În biserică se găseşte cel mai vechi altar din
Oradea care se află în uz din 1730 până în prezent. Lucrările de construcție a bisericii,
care o vreme a îndeplinit funcția de catedrală episcopală, au început în jurul anului
1720 şi au fost finalizate în 1741. Tabloul de deasupra altarului principal îl reprezintă
pe Sf. Ladislau întinzând cheile oraşului episcopului de Oradea. Frescele de pe boltă,
pictate în anul 1908 de Gyula Turz, prezintă diferite scene din viața regelui Ladislau:
cum face să izvorască apă din stâncă, cum supraveghează construcția primei
catedrale din Oradea etc.
Biserica cu Lună. Biserica cu Lună, cunoscută şi sub denumirea Catedrala
Adormirea Maicii Domnului, este o biserică creştin-ortodoxă aflată în Oradea,
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construită între anii 1784-1790. A fost denumită astfel datorită unui mecanism unic în
Europa, aflat pe turla bisericii, care are menirea de a pune în mişcare o sferă cu
diametrul de 3 m, de forma lunii, vopsită jumătate în negru, jumătate în auriu. Această
sferă se deplasează după mişcarea de rotație a Lunii în jurul Pământului şi arată, prin
rotirea sa, toate fazele Lunii.
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Cetatea Oradea.


Stil arhitectonic – renascentist, baroc



Perioada – Sec. XII-Sec XVIII



Arhitecți- Giacomo Resti, Giulio C. Baldigara, Domenico Ridolfini, Emeric
Sardi.

Din punct de vedere arhitectonic, Cetatea Oradea a cunoscut trei mari etape
de dezvoltare. O etapă romanică, una gotică şi, în final, etapa renascentisto- barocă,
cea care îşi pune amprenta asupra monumentului vizibil şi astăzi. Cetatea Oradea, în
urma refacerii şi extinderii din secolele al XVI-lea şi al XVII- lea, capătă fizionomia
tipică a unei fortificații de tip bastionar italian, cu bastioane de tip pană, fiind, de altfel,
singura de acest tip din întreg estul european.
Cetatea Oradea reprezintă un monument arhitectonic din România, una dintre
puținele cetăți utilizate şi în prezent.
Având o istorie de aproape 1 000 de ani, Cetatea Oradiei are toate atuurile de a
se constitui într-un obiectiv turistic de prim rang nu doar pentru municipiul de pe
malurile Crișului Repede ci și pentru regiunea de vest a României și, în sens mai larg,
pentru spațiul central-est european. Trecutul istoric al acesteia, arhitectura, poveștile
şi legendele existente în legătură cu anumite evenimente care i-au marcat existența,
concurează împreună în a-i da o notă de atractivitate și de originalitate râvnită de
numeroase alte monumente.
Cetatea Oradea, leagănul, nucleul de dezvoltare a ceea a fost cunoscut în
istorie sub numele de Oradea Mare, Nagyvárad ori Groswardein se constituie într-un
punct reper atât pentru evoluția urbană a acestei zone, cât şi pentru istoria sa.
În prezent, Cetatea se află în proces de restaurare pentru ca obiectivul să fie
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reintrodus în circuitul turistic ațional, regional şi internațional.
Turnul Primăriei Oradea.
Clădirea administrației locale a Municipiului Oradea este imobilul ce îmbină foarte
bine funcționalitatea cu aspectul impunător şi elegant, care

deserveşte interesele

societății şi care găzduieşte obiectivul touristic – Turnul Primăriei Oradea. Datorită
locației centrale, Turnul este şi un punct de informare pentru cei care vizitează
oraşul Oradea.
Turnul Primăriei se află în aripa dinspre strada Tudor Vladimirescu a clădirii şi
are o înălțime de aproape 50 m.Este prevăzut cu 4 nivele principale, dintre care trei
de panoramă.
La nivelul I se află mecanismul orologiului - numit „ceasul mamă". Orologiul de
la cota cea mai înaltă cântă la ore fixe „Marşul lui Iancu" şi a fost construit la începutul
secolului XX, în anul 1904 de către un lăcătuş ceasornicar pe nume Mezey Dezső.
În prezent ceasul din Turnul Primăriei este îngrijit de Nagy Csaba Sándor.
Datorită lui, modul de funcționare a ceasului s-a schimbat din 1992. Dacă până în
1992 inerția greutății acționa ceasul şi pendulul, acum pendulul este acționat
electronic, ducând mişcările prin axe şi roți dințate până la arătătoarele cadranelor.
Orologiul este alcătuit din patru părți - cadrane, situate în partea superioară pe
fiecare latură a obiectivului. Cadranul din față, cel care priveşte spre Criş, a fost
confecționat din sticlă groasă, numită sticlă de lapte şi era iluminat din spate. După
război, în 1944, cadranul din față a fost schimbat, sticla fiind înlocuită cu tablă, la fel
s-a procedat şi pentru celelalte cadrane.
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Orologiul a supraviețuit celor două războaie mondiale, iar acoperişul şi zidul turnului
au supraviețuit celor două incendii, primul în 1917, iar la doilea în 1944. Cadranul
ceasului păstrează şi azi urme de gloanțe din timpul războiului din 1944.
Nivelul al II-lea prezintă o panoramă de la 33,85 m. În „File din istoria pompierilor
bihoreni" vol. II, editat în anul 2001, se specifică faptul că, în 1904, se mută în
turnul noii clădiri a Primăriei punctul de observare a incendiilor pentru oraş, care
anunța prin bătăi în clopot, în funcție de zona în care izbucnea incendiul - Oraşul
Nou 2 bătăi, Vest Olosig (ret) 3 bătăi, Est Olosig 4 bătăi, Velența 5 bătăi şi VelențaSud 6 bătăi. În turnul de observare, pe timp de zi se arbora un drapel roşu pe direcția
în care a izbucnit incendiul, iar noaptea se aprindea un reflector electric.
Nivelul al III-lea, aflat la 40,25 m, are montat pe parapetul balconului mai multe
ciocane uriaşe funcționale, care bat de câte trei ori la fiecare sfert de oră.
Nivelul al IV-lea oferă posibilitatea observării în detaliu a obiectivelor turistice din zona
centrală a oraşului cu ajutorul unui telescop. Accesul la acest nivel se poate face întrun număr de 5 persoane datorită spațiului limitat.
Grădina Zoologică Oradea.
Grădina Zoologică se situează în partea de sud-vest a municipiului Oradea,
în vecinătatea parcului Bălcescu şi a stadionului Tineretului. Grădina Zoologică din
Oradea datează din anul 1960, an în care au fost aduse aici primele animale, dar
pentru publicul larg a fost deschisă abia în 1962.
Grădina zoologică a fost înființată în anul 1960 și se întindea pe o suprafață
de 37.000 mp.În anul 2010, Consiliul Local al Municipiului Oradea a alocat încă
37.000 mp de teren pentru extinderea Grădinii zoologice și a trecut printr-un proces
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de modernizare şi reamenajare.
În prezent, grădina deține un efectiv de peste 700 de exemplare de animale şi
păsări din specii reprezentative, de pe toate continentele. Majoritatea sunt perechi
care se reproduc în habitatul ocupat, în incintă. Pentru redotarea şi refacerea
efectivelor sunt practicate schimburile de animale cu alte grădini zoologice din țară şi
străinătate.
La nivel european, grădina zoologică urmărește înregistrarea organizației la
rețeaua UE de profil: the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).
Grădina Zoologică din Oradea funcționează în subordinea Consiliului Local, fiind
proprietatea acestuia.

Evenimente turistice
Municipiul Oradea găzduieşte evenimente de importanță locală, regională,
națională, dar şi internațională.
Dintre manifestările cu caracter național sau internațional, majoritatea sunt cu
tematică cultural-artistică, fiind organizate în principal în municipiul Oradea: Zilele
Cetății, Festum Varadinum (mai), Festivalul Internațional de Dans Sportiv
(noiembrie), Târgul Internațional al bunurilor de consum (septembrie), Festivalul de
teatru scurt, Festival “Floare de lotus”etc.
Festivalul “Toamna Orădeană”, organizat în preajma aniversarii Municipiului
Oradea, este un polarizator important de festivaluri şi evenimente fiind un festival cu
caracter cultural-sportiv şi social şi se întinde pe durata a aproximativ 3 săptămâni.
Festivalul cuprinde spectacole de teatru, expoziții, manifestări culturale şi concerte
în aer liber.Aşadar, Oradea găzduieşte pe întreaga perioadă a anului o diversitate
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de evenimente:
Târguri tematice: Târgul imobiliar, Târgul Palincarilor, Târgul de antichități, Târg de
animale şi păsări, Târgul auto, Târgul de Cariere, Târgul Tradițional de Paşti, Târgul
Reducerilor Lunare - Turism, calatorii, distractie şi relaxare / Travel, party & relax;
Târgul regional de frumusețe, fitness, wellness, spa, ingrijire corporală, sănătate;
Expomariage Oradea, Târg de mobilă şi decorațiuni interioare.
Festivaluri: Das Fest Ramada Oradea, Festivalul Vinului, Festivalul Cpiilor,
Festivalul de Teatru scurt, etc.
Manifestări culturale (expoziții de artă, piese de teatru, concerte), ştiinţifice
(conferințe, seminarii) şi sportive (concursuri, campionate, turnee) şi de divertisment
(circ, stand-un comedy). Majoritatea evenimentelor ştiințifice sunt organizate în
parteneriat

cu

Universitatea

din

Oradea

și

cu

organizațiile

neguvernamentale/profesionale din Oradea.

Forme de turism practicabile
Beneficiind de un bogat patrimoniu turistic, în municipiul Oradea se pretează
practicareamai multor forme de turism:
Turism de afaceri şi evenimente.

Dezvoltarea mediului de afaceri local din

municipiului Oradea, existența calendarului de evenimente și faptul că în acest areal
sunt concentrate 89,1% unități locale active din totalul la nivelul Zonei Metropolitane
Oradea şi 61,4% unități locale active din totalul la nivelul județului şi principalele
instituții județene, creează un potențial ridicat pentru practicarea turismului de afaceri
şi de evenimente.
În Oradea erau în funcțiune 42 de structuri de primire turistică, la inceputul
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anului 2014, din care 20 hoteluri, 5 hosteluri, 12 pensiuni, 2 vile, 1 hotel apartament
si 2 camere cu regim hotelier. Mare parte din aceste structuri de primire turistică oferă
facilități pentru desfăşurarea de conferințe, seminarii, evenimente, congrese,
simpozioane, etc.
De asemenea, în zonă se desfăşoară, pe perioada întregului an, evenimente
de natură economică, ştiințifică, sportivă şi culturală.
Turism de tranzit. De la/spre Vama Borş, pe direcția drumurilor europene E60
(Borş – Oradea – Oşorhei) şi E79 (Oradea – Sînmartin), se practică turism de tranzit,
întrucât acest punct de trecere face legătura cu Ungaria, având corespondent pe
teritoriul R. Ungară, Punctul Artand.
Prin intermediul Aeroportului Internațional Oradea se realizează curse
naționale spre/dinspre Otopeni. Aflat in proces de modernizare/extindere pistă,
Aeroportul Internațional Oradea este deschis oficial traficului internațional de
persoane şi mărfuri, punct poliție de frontieră, vamă, poliție sanitar-veterinară.
Acest tip de turism este unul dinamic ce necesită servicii specifice rapide:
service-uri, servicii rent-a-car, puncte de informare pe traseu, structuri de cazare şi
alimentație publică.
Turism cultural. Oradea dispune de un patrimoniu cultural bogat: Cetatea
Oradea, centrul istoric Oradea, precum şi alte numeroase atracții turistice de natură
istorică, arhitecturală, de interes național şi internațional. Acestea stau mărturie culturii
şi istoriei locului.
Muzeul Țării Crişurilor, împreună cu Teatrul Regina Maria din Oradea, Teatrul
de Păpuşi Arcadia, Filarmonica de Stat Oradea şi alte instituții culturale, în colaborare
cu administrațiile locale, organizațiile neguvernamentale organizează evenimente
culturale semnificative la nivel local, județean şi național: expoziții de artă, spectacole,
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concerte de muzică simfonică, etc.
Evenimente specifice acestei zone bogate în obiceiuri

şi tradiții sunt

organizate pentru păstrarea şi în acelaşi timp pentru promovarea acestora: Festivalul
vinului şi al pălincii (Muzeul Țării Crişurilor Oradea), Festivalul cântecului, dansului
şi portului popular bihorean (Muzeul Țării Crişurilor Oradea), Festivalul de muzică
sacră şi al obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou (Oradea), Târgul meşterilor populari
din România (Muzeul Țării Crişurilor sau Cetatea Oradea).
Turism religios. Oradea este un important centru religios, constituindu-se
într-un important obiectiv pentru turismul de această factură. Considerat “oraş al
bisericilor”, Oradea a fost dintotdeauna un spațiu în care religiile şi confesiunile s-au
dezvoltat armonios fără conflicte. Astfel, în Oradea există cea mai mare comunitate
de buddhişti din România, iar religiile tradiționale, protestante şi neoprotestante îşi
au şi ele un rol important, atât ca şi reprezentativitate cât şi ca lăcaşuri de cult. În
Oradea există câteva biserici catolice din secolul XVII, precum şi o Bazilica în stil
baroc, alături de complexul baroc.
Lăcaşurile de cult dedicate religiei ortodoxe,

greco- catolice, iudaice,

neoprotestante stau dovadă etapelor prin care au trecut localnicii din punct de vedere
al credinței, al dezvoltării economice şi al stilurilor arhitecturale.
Țintele pe care cultura orădeană doreşte să le atingă în următorii ani, pentru
dezvoltarea sa armonioasă şi satisfacerea nevoilor culturale, sunt:
 Dezvoltarea dialogului şi a cooperării locale prin realizarea unui parteneriat
constructiv între factorii de decizie politică, administraivă şi operatorii culturali,
 Stimularea ofertanților culturali pentru păstrarea, dezvoltarea şi promovarea
diversității culturale şi artistice în municipiul Oradea
 Stimularea şi creşterea participării comunității locale la viața culturală orădeană,
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 Păstrarea identității culturale locale prin punerea în valoare a patrimoniului cultural
orădean,
 Creşterea vizibilitatea culturii orădene în circuitul cultural național şi internațional.

Structuri de sprijin ale afacerilor
Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Bihor
Este o organizație independentă, neguvernamentală şi non-profit, care sprijină
înființarea şi dezvoltarea afacerilor în județul Bihor, punând la dispoziția celor
interesați o gamă largă de servicii specializate: asistență pentru înființarea unei afaceri
şi întocmirea documentației necesare; informații referitoare la surse de finanțare a
afacerilor şi la modul de accesare a acestora; întocmirea de planuri de afaceri, studii
de piață, planuri de marketing, proiecte pentru obținerea de finanțări nerambursabile
şi rambursabile; promovarea potențialului economic al firmelor din județ pe piața
națională şi internațională; găsirea de parteneri de afaceri şi medierea contactelor de
afaceri; informații referitoare la firmele din județ; eliberarea de certificate de origine a
mărfurilor, a certificatelor de forță majoră, vizarea facturilor şi a altor documente
comerciale; eliberarea de recomandări şi certificate de bonitate; consultanță de
afaceri, financiar- contabilă, juridică; asistență juridică la încheierea şi derularea
contractelor comerciale; organizarea de târguri şi expoziții, misiuni economice,
parteneriate de afaceri, în țară şi în străinătate; programe de pregătire profesională,
programe de instruire în domeniul afacerilor, seminarii;acces la biblioteca instituției;
arbitraj comercial; înscrierea gajurilor în arhiva electronică de garanții reale mobiliare.
Oficiul Registrului Comerțului Bihor
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Oficiul Registrului Comerțului este instituția abilitată de lege să efectueze
înregistrarea firmelor în județul Bihor. Pe lângă activitatea de înregistrare propriuzisă, această instituție oferă şi servicii de consiliere pentru înființarea unei afaceri,
de întocmire a actelor necesare şi reprezentare în fața instanțelor competente să
autorizeze înființarea firmei, precum şi de obținere a avizelor necesare desfăşurării
activității.
Etapele ce trebuie parcurse pentru înființarea unei afaceri sunt: rezervarea
denumirii; întocmirea actului constitutiv; alcătuirea dosarului de înmatriculare;
obținerea avizelor; înmatricularea societății.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Vest - Biroul Județean Bihor
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest acționează în județul Bihor
prin intermediul Biroului Județean, în scopul implementării la nivel local a politicii de
dezvoltare regională.
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism executiv al Consiliului
pentru Dezvoltare Regională, prin competențele sale de planificare strategică este
forța motrice a dezvoltării durabile a regiunii.
Agenția susține dezvoltarea şi interesele de dezvoltare ale comunităților locale, fiind
puntea de legătură între acestea, autoritățile naționale şi instituțiile europene
relevante.
Agenția urmăreşte implementarea politicilor de coeziune economică şi socială
la nivelul regiunii, promovează şi implementează programe de dezvoltare şi asigură
serviciile necesare comunităților şi investitorilor pentru maximizarea beneficiilor
economice şi sociale la nivelul regiunii.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor
Agenția pentru ocuparea forței de muncă oferă angajatorilor şi persoanelor aflate în
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căutarea unui loc de muncă următoarele servicii: măsuri pentru stimularea ocupării
forței de muncă prin creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă; măsuri pentru stimularea angajatorilor în vederea încadrării
în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă.
Federația Patronilor Bihor
Federația Patronilor Bihor este o organizație non- guvernamentală, apolitică, non
profit, înființată în anul 1991, cu statut şi personalitate juridică proprie. Scopul
Federației este sprijinirea inițiativei particulare şi reprezentarea intereselor oamenilor
de afaceri din județul Bihor.
Federația Patronilor Bihor este cea mai veche organizație patronală județeană din
țară.
Principalul rol asumat este de a veni în întâmpinarea problemelor generale şi
punctuale ale firmelor bihorene şi de a ajuta la soluționarea lor. Acționează în direcții
pe care le-au considerat prioritare pentru mediul economic şi pentru interesele
membrilor.
În vederea sprijinirii dezvoltării sectorului de afaceri, Federația Patronilor Bihor
colaborează cu organizații similare din țară şi din străinătate, precum şi cu un număr
însemnat de organizații şi instituții finanțatoare.
Asociația Firmelor Bihorene
Este o organizație patronală care îşi propune să reprezinte în mod real cele peste
30.000 de societăți comerciale

active

din județul

Bihor. La inițiativa

înființării AFB au subscris, ca membri fondatori, managerii celor mai importante 50
de firme din județul Bihor.
Printre obiectivele strategice urmărite de AFB:
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Dezvoltarea şi promovarea culturii antreprenoriale



Satisfacerea

necesităților

specifice

activității

societăților

comerciale şi a întreprinzătorilor independenți prin activități de
reprezentare, asistență, consultanță şi instruire


Crearea unui mediu favorabil activităților economice private şi
stimulativ pentru investițiile autohtone şi străine



Sprijinirea consolidării şi dezvoltării sectorului întreprinderilor mici
şi mijlocii



Creşterea competitivității mediului de afaceri

prin stimularea

accesului la inovație şi cercetare


Dezvoltarea întreprinderilor private în concordanță cu principiile
dezvoltării durabile



Dezvoltarea capitalului uman în economie



Modernizarea rolului autorităților administrației publice centrale şi
locale, în sensul orientării către organizații, firme şi cetățeni şi creşterii
eficienței activității.

Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune
Membrii fondatori sunt S.C. Eurobusiness Parc S.A., Societatea Lotus Center,
Societatea Calipso S.A.- Double Tree by Hilton Oradea, Societatea Aba Turism S.A.
Ramada Oradea, Societatea Continental Forum Oradea S.A., Societatea Aqua
President S.R.L.și Societatea Turism Felix S.A.
Această asociație a fost constituită în scopul promovării și dezvoltării turismului
din Oradea și din regiune. Obiectivele asociației se regăsesc în scopul stimulării și
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sprijinirii dezvoltării locale, regionale și naționale prin inițiative, activități și măsuri care
să crească numărul de turiști, să dezvolte și să promoveze turismul din Oradea și din
regiune, în totalitatea diversității sale, atât în țară, cât și în străinătate, precum și să
realizeze sau să acorde suportul necesar elaborării și implementării strategiilor de
dezvoltare a turismului local, regional și național ținând cont de principiile turismului
durabil.

Incubatorul de Afaceri Euroregional Oradea
Incubatorul de Afaceri Euroregional Oradea este un proiect inițiat de Consiliul
Județean Bihor şi realizat cu finanțare de la Uniunea Europeana. Obiectivul specific
al proiectului a fostde a promova şi sprijini cooperarea pe linie economică între tinerii
întreprinzători din județele Bihor şi Hajdu Bihar (Ungaria).
Incubatorul de afaceri are rolul de a oferi servicii specializate unor anumite
categorii de întreprinzători, acționând ca un factor complementar față de organizațiile
existente de sprijinire a dezvoltării întreprinzători mici şi mijlocii private.
Oferă o gamă complexă de servicii profesionale de asistență, instruire şi
consultanță destinate potențialilor întreprinzători cât şi întreprinderilor mici şi mijlocii
din Euroregiune - şi nu numai - incubatorul de afaceri asigură lansarea şi dezvoltarea
unor activități economice transfrontaliere care contribuie la creşterea coerenței între
structurile autorităților locale cât şi cele ale sectorului privat.

Centrul de Afaceri RomCom Oradea
Proiectul Centrului de Afaceri ROMCOM – structură de sprijinire a afacerilor
mici şi mijlocii şi a inițiativelor antreprenoriale din județul Bihor a avut o valoare de
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6.622.455,02 lei şi a prevăzut construcția unui

imobil (2S+P+5E) ce are în

componență spații pentru conferințe şi birouri.
Serviciile oferite de Centrul de afaceri includ consultanță de afaceri, finanțare,
training, consultanță fiscală şi legală, contabilitate, proiectare şi arhitectură. Proiectul
a fost implementat în Municipiul Oradea, Str. Gh. Doja, nr. 49/A, Județul Bihor pe o
durată de 24 luni.
Parcul Industrial Borş
Prin realizarea Parcului Industrial Borş s-a urmărit dezvoltarea economica a
zonei limitrofe şi atragerea de investitori romani şi străini. Proiectul se încadrează în
planul de dezvoltare regională şi în planul național de dezvoltare, în concordanță cu
obiectivele programului PHARE de coeziune economică şi socială al U.E. Parcul
industrial este administrat de Consiliul Local Borş.
Aşezarea Parcului Industrial Borş este foarte favorabilă investitorilor prin
amplasamentul său. Parcul Industrial, în afara activităților industriale şi industriei
alimentare tradiționale, poate prelua şi tehnologii moderne. Pregătirea profesională a
forței de muncă, serviciile, dezvoltarea transporturilor, cu programe bine corelate,
toate deservesc interesele viitorilor investitori ai parcului industrial.
Parcul Industrial Borş asigură condiții favorabile pentru dezvoltarea inițiativelor
investitorilor care doresc săbeneficieze de avantajele ce decurg din situarea sa pe
drumul european şi la granița de vest a țării.
Parcul Industrial Borş este situat pe teritoriul comunei,pe o suprafață de 25 ha,
la circa 2 km de punctul vamal Borş, cel mai important punct de trecere al frontierei
romano- ungare. De asemenea, datorită trecerii în imediata apropiere a căii ferate
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Cluj-Napoca – Oradea – Biharkerestes – Budapesta, transportul pe calea ferată este
uşor accesibil. Se află la o distanță de 16 km de Oradea.

Parcul Industrial EuroBusiness Oradea
Parcul Industrial reprezintă zone delimitate, în care se desfăşoară activități
economice, cercetare, producție industrială şi servicii cu scopul dezvoltării şi
valorificării resurselor naturale şi umane ale zonei.
Eurobusiness Parc Oradea este cel mai nou parc industrial din nord-vestul
României, situat la ieşirea din Oradea pe drumul E60 spre Ungaria.
Parcul, cu o suprafață de 121 ha, este situat în zona industrială a oraşului, are o
rețea proprie de drumuri industriale şi este conectat la infrastructura publică de utilități:
energie electrică, energie termică, canalizare, apă curentă şi transport public până la
amplasamentul parcului.
Terenul este intravilan, construibil cu specific industrial şi este integral
proprietatea Municipiului Oradea. Parcul industrial este în administrarea „SC
Eurobusiness

Parc Oradea”, societate deținută 100% de Municipiul Oradea.

Societatea deține titlul de parc industrial conform Ordinului MIRA nr. 685 din 15
decembrie 2008. Oferta de teren în parc: conform Regulamentului Parcului Industrial.
Facilități fiscale oferite în parc:
-

scutire impozit clădiri, teren;

-

scutire taxe pentru scoaterea terenului din circuitul agricol.

Gradul actual de ocupare este de aprox. 80%, valoarea investițiilor promovate
este de aprox. 180 mil. Euro, creându-se aprox. 6000 locuri de muncă (2.300 deja
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realizate) și având deja 33 rezidenti.
Pentru viitor se organizează o diversificare a servicii oferite, respectiv construcții
de hale industriale pentru inchiriere în EBP 1.
Deja sunt in lucru platformele pentru etapa 2 (EBP 2 - Șoseaua Ogorului) și etapa
3 (EBP 3 - strada Uzinelor).
Școala profesională EuroBusiness Oradea
Membrii fondatori sunt Primăria Municipiului Oradea, SC EurobusinessParc
Oradea SA, Inspectoratul ȘcolarJudețean Bihor, Colegii Tehnice, parteneri media și
companiile private, care reprezintă cei mai mari angajatori pe piața forței de muncă
locală.
Această inițiativă are ca și scop crearea unui cadru optim pentru susținerea
învățământului profesional și a performanței în învățământul preuniversitar din județul
Bihor.
In mod specific, acest parteneriat urmărește pregatirea forței de muncă locale
în conformitate cu cerințele mediului de afaceri, fiind în mare măsură, dedicat
pregătirii elevilor în meseriile și calificările

profesionale cerute de marii angajatori

localizați în Parcurile Industriale și municipiul Oradea.
Misiunea asumată urmărește pregătirea elevilor capabili de performanță prin
activități extrașcolare in cadrul grupelor de excelență in concordanță cu standardele
Uniunii Europene şi a specificului societății româneşti; și promovarea învățământului
profesional și creșterea atractivității acestuia în rândul elevilor cu pregătire medie.
Activitățile urmărite la nivelul învățământului profesional sunt:
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Elaborarea de materiale didactice, manuale și adaptarea curriculari școlare la
cerințele reale ale mediului de producție privat;



Asigurarea accesului elevilor la practica în cadrul companiilor;



Organizarea unor campanii media, apariții TV, comunicate de presă , film de
promovare etc.



Preselecția și evaluarea elevilor înscriși, în vederea selectării bursierilor;



Susținerea financiară a profesorilor, maiștrilor și tutorilor de practică din cadrul
companiilor, prin acordarea de bonificații trimestriale;



Dezvoltarea activității educaționale şi de

pregătire profesională prin

organizarea de colocvii, dezbateri, conferințe, cursuri, tabere și vize la companii
din străinătate, inclusiv prin intermediul unor programe externe;


Sprijin pentru organizarea, derularea, premierea elevilor participanți la
olimpiadele şi concursurile şcolare, precum şi pentru deplasarea lor la
olimpiade şi concursuri şcolare in condiții de confort;



Editarea, tipărirea de materiale şi publicații care au legătura cu preocupările
cadrelor didactice pentru specialitate sau metodica predării disciplinei.
Idea centrului de excelență se baza pe sustinerea activitatii didactice de

performanță la toate disciplinele, a asigurarii unui cadru organizat pentru realizarea
unui schimb de experienta eficient, modern si racordat la cerintele societatii moderne;
promovarea comunicării şi colaborării intre profesorii care obțin performanțe cu elevii,
a schimbului de experienta si idei; sincronizarea realităților curriculumului şi practicii
şcolare din invățământul preuniversitar cu cerințele mediului universitar.
Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor
Este o organizație neguvernamentală, cu scop nonprofit şi nepatrimonial şi fără
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caracter politic, având ca fondatori Consiliul Local Oradea şi Consiliul Județean Bihor.
Obiectivele principale ale Fundației sunt legate atât de elaborarea şi punerea în
practică a programelor speciale de prevenire a degradării monumentelor din municipiu
şi județul Bihor, cât şi de derularea activității de execuție a unor lucrări de protejare,
conservare, restaurare, respectiv de promovare a monumentelor istorice, de artă, de
arhitectură şi urbanistice a zonelor de protecție şi a ansamblurilor istorice.
Scopul Fundației:
-

asigură protecția monumentelor istorice, a zonelor de protecție ale
acestora si a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc),
aflate în domeniul public si privat al unităților administrativ teritoriale din județul Bihor;

-

colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorități ale
administrației publice locale, în cazul în care monumentele istorice
zonele de protecție a acestora se află pe teritoriul mai multor unități
administrativ teritoriale;

-

elaborează şi asigură programe speciale de prevenire a degradării
monumentelor istorice şi a zonelor de protecție a acestora din
județul Bihor, cu respectarea avizului emis de către Ministerul
Culturii si Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor;

-

inițiază, realizează şi derulează activități de execuție a unor lucrări
de

reconstrucție,

conservare,

restaurare,promovare

a

monumentelor istorice, de artă, de arhitectură şi urbanistice a
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zonelor de protecție a acestora precum şi a zonelor protejate
(ansambluri urbane, etc), existente

în

municipiul

Oradea

şi

promovare

a

județul Bihor;
-

realizează

valorificarea

de

materiale

de

monumentelor istorice de artă, de arhitectură şi urbanistice a
zonelor de protecție a acestora, precum şi a zonelor construite
protejate (ansambluri urbane, etc), existente în municipiul Oradea
şi județul Bihor;
-

participă la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor
istorice, a zonelor de protecție a acestora şi a zonelor construite
protejate (ansambluri urbane, etc);

-

sesizează organele competente pentru aplicarea şi luarea de
măsuri privind protejarea monumentelor istorice şi a zonelor de
protecție a acestora;

-

organizează orice alte acțiuni compatibile cu obiectul de activitate.

Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe
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Poziționarea Municipiului Oradea în apropiere de mai multe capitale
europene;

-

-

Accesul facil al investitorilor atât prin intermediul căilor rutiere, cât şi
prin intermediul Aeroportului Internațional Oradea;

-

Plecarea absolvenților liceelor de elită către alte centre
universitare;

-

Numărul ridicat de unități locale active de la nivel local, deținând o

Regresul

înregistrat

de

majoritatea

sectoarele

economice ca urmare a crizei economice mondiale;

pondere de 89,1% din totalul unităților din ZMO;

-

Nivelul salariului mediu;

Densitatea ridicată a unităților locale active, în comparație cu situația de

-

Lipsa forței de munca specializată;

la nivel județean, regional şi național;

-

Ponderea importantă a sectorului comercial;

-

Diversitatea economică ridicată a municipiului;

-

Reconfigurarea ramurilor economiei locale;

-

Dezvoltarea industrială a municipiului Oradea;

-

Ponderea redusă a forței de muncă cu studii superioare;

-

dezvoltarea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea;

-

Sectorul IT&C subdezvoltat;

-

Trendul ascendent al numărului de unități de primire turistică

-

Ponderea redusă a întreprinderilor inovative;

-

existenta unor situri industriale abandonate în ciuda

-

cu

funcțiuni de cazare turistică în ultimii ani;

accesibilității la utilitățile publice;

-

Creşterea capacității de cazare existente în ultimii ani;

-

Creşterea numărului de sosiri şi înnoptări turistice în Zona

-

Nivel scăzut de investiții în cercetare-inovare;

Metropolitană Oradea, față de anul precedent;

-

Lipsa parcurilor ştiințifice şi tehnologice;

Practicarea mai multor forme de turism la nivel local: turism de afaceri

-

Lipsa fortei de munca pentru industria prelucratoare;

şi evenimente, turism de tranzit, turism cultural, turism religios;

-

Structura industriei locale dominată de

-

-

Funcționare mai multor structuri de sprijin a afacerilor pe teritoriul

manufacturieră.

localității;
-

Creşterea ponderii sectorului industrial în economia locală;

-

Creşterea ponderii sectorului transport şi depozitare;

-

Acordarea de facilități fiscale pentru mediul de afaceri;

-

Centru universitar de tradiție

-

Existența unor structuri asociative la nivelul mediului de afaceri.

Oportunități

Amenințări
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Potențial de dezvoltare a turismului balnear datorită apelor geotermale
şi a strandurilor existente la nivel local;

-

Instabilitatea legislației fiscale;

-

Parteneriatul cu comuna Sînmartin pentru sprijinirea turismului balnear;

-

Putere de cumpărare scăzută;

-

Fondurile europene care sprijină dezvoltarea mediului antreprenorial;

-

Resurse financiare reduse pentru finanțarea şi co-

-

Potențialul de dezvoltare logistică a oraşului, ca urmare a poziționării în
vecinătatea graniței României cu Ungaria;

-

finanțarea proiectelor europene;
-

Amplasarea la graniță poate facilita dezvoltarea relațiilor de colaborare

Migrația forței de muncă calificată spre alte centre
urbane (brain drain).

cu agenți economici şi instituții publice din Ungaria;
-

Dezvoltarea de noi locații pentru Parcurile Industriale;

-

Modernizarea şi extinderea Aeroportului Internațional Oradea

şi

includerea în ofertă a unor noi destinații;
-

Sporirea dezvoltării economice ca urmare a finalizării marilor proiecte
de infrastructură din zonă: autostradă, drumuri expres, drumuri interne
ocolitoare și de legătură etc.

-

Forța de muncă ieftină poate conduce la înființarea de noi antreprize;

-

Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat;

-

Cooperarea mediului privat cu autoritățile publice locale, cu instituțiile
de învățământ superior şi centrele de cercetare şi dezvoltare;

-

Existența programelor guvernamentale de susținere a sectorului IMM;

-

Politica

Uniunii

Europene

privind

activitățile

din

domeniulcercetării/inovării în cadrul microîntreprinderilor;
-

Reintroducere în circuitul comercial a amplasamentelor

fostelor

platforme industriale;
-

Reducerea costurilor cu dobânzile - accesibilitatea la credite bancare;

-

Alipirea administrativă Oradea-Sînmartin va întări şi va completa profilul
economic al municipiului în special pe domeniul servicii;

-

Creşterea numărului de investitori;

-

Modernizarea/extinderea Aeroportului Internațional Oradea;

-

Conectarea turismului balnear și celui urban printr-un calendar de
evenimente stabil.
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2.4.1.1.6.Calitatea factorilor de mediu şi surse de poluare
Calitatea aerului
Zonele critice sub aspectul poluării atmosferice sunt situate în apropierea unor
artere rutiere intens circulate, intersecții majore, halde de deşeuri industriale, depozite
deşeuri menajere necontrolate, ferme de animale, industria chimică şi petrochimică,
dar acestea din urmă şi- au redus substanțial activitățile de producție.
Monitorizarea calității aerului în județul Bihor se realizează prin rețeaua de
monitorizare formată din:


stațiile automate de monitorizare a calității aerului;



puncte de prelevare pulberi sedimentale;



puncte de prelevare precipitații.

În anul 2013, rețeaua automată de monitorizare a calității aerului din municipiul
Oradea, a preluat şi prelucrat datele furnizate de la cele 3 stații de monitorizare:


Stația BH 1 (stație urbană) - amplasată lângă sediul APM Bihor, B-dul
Dacia nr.25/A, monitorizează on-line următorii poluanți: CO, SO2, NO,
NO2, NOx, O3, PM2,5 (pulberi) gravimetric şi nefelometric, BTX
(benzen, toluen, xilen), parametrii meteo;



Stația BH 2 (stație industrială) – amplasată în curtea Şcolii Generale din
Episcopia Bihor, Str. Matei Corvin nr.106/A, cu următorii parametrii
monitorizați: CO, SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10 (pulberi) gravimetric
şi nefelometric, parametrii meteo;



Stația BH 3 (stație de trafic) – amplasată în cartierul Nufărul, lângă
McDonalds-drive, monitorizează on-line următorii poluanți: CO, SO2,
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NO, NO2, NOx, O3, PM10 (pulberi) determinare nefelometrică, BTX
(benzen, toluen, xilen), parametrii meteo.
Calitatea aerului în zonă este, în general, bună, nefiind surse de poluare ale
aerului majore în apropiere, iar valorile indicatorilor specifici încadrându-se în limite
normale (acest lucru nu însemnă că uneori nu există depășiri).
Pe parcursul anului 2013 s-au înregistrat 17 depăşiri ale valorilor limită zilnice
pentru poluantul pulberi în suspensie fracțiunea PM10 gravimetric (6 depășiri) și
PM10 nefelometric (11 depășiri) la stația BH2 (industrială) cauzate de emisiile
provenite din încălzirea rezidențială şi emisiile provenite de la instalația mare de
ardere a SC Electrocentrale Oradea aflată în zonă. Nu s-au semnalat depășiri la
celelalte stații de monitorizare a aerului.
Pentru monitorizarea poluantului pulberi sedimentabile s- au ales 3 zone din
județ în funcție de activitățile din zonele respective:
-

zona I - Tărian, Biharia, Sălard, Episcopia Bihor;

-

zona II - A.P.M. Bihor, Stația Meteo, Băile 1 Mai;

-

zona III - Telechiu, Chistag, Peştera, Aleşd, Aştileu, Subpiatră,
Țețchea.
Determinările de pulberi sedimentabile în flux lent indică o valoare medie de

4,511 g/mp*luna în zona I, 3,623 g/mp*luna în zona II și 3,866 g/mp*lună în zona III,
valoarea medie anuală 2013 fiind mai scăzută de cât valorile medii anuale ale anilor
2009 și 2010. Nu s-a raportat însă o variație semnificativă față de anul 2013. Nu s-au
înregistrat depăşiri ale limitelor maxime admise ale valorilor medii.
După ultima inventariere din anul 2013 în cadrul Zonei Metropolitane Oradea
sunt 12 instalații care intră sub incidența Directivei privind prevenirea şi controlul
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integrat al poluării (IPPC). Printre instalațiile IPPC care funcționează, la nivelul
municipiului Oradea sunt următoarele:


SC Sinteza SA Oradea, Borşului 35



SC Cesal SRL



SC Alsal Prod SRL



SC Eco Bihor SRL



SC Electrocentrale SA Oradea, sos. Borşului, nr. 23



SC Zaharul oradea SA



SC Simonzid SRL



SC Flavoia Transcom SRL, sediul Floresti - Cluj



SC Faist mekatronic SRL



SC UAMT SA.



SC Nutrientul SA



SC Select Pig SRL

Calitatea apelor

Crişul Repede străbate teritoriul administrativ al municipiului Oradea pe direcția
est-vest. Acesta izvorăşte de la altitudinea de 710 m, în apropiere de localitatea
Izvorul Crişului, dintr-o zonă deluroasă de pe marginea nordică a depresiunii
Huedinului. Malul drept al Crişului Repede este îndiguit în aval de Oradea pe o
lungime de 23,6 km. După ce trece de localitatea Oradea aflându-se în zona de
câmpie, cursul lui este lent.
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Crişul Repede reprezintă un corp de apă puternic modificat și a fost monitorizat
în 3 secțiuni (pe teritoriul Zonei Metropolitane Oradea), pe o lungime de 34,27 km.
După grupele de indicatori cum ar fi regim de oxigen, salinitate şi poluanți toxici,
indicatori chimici relevanți respectiv indicatori biologici, calitatea apei se încadrează
în categoria de potențial ecologic bun.
Administrația Bazinală de Apă Crişuri Oradea administrează apele aflate pe
teritoriul bazinului hidrografic "Crişuri" din domeniul public şi infrastructura Sistemului
de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva
inundațiilor, canale, derivații inter-bazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice,
precum şi infrastructura sistemelor de veghe hidrologică, hidrogeologică şi de
monitorizare a calității resurselor de apă aflate in patrimoniul său, în scopul cunoaşterii
şi a gestionării resurselor de apă de suprafață şi subterane.
În ceea ce privesc apele subterane, în cursul anului 2013, la nivelul județului
Bihor, s-au prelevat probe de apă din 9 foraje: BihariaF1, Oradea F6-P13, Oradea F7P14, Oradea Nord F1AD, Oradea Est F1AD, Girișu de Criș F1, Sînmartin F1MA,
Sîntandrei F1MA, Nojorid F1MA
Evaluarea stării chimice a fost stabilită după indicatorii din Ordinul 137/2009. În
cazul acviferului freatic, cu nivel liber, s-au efectuat foraje și determinări, în urma
cărora au fost înregistrate valori medii depăşite față de valoarea prag şi a rezultat stare
chimică slabă la următorii indicatori: Nitriți (NO3), Sulfați (SO4). Indicatorul Nitriți
(NO3) a fost depășit la forajele din Biharia, Girișu de Criș și Oradea. Indicatorul Sulfați
(SO4) a fost depășit la forajele din Oradea.
În cazul acviferului de adâncime cu nivel sub presiune, în forajul Oradea Est
F1AD s-au înregistrat depășiri la indicatorii cloruri și amoniu.
În vederea respectării Legii nr.458/2002 privind

calitatea apei potabile
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(modificată şi completată de Legea nr. 311/2004), în anul 2010, Direcția de Sănătate
Publică Bihor a supravegheat calitatea apei furnizată de producători/distribuitori de
apă potabilă.
În acest scop au fost prelevate 82 probe de apă recoltate din sisteme publice
sau private de aprovizionare, astfel: 64 probe din sisteme centrale de alimentare cu
apă, 8 din alte sisteme şi 22 pentru investigarea indicatorilor de radioactivitate.
Controlul de laborator al calității apei potabile furnizate de sistemele centrale de
aprovizionare a constat în efectuarea a 1338 analize (969 fizico-chimice

şi 369

microbiologice). Analiza datelor indică faptul că, în anul 2013, 4,85% din analizele
fizico-chimice şi 5.42% din analizele microbiologice au fost necorespunzătoare.
Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Oradea este asigurat
de SC Compania de Apă Oradea SA.
Pentru monitorizarea calității apei potabile furnizate la nivelul municipiului
Oradea, S.C. Compania de Apă Oradea deține un laborator central care efectuează
analize fizico - chimice şi microbiologice, zilnic pentru toți indicatorii prevăzuți în
legislația în vigoare.
În cadrul Laboratorului de Apă Potabilă situat pe strada Petru Rareş nr. 1/B se
monitorizează calitatea apei de dren captate şi tratate de la SP1, SP3, SP2, SP4, apa
potabilă din zonele de aprovizionare şi de la rezervoarele de apă. Laboratorul de Apă
Potabilă a fost amenajat în cursul anului 2004 în actualul sediu, fiind echipat cu
aparatură prin programul M.U.D.P.-II în anul 1999 şi din surse proprii în anul 2004.
Pentru urmărirea calității apei uzate descărcate în canalizarea municipală există,
în stația de epurare, un laborator care monitorizează calitatea apelor provenite de la
agenții economici şi urmăreşte evoluția parametrilor pe fluxul tehnologic din stația de
epurare până la evacuarea în emisar.
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În anul 2009, Laboratorul de Apă Potabilă a fost acreditat RENAR şi, conform
politicii şi obiectivelor sistemului de management al calității definite în Manualul
Calității, s-a stabilit, implementat şi menținut un sistem de management al calității
conform standardului în vigoare SR EN ISO 17025/2005 privind cerințele generale
pentru competența laboratoarelor de încercări şi etalonări.
Pentru efectuarea monitorizării de control în conformitate cu Hotărârea nr.
974/2004, Laboratorul de Apă Potabilă este înscris în Registrul laboratoarelor
capabile să efectueze monitorizare de control pentru apa potabilă la ministerul
Sănătății. Pe lângă monitorizarea de control pe care laboratorul o efectuează pentru
Compania de Apă, el este abilitatsă efectueze monitorizare de control în egală măsură
cu laboratorul Direcției de Sănătate Publică Bihor şi pentru terțe persoane respectiv
distribuitori de apă primării din județ contra cost.

Calitatea solurilor
Solul reprezintă împreună cu ceilalți factori de mediu – mediul de viață pentru
plante animale şi om, iar pentru agricultură - principalul mijloc de producție.
Zona Oradea – Zona Metropolitană Oradea este situată la întretăierea axelor de
comunicație Nord Sud (Arad - Satu Mare) şi Vest Est (Ungaria - Cluj - Deva). Are
un profil agro-industrial. Folosințele agricole ale acestei zone sunt, în principal,
terenurile arabile şi păşunile. Activitățile industriale sunt prezente în platformele
municipiului. Zona posedă un potențial balnear datorită apelor geotermale din Băile
Felix, Băile 1 Mai şi Oradea.
Oradea se numără printre localitățile județului Bihor pe teritoriul cărora s-au
identificat soluri acidifiate.
165

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

Zonele critice sub aspectul deteriorării solurilor sunt constituite de către
suprafețe afectate de exploatațiile de resurse minerale, solurile afectate de reziduuri
zootehnice, suprafețe afectate de către activitățile din sectorul industrial.
La nivelul Zonei Mettropolitane, în urma activității industriale au fost construite
următoarele depozite de deșeuri nepericuloase și periculoase:


SC Electrocentrale SA Oradea - Depozitul de zgură și cenușă
(depozitarea deşeurilor industriale nepericuloase lichide) - Santău Mic termen de sistare a depozitării - 31.12.2013;



SC Electrocentrale SA Oradea - Depozitul de zgură și cenușă - Șos.
Borșului – Închis/ecologizat;



SC Termoelectrica SA, CET II Oradea - Depozitul de zgură și cenușă
- Cheriu – Sînmartin - s-a sistat depozitarea - nu este ecologizat Suprafața 47 ha;



SC Cemtrade SA - depozit de șlam roșu (halda C1, C2, C3), str. Matei
Corvin Oradea - nu este ecologizat - Suprafața - 40,25 ha;



SC Cemtrade SA - depozit de șlam roșu (halda C0), Episcopia Bihor nu este ecologizat - Suprafața - 38,11 ha;



SC Sinteza SA - depozit de deșeuri periculoase - compartimentul de
șlamuri - Șos. Borșului - Suprafață 15,5 ha;



SC Sinteza SA - depozit de deșeuri periculoase - compartimentul de
solide - Șos. Borșului - proximitate iazuri biologice aval - Suprafață - 1,5
ha.

La nivelul Zonei Metropolitane au fost construite următoarele depozite de
deșeuri municipale:
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Gropi de gunoi din mediul rural, închise până la data de 16 iunie 2010 cel puțin una în fiecare sat din comunele ZMO - înierbate/nivelate
(primăriile locale cunosc detalii cu privire la amplasamente);



Depozitul de deșeuri inerte din Sântandrei (amplasament cunoscut de
Primăria Com. Sântandrei);



Depozit de deșeuri municipal (haldă) Oradea - depozit neconform activitate sistată in 2008 - nu este ecologizat;



Depozitul ecologic județean din Oradea administrat de Eco Bihor SRL
Oradea, str. Matei Corvin, are două celule cu capacitatea de stocare
epuizată copertate cu sol vegetal pentru îmbunătățirea parametrilor de
mediu, suprafața aproximativă 3,8 ha. Se depozitează în celula II B în
prezent; celula II A este în curs de tasare compactare. Suprafața totală
destinată gestionării deșeurilor este de 36 ha. Capacitate totală
prevăzută pentru depozitare: 4 500 000 t.

Depozitul de deșeuri municipale vechi va fi închis în cadrul proiectului SMID,
care va fi implementat de Consiliul Județean Bihor.
Conform inventarului Agenției pentru Protecția Mediului Bihor la nivelul anului
2013 în Zona Metropolitană Oradea au fost identificate 3 situri potențial contaminate
(contaminate istoric), rezultate în urma activităților industriale. Acestea sunt
următoarele:


SC Cemtrade SA - platforma industrială - Oradea, Șos. Borșului - 0,22 ha;



SC Sinteza SA - platforma industrială Oradea, Şoseaua Borşului, nr.35 - 17
ha;



SC Termoelectrica SA – platforma industrială Oradea, str. Ogorului, nr. 2 141 ha.
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Pentru situl contaminat SC Cemtrade S.A Oradea (depozit de deşeuri industrial
periculos şi nepericulos) au fost emise pentru titulari acte de reglementare care
cuprind măsurile de închidere şi ecologizare: Acord de mediu nr. 12 NV 6/27.08.2009
Închiderea şi ecologizarea depozitului de slam Co şi Acord de mediu nr 13NV 6
/27.08.2009 Închiderea şi ecologizarea depozitului de şlam CI-II-III.
Acest tip de halde prezintă potențial de poluare transfrontalieră în perioadele
secetoase ale anului când există posibilitatea antrenării particulelor de şrosu alcalin
prin intermediul vântului în direcția statului vecin Republica Ungară.
Există depozitări necontrolate de deşeuri in diferite zone periferice a Municipiului
Oradea, pe suprafețe mici.

Prote cția naturii şi bi odiversitatea
Principalele presiuni antropice ce se exercită asupra biodiversității sunt:
-

schimbarea modului de folosință al terenurilor;

-

defrişările;

-

agricultura intensivă;

-

turismul necontrolat;

-

supraexplatarea unor specii de plante şi animale;

-

incendiile sau alte accidente ecologice; fragmentarea
habitatelor;

-

poluarea;

-

exploatarea resurselor;

-

amplasarea de construcții in zone protejate.
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În județul Bihor au fost desemnate 30 de Situri Natura 2000: Număr SCI:
24; Număr SPA: 6; Numărul de SCI-uri care se suprapun peste arii naturale protejate
de interes național: 17; Numărul de SPA-uri care se suprapun peste arii naturale
protejate de interes național: 3.
Pe teritoriul administrativ municipiului Oradea, conform Ordinului nr. 1.964 din
13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a

siturilor

de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura
2000 în România, se află/se suprapun ariile protejate:
-

ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea – <1% din
teritoriul administrativ al Municipiului Oradea;

-

ROSCI0098

Lacul Pețea -

<1%

din teritoriul

administrativ al Municipiului Oradea;
-

ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede - <1% din
teritoriul administrativ al Municipiului Oradea;

-

ROSCI0267 Valea Roşie <1% din teritoriul

administrativ al

Municipiului Oradea.
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Analiza SWOT

Puncte tari

-

Puncte slabe

Existența unui cadru național privind protecția mediului: legislație, instituții, strategii

-

şi planuri de implementare a Directivelor UE;

-

Existența Planului de Investiții pe Termen Lung privind

de mărfuri şi de persoane în lipsa unor rute ocolitoare metropolitane;

-

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în județul Bihor;

-

Existența „Master Plan privind infrastructura de apă şi apă uzată în județul

Poluarea aerului din cauza pierderilor de energie, lipsa unei abordări eficiente din
punct de vedere energetic;

-

Bihor”;

-

Poluarea aerului din cauza circulației rutiere intense, în ceea ce priveşte tranzitul

Eficiență energetică scăzută la nivelul clădirilor, în special în zonele cu densitate
mare a populație, din cauza lipsei izolării termice corespunzătoare ceea ce duce
la consum ridicat de energie termică și poluarea aerului;

Existență a Master Planului pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare
urbană la nivelul municipiului Oradea, în scopul conformării la legislația de mediu si

-

creșterii eficienței energetice”;

Inexistenta unui sistem integrat de management al deşeurilor (statii de transfer,
bază materială, operatori pentru procesele de colectare, reciclare, refolosire);

-

Existenta unui plan județean de gestiune a deşeurilor;

-

Strategia locala cu privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a

-

Inexistenta unui sistem de eliminare a deşeurilor periculoase produse sau
depozitate;

serviciului de salubrizare din municipiul Oradea pentru perioada 2015-2025;

-

Depozitări necontrolate de deşeuri in diferite zone periferice a Municipiului Oradea;

-

Calitatea bună a Râului Crişul Repede;

-

Halde de deşeuri industriale cu efecte negative asupra poluării solului şi

-

Existența unui sistem dezvoltat de colectare a deșeurilor municipale la nivelul
Orașului;

-

Existenta Depozitului Ecologic Județean

atmosferei;

-

integrat al deșeurilor, care are in componenta: stație de sortare deșeuri reciclabile,

-

Depozitele de zgură şi cenuşă ale SC. Electrocentrale SA şi SC Termoelectrica;

statie de compost, statia de concasare beton, sistem captare si valorificare a gazului

-

Evaluarea calității apelor din foraje a indicat stare chimică slabă la indicatorul

de depozit, depozit ecologic;

-

Încadrarea calității aerului în limitele stabilite prin lege;

-

Existența unor piste de bicicletă moderne, care contribuie la reducerea poluării

-

Existența a 3 Situri potențial poluate/contaminate rezultate în urma activităților
economice la nivelul municipiului Oradea;

Oradea, autorizat pentru managementul

Sulfați (SO4);

-

Pe teritoriul municipiului Oradea, conform cercetărilor efectuate de OSPA au fost
identificate soluri acidificate;

aerului

-

Spatii verzi, perdele de protecție insuficiente;

Existența ariilor protejate Natura 2000: ROSCI0050 Crişul Repede amonte de

-

Educație deficitară a populației privind gestionarea corectă a deșeurilor (inclusiv

Oradea; ROSCI0098 Lacul Pețea; ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede;

deșeurile periculoase de tip baterii), eficiența energetică și protecția mediului în

ROSCI0267 Valea Roşie fără riscuri deosebite;

-

Existența unor surse de energie termală regenerabilă – apă geotermală;

-

Proiectul privind Reabilitarea sistemului de termoficare urbană și alte proiecte care

general;

-

Număr redus de ONG-uri și activități ale populației în domeniul protecției
mediului;

vizează eficienta energetică și reducerea poluării aerului;

-

Existența unui studiu al ADI ZMO privind eficiența energetică a clădirilor din centrul
istoric al Municipiului Oradea;
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2.4.1.1.1.7.Analiza PEST
PESTEL este acronimul englezesc de la Political, Economic, Social, Technical,
Environment şi Legislative. Acest tip de analiză are în vedere influențele externe
generate de aceşti factori. Aceşti factori nu acționează independent sau paralel ci ei
se află în interacțiune şi pot genera schimbări imprevizibile asupra dezvoltării unei
comunități.
Factorul politic
Un prim factor de ordin politic care afectează/poate afecta dezvoltarea
comunității se referă la legătura dintre formațiunile politice aflate la guvernare şi
apartenența

politică a

persoanelor care

administrează/reprezintă

interesele

municipiului.
La nivelul județului Bihor, preşedintele Consiliului Județean este reprezentant
al PNL iar componența politică a Consiliului Județean este următoarea: 12 consilieri
PSD, 9 consilieri PNL, 5 consilieri PDL, 7 consilieri UDMR şi un consilier al PC.
La nivelul Municipiului Oradea, primarul este reprezentant al PNL, 2 viceprimari (PNL
și UDMR), iar componența Consiliului Local Oradea este următoarea: 2 consilieri
PDL, 6 consilieri UDMR, 11 consilieri PNL, 6 consilieri PSD și un consilier PC .
Un alt factor politic care poate influența dezvoltarea județului Bihor dar şi a
municipiului Oradea este reprezentat de efectul crizei politice care caracterizează
România în ultima perioadă. Corelațiile acesteia cu dezvoltarea economică au fost
deseori demonstrate, cunoscându-se faptul că momentele de maximă tensiune de pe
scena politică au dus, spre exemplu, la deprecierea monedei naționale în fața
monedei europene şi americane şi nu numai. Alte probleme ce pot apărea sunt:
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instabilitate legislativă, diminuarea investițiilor străine, favorizarea intereselor directe
ale partidelor în detrimentul interesului public, blocarea programelor şi obiectivelor
guvernamentale.
Alți factori politici ce pot afecta dezvoltarea județului şi municipiului Oradea:
grupurile de presiune (lobby) naționale şi internaționale, conflictele militare, aderarea
României la spațiul Schengen, calitatea de membru a României în diverse alianțe sau
organizații internaționale, etc.

Factorul economic
Aderarea României la Uniunea Europeană este punctul din care la nivel
național a fost înregistrată o creştere economică ce poate fi caracterizată ca fiind
spectaculoasă. Creşterea economică a României a fost înregistrată din cel de-al
doilea trimestru al anului 2007. Statistica europeană a poziționat creşterea economică
din România pe primul trimestru din anul 2008 pe locul al doilea în UE, după Slovacia
(creşterea produsului intern brut din primul trimestru al anului 2008 fiind de 8,2%).
Creşterea economică a României din perioada post-aderare la UE a fost o
creştere economică bazată preponderent pe consum şi nu pe producție, ceea ce, în
coordonate economice, însemnă un impact major şi cu o durată prelungită a crizei
mondiale la nivel național comparativ cu alte țări. Efectele crizei economice mondiale
sunt: creşterea ratei inflației, creşterea numărului de şomeri, scăderea numărului
întreprinderilor active, diminuarea investițiilor, etc. Astfel, putem afirma că un prim
factor economic care influențează dezvoltarea județului Bihor este contextul
macroeconomic general, caracterizat, şi în prezent, de previziuni pesimiste privind
creşterea economică.
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Un alt factor economic important este reprezentat de nivelul fiscalității din
România, existând două categorii de obligații fiscale pe care întreprinderile trebuie să
le respecte: obligațiile fiscale față de bugetul de stat şi obligațiile fiscale față de
bugetul local. Principalele obligații fiscale față de bugetul de stat - impozitul pe profit
(impozitul forfetar), impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată, accizele (accize
armonizate, accize nearmonizate) – au o influență semnificativă asupra dezvoltării
socio-economice a județului Bihor. Este de aşteptat ca o creştere a fiscalității să ducă
la o diminuare a numărului întreprinderilor active din județ, la o scădere a cifrei de
afaceri a acestora şi, în acelaşi timp, la o creştere a ratei şomajului.
Nivelul salarizării este un alt factor economic important. Din acest punct de
vedere, se observă o uşoară creştere a salariului mediu în ultimul an, dar se remarcă
şi o scădere a puterii de cumpărare a populației.
Per ansamblu, politica monetară a României reprezintă un factor major de
influență asupra dezvoltării, prin acțiunile pe care autoritățile le realizează pentru a
interveni pe piață: stabilirea cantității de masă monetară aflată în circulație, stabilirea
unui prag maxim a inflației, stabilirea nivelului ratei dobânzii, etc.
De asemenea, situația macro-economică generală afectează veniturile
bugetului de stat şi, în acest fel, sumele care vor fi alocate bugetelor locale şi pentru
finanțarea unor programele naționale de dezvoltare.
Actuala criză din Zona Euro/CHF şi riscul pe care acesta îl are asupra stabilității
sistemelor bancare din statele membre ale UE poate avea ca efect declanşarea unei
noi crize economice precum cea din 2008-2009.
Aceste turbulențe de pe piețele internaționale vor influența şi România iar
posibilitatea de creştere economică estimată pentru anii 2015-2016 va fi influențată
negativ.
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Factorul socio-cultural
Unul dintre cei mai importanți factori socio-culturali care influențează dezvoltarea
județului Bihor şi a municipiului Oradea este evoluția demografică.
Perioada de după 1989 a fost marcată de un puternic trend descendent, acutizat
şi de lipsa unei politici demografice concrete. La nivel național există o serie de măsuri
de stimulare a natalității, însă acestea sunt contrabalansate de dificultățile economice
întâmpinate de tineri.
Un alt factor social cu efecte majore asupra evoluției demografice este
reprezentat de fenomenul migrației externe. În prezent se prognozează că odată cu
creşterea numărului de şomeri, cu diminuările salariale din mediul bugetar şi cu
reducerile de personal, numărul specialiştilor care vor pleca în străinătate va creşte
semnificativ. Aceasta va fi o problemă majoră şi pentru județul Bihor întrucât este
posibil să se resimtă o lipsă a forței de muncă specializate. Efectele migrației de ordin
social sunt: creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului
şcolar, creşterea delicvenței juvenile, creşterea ratei divorțialității, etc.
De asemenea, trebuie avută în vedere şi

atitudinea populației vis-à-vis de

valorile/elementele culturale, dar şi interesul autorităților publice centrale (care se
transferă şi la nivel local) pentru dezvoltare infrastructurii culturale şi modernizarea
patrimoniului cultural. Totodată, multiculturalismul caracteristic municipiului Oradea şi
natura relațiilor dintre diversele etnii existente la nivel local pot fi influențate inclusiv
de factorii politici de la nivel național.
Nu în ultimul rând, un factor social care afectează dezvoltarea județului Bihor este
politica din domeniul asistenței sociale.
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Factorul tehnologic
Finanțarea cercetării, nivelul de dotare tehnologică, rata de înnoire a produselor
tehnologice, tehnologia informației şi comunicării, accesul la rețelele electronice de
comunicare rapide, sunt factori ce influențează în mod fundamental dezvoltarea
județului Bihor şi a municipiului Oradea.
În România, fondurile alocate domeniului cercetării- dezvoltării s-au diminuat
odată cu începerea crizei economice mondiale. Lipsa de investiții în acest domeniu
are repercusiuni asupra tuturor domeniilor, determinând o ruptură majoră de
trendurile mondiale în ştiință şi tehnologie. Astfel, un factor tehnologic important este
reprezentat de finanțarea publică a cercetării-dezvoltării de la nivel național.
Bineînțeles, este importantă şi distribuția teritorială a institutelor şi firmelor cu
activitate principală de cercetare – dezvoltare – inovare, actualmente majoritatea fiind
amplasate în Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov.
Tehnologia reprezintă un motor pentru toate sectoarele economice, motiv
pentru care este necesară aplicarea unor politici publice speciale pentru dezvoltarea
TIC. La nivel național, potrivit Institutului Național de Statistică, ponderea gospodăriilor
care au acces la un computer acasă se cifrează la 55,8%, în creștere față de anul
precedent. Ponderea gospodăriilor care au acces la internet acasa, pe medii de
rezidenta, in total gospodarii din fiecare mediu de rezidenta este de 52,9 % pentru
anul 2013. Angrenarea sectorului TIC şi dezvoltarea societății informaționale din
România reprezintă, aşadar, un alt factor de influență. Este important însă şi prețul
tehnologiilor şi măsura în care populația, instituțiile publice şi mediul economic pot
achiziționa noile tehnologii. Este cunoscut faptul că introducerea inovațiilor
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tehnologice implică costuri ridicate de achiziție şi de familiarizare a populației şi/sau
a forței de muncă.
Astfel, la nivelul mediului rural se înregistrează o penetrare mult mai redusă în
ceea ce priveşte dotarea gospodăriilor PC-uri şi a ponderii celor care au acces la
internet.
Prote cția medi ului
Catastrofele naturale pot afecta obiectivele şi clădirile de patrimoniu, dar şi
întregul fond locativ de la nivel județean. Catastrofele naturale – cutremurele,
alunecările de teren, inundațiile – ridică probleme şi în ceea ce priveşte siguranța
populației, dar şi în ceea ce priveşte activitatea sectorului educațional, de sănătate,
cultură, etc.
Trebuie avute în vedere şi politicile publice şi legislația din acest domeniu, un
factor de mediu important

fiind reprezentat de cadrul legislativ, respectiv

reglementările europene/ mondiale privind protecția mediului, norme ce trebuie
respectate şi de țara noastră. Respectarea acestor norme poate avea drept efect
dirijarea investițiilor publice către anumite tipuri de obiective în defavoarea altora.

Factorul legislativ
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, legislația europeană în
vigoare reprezintă o constrângere care trebuie luată în considerare şi de către țara
noastră. Este necesar a se avea în vedere toate tratatele, acordurile internaționale,
legislația în vigoare, dar şi actele pregătitoare în toate domeniile de interes. Între cele
mai importante documente care trebuie avute în vedere, amintim: Constituția
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Europeană, Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană şi Tratatele Uniunii
Europene (Tratatul de la Lisabona, Tratatul de la Nisa, Tratatul de la Amsterdam,
etc.).O atenție deosebită trebuie acordată Regulamentelor Comisiei Europene , care
spre deosbire Directive, se aplică în mod direct în fiecare stat membru al Uniunii
Europene.
Un alt factor juridic cu impact asupra județului Bihor şi asupra municipiului
Oradea este reprezentat de legislația națională, cu modificările şi completările ce pot
apărea. Spre exemplu, un element cu un posibil impact semnificativ asupra dezvoltării
socio-economice este adoptarea legii parteneriatelor de tip public-privat. Acestea sunt
o soluție general recomandată şi promovată pentru rezolvarea problemelor sau
eficientizarea serviciilor publice şi mai mult decât atât, poate creşte numărul
investitorilor şi, implicit, consolida mediul de afaceri local, cu precădere în mediul rural
unde este puțin reprezentat.
Un act normativ foarte important este reprezentat de OUG 13/2010 ce vizează
îndeplinirea recomandărilor Uniunii Europene, Organizației Internaționale a Muncii şi
ale altor foruri internaționale şi europene de a elabora şi aplica măsuri de stimulare a
ocupării forței de muncă prin sprijinirea creării de locuri de muncă şi de a menține
preocupările pentru diminuarea incidenței şomajului, mai ales pentru evitarea
şomajului de lungă durată. Una dintre cele mai importante acte legislative care
vizează dezvoltarea economică este Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării
şi dezvoltării IMM-urilor.
La nivel legislativ, din punct de vedere al protecției mediului, prevederile Legii
nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor are un impact major asupra sistemul

de

evidență a gestiunii deşeurilor producătorilor.
Activitatea de colectare, epurare şi evacuare a apelor uzate din aglomerări,
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precum

şi

a

celor

biodegradabile

provenite

de

la

anumite

sectoare

industriale(industria agroalimentară) este reglementată prin actul normativ Directiva
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti.

Misiune 2020
Municipiul Oradea va cunoaşte o dezvoltare semnificativă a economiei locale
prin atragerea de capital, stimularea investițiilor și a activității de cercetare-dezvoltare,
prin alinierea întreprinderilor la standardele europene şi prin valorificarea poziționării
geografice avantajoase și a resurselor locale specifice.Oradea va oferi locuitorilor săi
condiții de viață favorabile, mediu înconjurător nepoluat, servicii publice de calitate şi
locuri de muncă bine remunerate.
Oradea va fi inclusă în circuitul turistic european prin consolidarea statutului de
destinație turistică cu puternice valențe istorico-culturale şi naturale:
"Oradea capitala turismului balnear din România";
"Oradea capitala art nouveau a româniei";
"Cetatea Oradea - meridian o"
Misiunea primăriei municipiullui oradea este de a stimula creşterea prosperității
şi a bunăstării cetățenilor din oradea, prin valorificarea superioară a resurselor
existente (capital uman, poziționare geografică avantajoasă, resurse naturale şi
antropice diversificate), respectând trei principii importante ce conduc la dezvoltarea
durabilă a arealului: solidaritatea între generații, participarea publică la proiectele
comunitare şi prezervarea mediului înconjurător.
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2.4.2.Politici și programe sectoriale
SECTOR 1. DEZVOLTARE ECONOMICĂ
Politica 1.1.
Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor de la nivel local

Programul 1.1.1.
Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor
Măsuri:


contruirea și dotarea unei săli multifuncționale care să poate fi
folosită ca și centru de expoziții



Amenajarea şi dotarea unui centru de expoziţii;



Crearea unei scheme de minimis locale (proiect pilot) pentru
sprijinirea micilor antreprenori (inclusiv a producătorilor agricoli
din ZMO), crearea de locuri de muncă și creșterea nivelului
salariilor;



Crearea unui birou de informare şi sprijin a potenţialilor
investitori străini şi locali unde aceştia să beneficieze de toate
informaţiile necesare derulării unei afaceri în municipiul Oradea
(imobile disponibile, cantitatea şi calitatea forţei de muncă,
infrastructură de afaceri existentă, facilităţi existente, proceduri
și documentații specifice etc);



Promovarea produselor locale la târgurile de turism sau alte
evenimente la care participă municipalitatea din Oradea.
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Programul 1.1.2.
Atragerea investițiilor / investitorilor străini
Măsuri:


Dezvoltarea și extinderea platformelor de tip Parcul Industrial;



Inventarierea imobilelor din municipiul

Oradea disponibile

pentru investiţii;


Stabilirea unui set de facilităţi pentru investiţii noi, în condiţiile
legislative în vigoare;



Promovarea oportunităţilor de investiţii. *

Programul 1.1.3.
Susținerea activității de Cercetare - Dezvoltare & Inovare
Măsuri:


Susţinerea şi promovarea parteneriatelor între universităţi şi
mediul economic;



Sprijinirea activităţilor CDI cu caracter aplicativ, care au ca
beneficiari companii din municipiul Oradea;



Dezvoltarea infrastructurii de cercetare- dezvoltare & inovare.



Amenajarea unui incubator de afaceri pentru a sprijini mici
afaceri locale: start-ups, IMM inovatoare, IT, etc.



Promovarea mijloacelor moderne TIC pentru eficientizarea
activităţilor economice.

Programul 1.1.4.
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Campanii de informare / promovare a culturii antreprenoriale
Măsuri:


Campanii de informare/promovare a culturii antreprenoriale în
rândul tinerilor; *

Politica 1.2.
Dezvoltare industrială

Programul 1.2.1.
Dezvoltarea / Extinderea infrastructurii industriale
Măsuri:


Dezvoltarea

noilor locații pentru Parcul

Industrial

Eurobusiness

Oradea;


Parteneriate publice-private în domeniu.



Construcția de hale în Parcurile Industriale în care își vor
desfășura activitatea firmele de profil.

Politica 1.3.
Creşterea calificării şi adaptabilității forței de muncă

Programul 1.3.1.
Corelarea cererii cu oferta de forță de muncă
Măsuri:


Implicarea forței de muncă active în programe de
creștere a calificării ca principal mijloc de crestere a
productivității muncii;



Evaluarea cererii pe piaţa forţei de muncă pe termen
mediu şi lung;
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Facilitarea comunicării între mediul de afaceri şi
instituţiile

de

învăţământ

privind

necesarul

de

specialişti - învățământul vocațional;


Stagii de practică (elevi şi studenţi) în cadrul
companiilor din municipiu



Susținerea învățământului profesional.

SECTOR 2. INFRASTRUCTURĂ
Politica 2.1.
Dezvoltarea infrastructurii de transport

Programul 2.1.1.
Dezvoltarea infrastructurii de transport aerian
Măsuri:


Modernizarea / extinderea pistei Aeroportului Internaţional
Oradea și creșterea numărului de curse/destinații de zbor;



Parteneriat alături de CJ Bihor pentru dezvoltarea Aeroportului
Oradea.

Programul 2.1.2.
Extinderea şi modernizarea infrastructurii rutiere
Măsuri:


Decongestionarea traficului prin finalizarea Centurii Municipiului Oradea;



Realizarea centurii metropolitane;



Realizarea drumurilor de legătură și de ocolire în zona limitrofă;
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Reabilitarea şi extinderea reţelei stradale din municipiul Oradea;



Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizări pluviale;



Redistribuirea locurilor de parcare (cel putin din zona centrală) pentru
crearea și lărgirea spațiilor pietonale/acces velo / acces carucioare /
spații verzi s.a.m.d.;

Reamenajarea rețelei stradale pentru a permite toate tipurile de deplasare
urbană (transport public, autovehicule

personale, biciclete, pietonal).

Politica 2.2.
Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

Programul 2.2.1.
Dezvoltarea infrastructurii de furnizare a energiei termice
Măsuri:


Dezvoltarea reţelei de producere a energiei pe bază de apă
geotermală şi gaze naturale, respectiv introducerea sistemului
dual de distribuţie primară la nivelul tuturor punctelor termice din
municipiul Oradea;

Programul 2.2.2.
Extinderea şi modernizarea infrastructurii de furnizare a apei potabile
Măsuri:
 Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă (captare, tratare,
distribuţie);
 Reabilitarea reţelelor învechite de furnizare a apei potabile.
Programul 2.2.3.
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Extinderea şi modernizarea infrastructurii de canalizare
Măsuri:


Extinderea reţelei de canalizare din municipiul Oradea;



Reabilitarea reţelelor învechite de canalizare;

Programul 2.2.4.
Valorificarea potențialului energetic al resurselor de apă termală
Măsuri


Studiu de evaluare a resurselor geotermale existente;



Utilizarea resurselor de apă termală pentru furnizarea de energie
termică;



Reinjecţia permanentă a apei termale;



Utilizarea clusterului pe apă

geotermală pentru accesarea de

fonduri nerambursabile în domeniu.
SECTOR 3. SERVICII PUBLICE
Politica 3.1.
Dezvoltarea serviciului de transport public

Programul 3.1.1.
Amenajarea şi modernizarea stațiilor de transport public
Măsuri:


Modernizarea staţiilor de transport public actuale;



Dezvoltarea unui sistem de stimulare a utilizării transportului public
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în Oradea, prin dezvoltarea de noi rute deservite de transportul
public, optimizarea celor existente si crearea de facilități pentru cei
care

utilizează

transportul

public,

inclusiv

prin

modificarea

tarifelor pentru transportul public.

Programul 3.1.2.
Reducerea efectelor transportului public asupra mediului
Măsuri:


Achiziţionarea de



Scoaterea din uz a mijloacelor de transport puternic

mijloace

de

transport ecologice;

poluante.

Politica 3.2.
Îmbunătățirea amenajării urbanistice la nivel zonal

Programul 3.2.1.
Aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) şi a Regulamentului Local de
Urbanism (RLU)
Măsuri:


Actualizarea Planului Urbanistic General.

Programul 3.2.2.
Dezvoltarea şi modernizarea parcurilor şi spațiilor de joacă pentru copii
Măsuri:


Modernizarea dotărilor spaţiilor verzi şi parcurilor de joacă pentru
copii;
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Crearea de spaţii verzi pentru recreere pe aliniamentele căilor de
circulaţie rutieră destinate a asigura accesul la noile cartiere
rezidenţiale stabilite prin PAT;



Crearea de spații de intâlnire, recreere, camere urbane în zonele cu
densitate mare de locuitori prin decizie participativă.

Programul 3.2.3.
Amenajarea de zone de agrement şi piste pentru biciclişti
Măsuri:



Reabilitarea zonelor de agrement existente;

Crearea de noi zone de agrement;Crearea unui plan de extindere si
dezvoltare a reţelei de piste pentru biciclişti, precum şi a spaţiilor de
parcare aferente;



Dezvoltarea unei retele de piste pentru alergare prietenose pentru
utilizatori (acoperite cu zgură sau materiale usoare), în locul celor cu
imbrăcăminte asfaltică sau beton;



Amplasarea unor puncte pentru parcarea bicicletelor, securizate cu
camere video.

Programul 3.2.4.
Reabilitarea şi amenajarea piețelor publice
Măsuri:


Reabilitarea şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare din pieţele
publice;
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Amenajarea corespunzătoare a pieţelor publice.



dezvoltarea rețelei WIFI publice.

Programul 3.2.5.
Modernizarea locurilor publice de parcare existente şi amenajarea
de noi spații de parcare
Măsuri:


Modernizarea spaţiilor publice de parcare de la nivel local si crearea de
sisteme park and ride;



Amenajarea de noi spaţii de parcare în municipiul Oradea;



Redistribuirea locurilor de parcare pentru extinderea spatiilor urbane
conviviale prin decizie participativă a locuitorilor.

Programul 3.2.6.
Reabilitea fațadelor clădirilor istorice din zona centrală
Măsuri:


Reabilitarea fațadelor clădirilor monunemente istorice și a celor cu
valoare arhitecturală deosebită aflate în Ansamblul urban Centrul
Istoric Oradea;



Înlăturarea elementelor parazitare de pe

fațade (instalații

electrice, de telefonie, televiziune, aparate de aer condiționat,
reclame neautorizate, etc);


Punerea în valoare a clădirilor prin iluminat arhitectural;



Corelarea elementelor de signalistică de pe fațadele clădirilor
situate în Ansamblul urban
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Centrul Istoric Oradea cu regulamentul de publicitate conform
normelor legale în vigoare.

Programul 3.2.7.
Extinderea Cimitirului Municipal
Măsuri:


Realizarea unei strategii pe termen mediu și lung privind dezvoltarea
Cimitirului Municipal;



Extinderea

și

administrarea

eficientă

a

Cimitirului

Municipal.

Programul 3.2.8.
Dezvoltarea și realizarea sistemelor de utilități publice - modernizare
rețea stradală
Măsuri:


Realizarea rețelelor de utilități publice în zonele neacoperite din
cartierul ,,Rogerius”;



Realizarea rețelelor de utilități publice în zonele neacoperite din
cartierul ,,Episcopia”.

Politica 3.3.
Creşterea siguranței cetățenilor

Programul 3.3.1.
Monitorizarea video a spațiilor publice cu infracționalitate ridicată
Măsuri:
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Realizarea unui studiu privind identificarea spaţiilor publice cu
infracţionalitate ridicată;



Extinderea sistemului de monitorizare video a spaţiilor publice
cu infracţionalitate ridicată.

Programul 3.3.2.
Creşterea siguranței rutiere
Măsuri:


Realizarea unui sistem integrat de management al traficului pe
căile de circulaţie din municipiul Oradea;



Modernizarea spaţiilor de refugiu;



Modernizarea sistemului de indicatoare rutiere şi de orientare;



Modernizarea sistemelor de siguranţă a traficului (marcaje,
parapeţi de protecţie etc.);



Implementarea de măsuri asupra infrastructurii rutiere pentru a
crește siguranța pietonilor.

Programul 3.3.3.
Modernizarea şi extinderea iluminatului stradal
Măsuri:


Extinderea infrastructurii de iluminare stradală la nivel zonal;



Înlocuirea stâlpilor şi lămpilor învechite cu lămpi ecologice;
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Achiziţionarea de sisteme de

iluminare stradală prin surse

alternative de energie;


Implementarea economizatoare de energie și a sistemului de
telegestiune;



Prevenirea accidentelor prin iluminarea trecerilor de pietoni si a
intersectiilor auto cu piste de biciclete.

SECTOR 4. TURISM
Politica 4.1.
Îmbunătățirea serviciilor de informare, promovare şi marketing turistic

Programul 4.1.1.
Promovarea turistică a Municipiului Oradea - Capitala turismului balnear
(ORADEA -FELIX) și Capitala Art Nouveau a României, Cetatea Oradea Meridian 0, folosind resursele bogatiei naturale, culturale, religioase, etc.
Măsuri:


Centrul pentru informaţii turistice Oradea

şi extinderea şi

încadrarea în reţeaua naţională şi cea internaţională;


Desfăşurarea de campanii de promovare turistică;



Participarea la târguri turistice naţionale şi internaţionale;



Refuncționalizarea și includerea în circuitul turistic ca spațiu
multifuncțional și muzeu Art Nouveau a clădirii monumen istoric
Casa Darvas La-Roche;



Dezvoltarea parteneriatelor cu membrii din Rețeaua orașelor Art
Nouveau și din Rețeaua Rutei Europene Art Nouveau;
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Înfiintarea unor puncte de informare turistică in zonele cu aflux
mare

de

vizitatori

(Aeroport,

Gară,

autogări,

zone

centrale/comerciale);


Transformarea zonei Cetăţii Oradea ca ansamblu monument
istoric într-o zonă de interes turistic şi cultural major (Cetatea
Oradea - Meridian 0).

Programul 4.1.2.
Dezvoltarea turismului de evenimente
Măsuri:


Dezvoltarea infrastructurii necesare în vederea organizării de evenimente;



Organizarea periodică de evenimente cu impact turistic: festivaluri, târguri,
simpozioane, etc.;

Programul 4.1.3.
Includerea Municipiului Oradea în circuite turistice naționale şi internaționale
Măsuri:


Includerea municipiului Oradea într-un circuit turistic la nivelul zonei/regiunii;



Includerea municipiului Oradea în circuitele de la nivel internaţional;



Participarea la competitii europene pentru obtinerea titlului de capitala
europeana a culturii, capitala europeană a tineretului, etc.



Dezvoltarea in parteneriat cu mediul academic și firme de instruire a unor
programe de formare profesională în turism, axate mai ales pe componenta
tehnică a operațiunilor turistice și relația cu clienții.
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Politica 4.2.
Valorificarea superioară a atracțiilor turistice de la nivel local

Programul 4.2.1.
Îmbunătățirea infrastructurii de acces spre obiectivele turistice
Măsuri:


Reabilitarea şi modernizarea căilor de acces spre obiectivele
turistice;



Amenajarea de locuri de parcare și amplasarea de mobilier urban
în apropierea obiectivelor turistice;



Dezvoltarea sistemelor de indicatoare turistice;



Extinderea plăcuțelor cu codare QR la toate monumentele
istorice/emblematice ale orașului

Programul 4.2.2.
Reabilitarea/modernizarea/amenajarea corespunzătoare a obiectivelor turistice
de patrimoniu
Măsuri:


Renovarea, dezvoltarea şi

amenajarea obiectivelor culturale cu potenţial

turistic;


Rrefacerea patrimoniului arhitectural degradat;



Reabilitarea și reconversia funcțiunilor clădirilor cu potențial turistic care sunt
degradate.
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Programul 4.2.3.
Îmbunătățirea infrastructurii de semnalizare turistică
Măsuri:


Dezvoltarea sistemelor de indicatoare turistice;



Dotarea obiectivelor turisticecu hărţi, panouri informative, etc.

Politica 4.3.
Crearea de noi atracții turistice

Programul 4.3.1.
Dezvoltarea infrastructurii de agrement
Măsuri:


Amenajarea unor baze turistice sportive de gen Aventura (ex: hipism,
vânătoare, pescuit, sporturi extreme);



Sprijinirea antreprenoriatului local care vizează atragerea de turiști.



Dezvoltarea în Băile Felix a unui centru recreere şi divertisment, baze sportive,
amenajare spaţii publice, etc,

Programul 4.3.2.
Valorificarea potențialului balnear al municipiului
Măsuri:


Înfiinţarea unui centru de terapie anti-aging;
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Înfiinţarea unui centru de recuperare a capacităţii de muncă/recuperării
sportive;



Înfiinţarea unui centru termal wellness.
SECTOR 5. DEZVOLTARE SOCIALĂ
Politica 5.1.
Dezvoltarea patrimoniului imobiliar social
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Programul 5.1.1.
Reabilitarea şi extinderea infrastructurii sociale de la nivel local
Măsuri:


Reabilitarea locuinţelor sociale;



Reabilitarea şi modernizarea centrelor medico- sociale;

Reabilitare şi modernizare centrelor de îngrijire copii;


Amenajarea de centre sociale multifuncţionale pentru vârstnici;



Amenajarea de centre sociale multifuncţionale pentru persoane cu dizabilităţi;

Politica 5.2.
Dezvoltarea economiei sociale

Programul 5.2.1.
Înființarea de întreprinderi sociale / incubator de afaceri
Măsuri:


Înfiinţarea unor întreprinderi sociale, organizate ca unităţi protejate;



Promovarea

responsabilităţii

sociale corporatiste;

Programul 5.2.2.
Instruirea persoanelor provenind din grupuri vulnerabile în domeniul afacerilor
Măsuri:


Campanii de instruire a persoanelor din grupuri vulnerabile în

domeniul

afacerilor
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Politica 5.3.
Sprijinirea mobilizării comunitare şi voluntariatului

Programul 5.3.1.
Promovarea voluntariatului în domeniul social
Măsuri:


Campanii de promovare a voluntariatului în domeniul social;



Acţiuni de susţinere pentru atragerea şi instruirea voluntarilor în
domeniul social;

Programul 5.3.2.
Susținerea mobilizării comunitare
Măsuri:


Campanii de mobilizare comunitară;



Crearea și sustinerea din bugetul local al unor programe de finanțare
nerambursabilă pentru ONG-urile locale.

Politica 5.4.
Sprijinirea îmbunătățirii performanțelor şcolare a populației defavorizate

Programul 5.4.1.
Sprijinirea activităților de tip „After School”
Măsuri:

 Promovarea

Amenajarea şi dotarea unor centre de tip „After School”;

serviciilor de tip „After School” în rândul grupurilor ţintă;

Programul 5.4.2.
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Facilitarea accesului la educație a grupurilor vulnerabile
Măsuri:
şi

a importanţei educaţiei;



Campanii



Măsuri de susţinere a accesului la educaţie a elevilor provenind din grupuri

de

informare

promovare

vulnerabile;


Continuarea

integrării

elevilor cu

cerinţe educative speciale în

învăţământul de masă;
SECTOR 6. EDUCAȚIE ŞI CULTURĂ
Politica 6.1.
Îmbunătățirea condițiilor de desfăşurare a actului educational

197

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

Programul 6.1.1.
Reabilitarea/extinderea infrastructurii de învățământ
Măsuri:
 Măsuri de susținere pentru reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii şcolare preuniversitare;
 Măsuri de susținere pentru reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii şcolare universitare;
Programul 6.1.2.
Îmbunătățirea dotărilor din structurile de învățământ
Măsuri:
 Dotarea cu materiale didactice a unităţilor de învăţământ;
 Dotarea cu echipamente IT a unităţilor de învăţământ;
 Susținerea implementării de proiecte integrate (dotare, schimburi de
experiență profesională, schimb de bune practici);
 promovarea îmbunătățirii profesionale ale medicilor, profesorilor.
Politica 6.2.
Dezvoltarea activităților de învățare pe tot parcursul vieții

Programul 6.2.1.
Înființarea unui centru vocațional pentru învățământ alternativ
Măsuri:
 Construirea unui centru (campus educaţional) şi formarea grupurilor
profesorale necesare;
 Școala EBP - specializare vocațională;
 Cursuri de reconversie profesională adaptată cerințelor din piața muncii.
Politica 6.3.
Îmbunătățirea condițiilor de desfăşurare a activităților culturale şi sportive
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Programul 6.3.1.
Reabilitarea/extinderea infrastructurii în care funcționează instituțiile de cultură
Măsuri:
 Reabilitarea clădirilor în care funcţionează muzeele din municipiul Oradea;
 Reabilitarea clădirilor în care funcţionează instituţiile de spectacole;
 Reabilitarea clădirilor caselor de cultură;
 Reabilitarea şi

modernizarea

clădirilor bibliotecilor publice;

Programul 6.3.2.
Îmbunătățirea dotărilor din cadrul instituțiilor de cultură
Măsuri:


Achiziţionarea de echipamente şi mobilier în cadrul instituţiilor de
cultură;

Programul 6.3.3.
Reabilitarea/extinderea infrastructurii sportive de la nivel local
Măsuri:


Modernizarea
sportive

unor

obiective

ale municipiului Oradea;



Reabilitarea sălilor de sport și a terenurilor de joacă;



Creare de spatii sportive de mici dimensiuni

in cartierele

aglomerate.

Programul 6.3.4.
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Îmbunătățirea dotărilor şi echipamentelor necesare desfăşurării activităților
sportive
Măsuri:


Achiziţionarea de echipamente şi

mobilier specific pentru

desfăşurarea de activităţi sportive.

Programul 6.3.5.


Organizarea de evenimente sportive naționale și internaționale- găzduirea unui
campionat național/ regional de natație pe an.

Programul 6.3.6.


Realizarea unei săli sportive/polivalente/ multifuncționale.

Programul 6.3.7.


Dezvoltarea unor centre și spații pentru practicarea sporturilor de masă.

Programul 6.3.8


Realizarea unui parteneriat cu LPS Bihor în vederea înființării, administrării
unei baze sportive piste de alergat atletism și bazin acoperit 25m) pentru
atletism și inot- capabile să găzduiască competiții.

Programul 6.3.9.


Promovarea activităților sportive în rândul tinerilor, pepiniere
sportive.
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Programul 6.3.10.


Realizarea unor bazine (pe lângă bazinul olimpic și cel renovat)
pentru inițiere - bazine în care să se desfășoare programul de
inițiere pentru elevi.

Programul 6.3.11.


Organizarea de festivaluri pentru tineret.

Politica 6.4.
Valorificarea superioară a resurselor culturale existente

Programul 6.4.1.
Organizarea periodică de evenimente culturale de amploare
Măsuri:


Activități de suport pentru organizarea de festivaluri şi evenimente
cultural-artistice şi istorice periodice;



Crearea unui calendar de

evenimente anuale de

impact.

Politica 6.5.
Exploatarea și valorificarea valorilor de multiculturalitate, diversitate etnică și
religioasă orădeană
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Programul 6.5.1.


Sprijinirea organizării și

desfășurării evenimentelor culturale

Programul 6.4.2.


Promovarea valorilor multiculturalității, diversității etnice și religioase a
orașului

Politica 6.6.
Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților educaționale

Programul 6.6.1.


Dezvoltarea și sprijinirea programului școală după școală, pentru toate categoriile
sociale și asigurarea unei mese calde elevilor

Programul 6.6.2.


Dezvoltarea

și

implementarea

programului,,after

school”

pentru elevii rromi

Programul 6.6.3.


Susținerea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și a
inovării metodice

Programul 6.6.4.
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Dezvoltarea unui centru / casă a elevilor/ studenților.



SECTOR 7. SĂNĂTATE
Politica 7.1.
Îmbunătățirea condițiilor de desfăşurare a actului medical
Programul 7.1.1.
Reabilitarea/extinderea infrastructurii sanitare
Măsuri:


Modernizarea infrastructurii ambulatoriilor din unităţile medicale
locale;



Modernizarea infrastructurii secţiilor de urgenţă ale unităţilor
medicale locale;



Crearea infrastructurii necesare pentru: Centru STROKE;
Medicina nucleară; Medicina legală;



Relocarea/ Crearea de spații pentru activitatea administrativă.

Programul 7.1.2.
Îmbunătățirea dotărilor din unitățile sanitare de la nivel local
Măsuri:


Îmbunătăţirea

dotărilor

ambulatoriilor

din

unităţile

medicale

locale;


Îmbunătăţirea dotărilor secţiilor de urgenţă ale unităţilor medicale locale;



Dezvoltarea infrastructurii IT

pentru eficientizarea serviciilor publice de

sanatate.
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Politica 7.2.
Dezvoltarea asistenței medicale primare

Programul 7.2.1.
Dezvoltarea serviciilor medicale de geriatrie
Măsuri:


Înfiinţarea



Înfiinţarea unor unităţi private specializate (PPP);



Înfiinţarea şi funcţionalizarea centrului de terapii
Ştrandul

unor secţii/compartimente

de geriatrie în cadrul spitalelor;
antiîmbătânire

din

Ioşia.

Politica 7.3.
Dezvoltarea activităților de prevenție

Programul 7.3.1.
Programe multianuale de educație şi informare privind sănătatea
Măsuri:


Program de informare şi educare adresat tinerilor;*



Program de informare şi educare adresat proaspeţilor părinţi;



Program de informare şi educare adresat persoanelor internate în unităţi

spitaliceşti; *


Program de informare şi educare adresat populaţiei adulte; *



Program de informare şi educare adresat vârstnicilor; *



Program de informare şi educare cu privire la prevenţia şi tratamentul

bolilor frecvente; *
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Program de informare privind atacul cerebral;



Program



Program de informare privind fumatul, alcoolul, consumul de droguri.

de

informare

privindbolile cardiovasculare;

Politica 7.4.
Dezvoltarea resurselor umane din sistemul de sănătate
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Programul 7.4.1.
Specializarea continuă şi perfecționarea personalului medical
Măsuri:


Organizarea de cursuri de specializare pentru medici;



Atestarea periodică a personalului serviciului de ambulanţă;



Organizarea de cursuri complementare pentru personalul medical
al spitalelor;



Masuri de fidelizare si atragere a cadrelor medicale;



Crearea conditiilor necesare de pregatire – simulatoare chirurgie
(Parteneriat Municipiul Oradea, Spitale Clinice, Universitatea din
Oradea, omologi europeni);
Realizarea de schimburi de experinţă a personalului medical la alte



centre medicale din ţară şi străinătate.
Programul 8.1.1.
SECTOR 8. MEDIU
Politica 8.1.
Îmbunătățirea managementului deşeurilor
Extinderea şi dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor
Măsuri:


Îmbunătățirea sistemului integrat de acţiuni şi activităţi pentru
managementul deşeurilor;



Organizarea de campanii de informare a populaţiei privind
beneficiile colectării selective a deşeurilor.

Programul 8.1.2.
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Susținerea valorificării energetice şi materiale a deşeurilor
Măsuri:


Promovarea în rândul agenţilor economici a valorificării energetice şi
materiale a propriilor deşeuri;

Politica 8.2.
Intervenții pentru îmbunătățirea factorilor de mediu

Programul 8.2.1.
Creşterea ponderii energiei regenerabile în consumul energetic
Măsuri:


Utilizarea de surse de energie

nepoluante, regenerabile în

instituţiile publice;


Utilizarea de surse de energie regenerabilă în vederea realizării
iluminatului public;

Programul 8.2.2.
Intervenții pentru reabilitarea terenurilor degradate şi pentru protecția
zonelor expuse riscurilor
Măsuri:


Finalizarea reabilitarii şi remodelarii aliniamentului malurilor râului Crişul
Repede;



Realizarea de construcţii de apărare în zonele expuse riscului de alunecări de
teren şi inundaţii.



Ecologizarea haldelor de deșeuri și realizarea unor parcuri fotovoltaice pe
aceste suprafețe prin P.P.P.
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SECTOR 9. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
Politica 9.1.
Îmbunătățirea calității serviciilor publice

Programul 9.1.1.
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în care îşi desfăşoară activitatea
administrația publică locală
Măsuri:
 Reabilitarea/extinderea infrastructurii în

care îşi desfăşoară activitatea

administraţia publică locală;
 Dotarea administraţiilor publice locale cu mobilier şi echipamente
moderne;
 Dotarea administraţiilor publice locale cu mijloace IT&C moderne;
Programul 9.1.2.
Dezvoltarea resurselor umane
Măsuri:


Platformă e-learning pentru funcţionarii din cadrul administraţiei publice
locale; *



Cursuri de specializare pentru funcţionarii din cadrul administraţiei publice
locale; *

Politica 9.2.
Creşterea gradului de transparență al administrației publice locale
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Programul 9.2.1.
Îmbunătățirea colaborării între mediul de afaceri şi administrația publică locală
Măsuri:


Promovarea parteneriatelor de tip public-privat;



Organizarea periodică de consultări publice cu reprezentanţii
mediului de afaceri;



Identificare măsuri de susținere a mediului de afaceri local.

Programul 9.2.2.
Îmbunătățirea colaborării între populație şi administrația publică locală
Măsuri:


Organizarea periodică de consultări publice cu populaţia;



Crearea unui sistem facil de consultare publică şi derularea de campanii de
informare a cetăţenilor cu privire la acesta;



Derularea de campanii de încurajare a cetăţenilor în participarea la luarea
deciziilor de interes public.

Programul 9.3.1.
Administrarea Cetății din Oradea


Realizarea unui sistem de administrare

a cetății Oradea în vederea

introducerii în circuitul turistic și a utilizării eficiente a spațiilor reabilitate.

Municipiul Oradea:
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Proiecte în curs de implementare 2015-2016

2.4.3.Lista proiectelor în curs de implementare în perioada 2015-2016

NR.

PROGRAM

DE

VALOARE

FINANȚARE

TITLU PROIECT
CRT

PLĂȚI
RAMBURSĂRI

EFECTUATE 2014

2014

(lei cu TVA)

.
1.

Dezvoltarea turismului de agrement prin

POR

88.342.934,23

753,028.32

-

HU-RO

7,022,376.55

3,305,653.20

444,600

HU-RO

6,339,346.65

551,031.63

20,880

HU-RO

7,664,025.85

128,019.84

42,190

crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea

2.

Promovarea

turismului

religios

prin

valorificarea patrimoniului comunităților evreieşti din Oradea
– Debrecen” (Sinagoga ZION)

3.

Punți crișene - Proiect de promovare

a

ecumenismului religios în Bihor Hajdu - Bihar (acronim Bridges)
4.

Dezvoltarea unor habitate naturale din
specii de arbori protejați şi

flora spontană pe dealul

Ciuperca din municipiul Oradea şi în zona Korosszegapati
din județul Hajdu Bihar

5.

Reabilitare şi modernizare Centrul

de

POR

3,067,132.88

835,545.16

558,160

de

POR

3,506,743.20

1,012,156.57

829,970

5,718,250.00

2,092,555.32

1,325,460

POR

78,960,538.68

5,752,992.45

2,658,170

POR

46,353,921.80

Cazare Temporară nr. 2
6.

Reabilitare şi modernizare Centrul
Cazare Temporară nr. 3

7.

Construcția unei piste de biciclete între

HU-RO

Oradea și Berettyoujfalu
8.

Crearea unei infrastructuri de afaceri în
Municipiul Oradea şi asigurarea cu utilități publice a Parcului
Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I

9.

Campus

școlar

Colegiul

Economic

-

Partenie Cosma
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10.

Reabilitarea pasajului Vulturul Negru

POR

4,036,196.84

-

-

(Sistem canalizare şi pavaj interior) şi iluminat arhitectural în
vederea unei optime exploatări turistice şi a

înscrierii

monumentului în circuitul european a secessionului

11.

Valorificarea

energiei

geotermale în

POS CCE

71,067,723.32

129,306.03

-

POR

24,084,362.92

-

-

POR

2,116,797.15

6,200

-

POR

2,452,843.22

-

-

POR

2,075,663.43

17,360

-

POR

2,385,253.36

297,819.39

-

POR

36,194,778.25

4,454,431.74

3,115,540

Reabilitare și refuncționalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea POR

51,080,815.36

12,816,512.34

11,623,810

asociație cu pompe de căldură şi gaze naturale, pentru
producerea agentului termic de încălzire şi preparare a apei
calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I

12.

Reabilitare, modernizare si

refacere

scuaruri P-ta Unirii
13.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în
Municipiul

Oradea

–

Zona

Mareșal

Averescu
14.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în
Municipiul Oradea – Zona Ioșia Nord

15.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în
Municipiul Oradea – Zona Mal Stâng al Crișului Repede

16.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în
Municipiul Oradea – Zona Pod Sovata

17.

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea
introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex
cultural turistic european - etapa I

18.

Oradea în vederea demarării celei de-a II-A etape de
reabilitare și refuncționalizare

și introducere în circuitul

turistic al Cetății Oradea
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19.

Descongestionarea traficului rutier

și

82,889,515.24

10,711,751.28

159,750

HU-RO

30,509,175.97

14,715,273.08

8,180,650

POS MEDIU

392,821,997.00

58,206,577.96

48,199,110

17,611,921.21

-

-

POR

24,647,674.19

501,819.90

-

Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între Drumul de POR

25,520,001.21

96,598.96

-

îmbunătățirea

mobilității

populației

POR
pe

coridorul

transfrontalier de legătură Oradea-Biharkeresztes

20.

Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru
de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea şi a unui
Centru pentru Educație Antreprenorială şi Incubator de
Afaceri în municipiul Debrecen

21.

Reabilitarea sistemului de termoficare
urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada
2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si
cresterii eficientei energetice.

22.

Valorificarea energiei geotermale pentru
producerea

agentului

termic

de

RO 06 Energie
incalzire

pentru

Regenerabilă

consumatorii punctului termic PT 902 cu reinjectarea apei
geotermale uzate termic în zăcământ

23.

Amenajare

intersecție

prin

pasaj

denivelat între Drumul de Centură al Municipiului Oradea
(str. Ogorului) și Drumul Național DN 76 relația Deva

24.

Centură

al Municipiului Oradea (str. Ogorului/Calea

Sântandreiului) și Drumul Național DN 79 Arad-Oradea

DESCRIERE

2.4.4.SCURTĂ

A

INVESTIȚIILOR

AFLATE

IN

CURS

DE

IMPLEMENTARE PERIOADA 2015-2016
1.Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness
Termal "Nymphaea" Oradea


Pentru dublarea capacității infrastructurii turistice de la cele 500 de
locuri din actualul Ştrand Municipal, la 1.000 de locuri ale
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complexului


Pentru diversificarea serviciilor turistice și de agrement, realizarea
Complexului Wellness-Termal ”Nymphaea” Oradea presupune
amenajări specifice pe o suprafata de 63.105 m2, respectiv:
-

-

Construirea a 3 noi clădiri:


complex multifuncțional - 3.650 mp,



clădirea bazinelor acoperite - 7.665,90 mp



complexul comercial - 1.129,10 mp

Construirea a 14 bazine şi 12 aquatobogane cu utilizare a
apei geotermale

STADIU: S-a desemnat constructorul în urma procedurii de achiziție
publică.

2.

Promovarea turismului religios prin valorificarea patrimoniului
comunităților evreieşti din Oradea – Debrecen” (Sinagoga ZION)


Pentru a valorifica din punct de vedere turistic, cultural și religios
două obiective aparținând patrimoniului comunităților evreiești din
România (Oradea) și Ungaria (Debrecen) prin reabilitarea a două
sinagogi (din Oradea și Debrecen), și introducerea acestora în
circuitul turistic național și internațional.

Proiect dezvoltat în parteneriat cu Comunitatea Evreilor din Debrecen.
STADIU: Lucrările de reabilitare a Sinagogii sunt în curs de execuție
(aprox. 70% realizat)
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3.

Punți crișene - Proiect de promovare a ecumenismului religios în
Bihor Hajdu - Bihar (acronim - Bridges)


Pentru reabilitarea, restaurarea şi introducerea în circuitul turistic a
Bisericii cu Lună (inclusiv a Bisericilor Buna Vestire și Sf. Duh
Mângâietorul), Bisericii Romano-Catolice din Cetatea Oradea,
Bisericii Reformate de pe strada Primăriei (Orasul Nou).

Proiect dezvoltat în parteneriat cu Parohia ortodoxă din Korosszegapati
– Apateu, Biserica Reformată – Calvină din Hajdúböszörmény și
Biserica romano-catolică din Oroshaza.
STADIU: Lucrările de reabilitare sunt în curs de execuție, stadiile fizice
de execuție situându-se între 17 și 52% aferent șantierelor deschise
pentru lucrările fiecărui obiectiv.

4.

Dezvoltarea unor habitate naturale din specii de arbori protejați şi flora
spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea şi în zona Korosszegapati
din județul Hajdu Bihar


Pentru amenajarea peisageră a unei suprafețe de 38.759 m2 situată pe Dealul
Ciuperca, respectiv dezvoltarea unui habitat natural pentru specii protejate de
plante și crearea unei zone de agrement prin:



-

amenajarea

unor

puncte

panormanice acoperite;

-

reabilitarea fântânii arteziene existente;

-

realizarea unui amfiteatru in aer liber.

Facilitarea accesului înspre zona de agrement nou dezvoltată prin realizarea
unei noi pasarele peste calea ferată și viitorul drum rapid

Proiect dezvoltat în parteneriat cu Autoguvernarea Minoritară a românilor din
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Korosszegapati.
STADIU: Lucrările sunt în curs de execuție.
5. Reabilitare


şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2

Pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului din strada Atelierelor nr.
13 în suprafață de 1370 mp.



Realizarea a 18 noi garsoniere/apartamente destinate persoanelor şi familiilor
aflate în situații de risc social

STADIU: Lucrările sunt în curs de execuție (aprox. 85% realizat).
6. Reabilitare


şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3

Pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului din strada Atelierelor nr.
13 în suprafață de 1580 mp.



Realizarea a 23 noi garsoniere/apartamente destinate persoanelor şi familiilor
aflate în situații de risc social

STADIU: Lucrările sunt în curs de execuție (aprox. 90% realizat).
7. Construcția


unei piste de biciclete între Oradea și Berettyoujfalu
Pentru construirea unei piste de biciclete în Municipiul Oradea în
lungime totală de 14,7 km, astfel:
-

Tronsonul 1 de la intrarea în Oradea pe Calea Borsului până în
Piața Ferdinand cu o lungime de 8948,67m,

-

Tronsonul 2 Pod Sovata – Str. Onestilor – Str. Magurei - Calea
Aradului – Str. Padisului - dig mal drept paraul Petea – Str.
Fagarasului (mal drept paraul Petea) pana la intersectia cu Str.
Abatorului; Str. Fagarasului (mal drept paraul Petea) de la
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intersectia cu Calea Armatei Romane la intersectia cu Str.
Feldioarei; Str. Erkel Ferenc (mal drept paraul Petea) – Str.
Prieteniei – mal drept paraul Petea – Str. Petei
– Str. Depozitului – Str. Ogorului (soseaua de centură) cu o
lungime de 5740 m.
Proiect dezvoltat în parteneriat cu Autoguvernarea Locală Berettyóújfalu,
Autoguvernarea

Locală

Mezőpeterd,

Autoguvernarea

Locală

Biharkeresztes, Autoguvernarea Locală Ártánd și Primăria Comunei Borș.
STADIU: Tronsonul 1 – finalizat. Tronsonul 2 – 85% realizat. Sunt în curs
de clarificare aspect legate de finanțarea din economiile înregistrate a încă
unui Tronson de aproximativ 5 km.

8.

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea şi
asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness
Oradea - Etapa I


Pentru realizarea unei infrastructuri de afaceri – parc industrial în
Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului, însemnănd:
o

Suprafață destinată activității economice 68,3 ha

o

Drumuri publice interioare în lungime totala de cca. 7 km.

o

Rețea de alimentare cu apa – 5685 ml o

o

Rețea canalizare menajeră – 8475 ml o

o

Rețea de canalizare pluvială – 7662 ml
o

Rețea alimentare cu energie termică – 7400 ml

o

Stație de transformare a energiei electrice de 110/20 KV

o

Stație de preepurare a apelor pluviale STADIU: Lucrările
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finalizate.

9. Campus


scolar colegiul Economic Partenie Cosma

Pentru construirea Campusului Şcolar pentru Colegiul Economic
Partenie Cosma şi Grup Şcolar Vasile Voiculescu care constă în:
-

Corpul “A” cuprinde 16 clase, 3 laboratoare, cabinete si spatii
anexe pentru conducerea scolii
– Colegiul Economic Partenie Cosma Corpul “B” cuprinde 8 clase,
biblioteca cu sala de lectura, 1 laborator, 2 cabinete – Grup Școlar
Vasile Voiculescu, in functie de numarul de elevi, poate fi utilizat si
de Colegiul Economic

-

Cămin-internat – 300 locuri,

-

Cantina și clubul

-

Garsoniere pentru cadrele didactice

-

Ateliere școlare

-

Sala de sport

-

Baza sportivă

-

Punct termic

-

Punct control acces.

STADIU: Lucrările sunt în curs de execuție.
Reabilitarea pasajului Vulturul Negru (Sistem canalizare şi pavaj interior)

10.

şi iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice şi a
înscrierii monumentului în circuitul european a secessionului


Pentru reabilitarea monimentului istoric Pasaj Vulturul Negru din Municipiul
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Oradea, prin:
o

Reabilitarea sistemului de canalizare și realizarea unui canal tehnic destinat
rețelelor edilitare,

o

Reabilitarea sistemului de pavaj din mozaic cu elemente decorative
specifice stilului arhitectural al monumentului,

o

Realizarea iluminatului arhitectural în vederea unei optime exploatări
turistice a pasajului Vulturul Negru,

STADIU: Lucrările executate, se impune refacerea pavajului.

11.

Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură şi gaze
naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire şi preparare a apei
calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I
Pentru valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură și



gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire și preparare a
apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufarul I prin realizarea:
-

1 punct termic geotermal,

-

278 module individuale pentru imobile,

-

Rețea de transport și distribuție agent termic în lungime de 11.150m

-

Rețea de transport apă geotermală de la sonda de extracție 830m

-

Rețea de transport apă geotermală uzată în lungime de 2.930m

-

Sondă reinjecție apă geotermală uzată termic

-

Foraj apă tehnologică

STADIU: Procedură de achiziție a lucrărilor (proiectare și execuție) finalizată.
12.

Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri P-ța Unirii


Pentru reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Oradea, Piața
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Unirii, prin:
o

reabilitarea suprafețelor carosabile prin pavare cu piatră cubică
– 4.723 mp

o

reabilitarea suprafețelor pietonale – 18.113 mp.

o

creșterea suprafețelor destinate traficului pietonal cu cca. 10.000
mp

o

conservarea și restaurarea ansamblului decorativ arhitecturalsculptural Duiliu Marcu (proiectat în 1926)

o

realizare iluminat arhitectural STADIU: Lucrările în curs de

execuție.

13.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Mareșal
Averescu


Pentru reabilitarea termica a 4 blocuri de locuințe din Municipiul
Oradea – zona Mareșal Averescu, respectiv



Reabilitarea termică a unui număr de 100 apartamente



Reducerea consumurilor de energie aferent acestor patru blocuri
cu minim 40%

STADIU: Lucrările în curs de execuție.

14.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Ioșia Nord


Pentru reabilitarea termica a 7 blocuri de locuințe din Municipiul
Oradea – zona Mal Stâng al Crișului Repede, respectiv



Reabilitarea termică a unui număr de 123 apartamente
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Reducerea consumurilor de energie aferent acestor patru blocuri
cu minim 40%

STADIU: Lucrările în curs de execuție.

15.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Mal Stâng
al Crișului Repede


Pentru reabilitarea termica a 5 blocuri de locuințe din Municipiul
Oradea – zona Mal Stâng al Crișului Repede, respectiv
reabilitarea termică a unui număr de 103 apartamente și 4educerea
consumurilor de energie aferent acestor patru blocuri cu minim 40%

STADIU: Lucrările în curs de execuție

16.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Pod Sovata


Pentru reabilitarea termica a 6 blocuri de locuințe din Municipiul
Oradea – zona Pod Sovata, respectiv



Reabilitarea termică a unui număr de 112 apartamente



Reducerea consumurilor de energie aferent acestor patru blocuri
cu minim 40%

STADIU: Lucrările în curs de execuție (aprox. 17,5 % realizat).

17.

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic.
Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I


Pentru consolidarea, conservarea, restaurarea și refuncționalizarea corpurilor
de clădire A, G, H, I, K,L, M, P, însemnând:
o

13620 mp clădiri asupra carora se intervine
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o

8 clădiri consolidate și restaurate

o

12900 mp suprafețe exterioare

o

refacerea și reamenajarea căilor de acces, iluminarea exterioară și
decorativă, amenajări peisagistice

o

reintroducerea unor funcțiuni compatibile cu monumentul prin crearea unor
ambiențe culturale ca și: Muzeul Cetății, Lapidarium, Muzeul pâinii,
Biblioteca Cetății,

Multiplex cultural, spații expoziționale, centre de

degustare a produselor tradiționale, centre de promovare a meșteșugurilor
și artei tradiționale
STADIU: Lucrările sunt în curs de execuție (aprox. 80% realizat).

18.

Reabilitarea şi refuncționalizarea Corpurilor B,

C, D ŞI E din CETATEA

ORADEA în vederea demarãrii celei de-a - II - a etape de reabilitare şi
refuncționalizare şi introducerii în circuitul turistic al CETÃȚII ORADEA
CETATEA ORADEA, CENTRU MULTICULTURAL SI MULTICONFESIONAL
EUROPEAN - ETAPA II


Pentru

consolidarea, conservarea,

restaurarea şi refuncționalizarea

corpurilor de clădire B, C, D şi E din Castelul Cetății Oradea (Palatul Princiar),
însemnând:
o

11830 mp clădiri asupra carora se intervine

o

aproximativ 190 încăperi

o

13515 mp suprafețe exterioare

o

refacerea și reamenajarea căilor de acces, iluminarea exterioară și
decorativă, amenajări peisagistice

o

introducerea unor funcțiuni compatibile cu monumentul prin crearea unor
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ambiențe culturaleca și: Muzeul Cetății (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
Perfecționare în Management Cultural, Centru Cultural
STADIU: Lucrările sunt în curs de execuție (aprox. 70% realizat).

19.

Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe
coridorul transfrontalier de legătură Oradea-Biharkeresztes


Pentru realizarea unei artere cu 2 benzi care urmează să devină magistrală
municipală, ce va face legatura cu drumul național DN1 (Oradea –Cluj) ce
traverseaza municipiul, în lungime totală de 3737 m. Proiectul se împarte în 3
tronsoane:
-

podul rutier Dragos Voda avand lungimea de 257 m,

-

reabilitarea strazii Facliei pe lungimea de 385 m,

-

drumul expres intre pasaj CF Facliei si str Teodor Nes, pe lungimea
de 3577 m.



Pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport pentru a facilita un
acces mai bun în zona de frontieră.

Proiect dezvoltat în parteneriat cu Autoguvernarea Locală Biharkeresztes.
STADIU: Lucrările sunt în curs de execuție (aprox. 14% realizat).

20.

Cooperare Transfrontalieră pentru

Dezvoltarea unui Centru de

Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea şi a unui Centru pentru
Educație Antreprenorială şi Incubator de Afaceri în municipiul
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Debrecen
Pentru realizarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare



în Oradea în suprafață utilă totală de 8189,29 mp organizat funcțional
pe sectoare destinate comercializării produselor astfel:
-

Sector legume-fructe: 2175 mp

-

Sector carne-pește: 472 mp

-

Sector lactate-ouă:315 mp

-

Sector panificatie: 292 mp

-

Sector flori: 296 mp

-

Sector produse nealimentare: 1032 mp

-

Sector produse bio si apicole: 198 mp

-

Sector produse impachetate si traditionale: 1401 mp

-

Zona de alimentație publică etaj I: 860 mp

-

Zona administrativă aferentă – etaj I: 125 mp

-

Subsol tehnic: 640 mp

-

Suprafața totală a spațiilor verzi amenajate: 1293 mp.

Proiect dezvoltat în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie HajduBihar
STADIU: Lucrări în curs de execuție (aprox. 68% realizat)

21.

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului
Oradea, pentru perioada 2009- 2028, in scopul conformarii la
legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice


Pentru asigurarea unui sistem centralizat de încălzire urbană durabil
și a unor tarife suportabile pentru populatia din Municipiul ORADEA,
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însemnând:
o

17,5 km de rețea transport agent termic primar modernizată

Instalatie nouă de producere în cogenerare a energiei termice și electrice

o

(40 MWe+43 MWt) 2 cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h fiecare
Instalatii de termoficare auxiliare (tratare apă, cazane abur, sistem

o

alimentare combustibil, acumulator căldură)
STADIU: Lucrările sunt în curs de execuție – contract reabilitare rețele - aprox. 58%
realizat
– contract Implementare proiect la sursa CET Oradea – aprox. 7% realizat

22.

Valorificarea energiei geotermale pentru producerea agentului termic de
încălzire pentru consumatorii punctului termic PT 902 cu reinjectarea apei
geotermale uzate termic în zăcământ
Pentru înlocuirea energiei termice provenite din cărbune pentru preparare



agent termic încălzire cu energie geotermală provenită de la forajul 4796 din
cadrul Universității Oradea, Punctul Termic 902 va fi îmbunătățit cu:
-

2 module termice complet automatizate cu funcționare în paralel atât pe
sistem geotermal cât și pe sistem agent termic primar CET

-

Rețea de transport apă geotermală de la sonda 4796 la PT 902 cu o lungime
totala de 1222 m

-

Rețea de transport apă geotermală uzată termic de la PT 902 la sonda de
reinjecție cu o lungime totală de 2214 m

-

Sonda nouă de injecție

-

Stație de reinjecție

STADIU: Elaborare proiect tehnic de execuție.
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23.

Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între Drumul de Centură al
Municipiului Oradea (str. Ogorului) și Drumul Național DN 76 relația Deva


Pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere urbane din Municipiul Oradea prin
modernizarea/crearea de spații publice în suprafață totală de 39948 mp
inclusiv construirea unui pod nou în suprafață de 4188 mp

STADIU: Lucrări în curs de execuție.

24.

Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între Drumul de Centură al
Municipiului Oradea (str. Ogorului/Calea Sântandreiului) și Drumul Național
DN 79 Arad-Oradea


Pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere urbane din Municipiul Oradea prin
modernizarea/crearea de spații publice în suprafață totală de 45922,50 mp
inclusiv construirea unui pod nou în suprafață de 4190 mp

STADIU: Lucrări în curs de execuție.

2.4.5.Fișele proiectelor aflate in curs de implementare in perioada 2015-2016
Fișa proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului
Oradea,pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu
si cresterii eficientei energetice".

Pentru asigurarea unui sistem centralizat de încălzire urbană durabil și a unor
tarife suportabile pentru populatia din Municipiul ORADEA, însemnând:
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17,5 km de rețea transport agent termic primar modernizată



Instalatie nouă de producere în cogenerare a energiei termice și
electrice (40 MWe+43 MWt)



2 cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h fiecare



Instalatii de termoficare auxiliare (tratare apă, cazane abur, sistem
alimentare combustibil, acumulator căldură)

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea impactului negativ al
nivelului crescut al emisiilor poluante şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice
cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu

energie termică, în scopul

îmbunătățirii stării de sănătate a populației în Oradea la nivelul anului 2015 şi asigurării
conformării cu obligațiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.
Obiectivul strategic al proiectului constă în

asigurarea unui sistem de

încălzire urbană durabil cu tarife suportabile pentru populația din municipiul Oradea.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:


Reducerea poluării aerului (reducerea emisiilor de SO2, NOx şi
pulberi) generate de sistemul centralizat de alimentare cu energie
termică prin introducerea BAT



Introducerea măsurilor de eficiență energetică în scopul reducerii
pierderilor de energie termică şi electrică la nivelul sursei şi în
sistemul de transport al energiei termice;



Asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu energie
termică la prețuri suportabile, în special pentru categoriile de
populație cu venituri mici.

Proiectul cuprinde investiții în realizarea unei noi surse de producere a energiei
termice şi reabilitarea unei porțiuni din rețeaua pentru transportul energiei termice.
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Proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului
Oradea, pentru perioada 2009- 2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si
cresterii eficientei energetice” este in valoare de 77.772.000 Euro (317.387.532
Lei), din care:
-

50% fonduri nerambursabile, din Fondul de Coeziune al Uniunii
Europene;
- 45%
- 5%

de la bugetul de stat;

de la bugetul local.
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Proiectul cuprinde investitii in realizarea unei noi surse de producere a energiei
termice si reabilitarea retelei de transport a energiei termice:
a.

Sursa de producere a energiei termice Implementarea unei tehnologii de

ardere mai putin daunatoare pentru mediu vizeaza

reduceri semnificative ale

emisiilor de SO2, NOx si pulberi, in conformitate cu strategia nationala din
domeniul energiei, contribuind astfel la implementarea acquis-ului comunitar pentru
calitatea aerului si controlul poluarii industriale.
b.

Reteaua de transport a energiei termice Reabilitarea retelei de transport va

contribui la cresterea eficientei transportului energiei termice si la reducerea
costurilor prin eliminarea pierderilor in cartierele Rogerius (perimetrul delimitat de
centura Municipiului Oradea si strazile Stefan cel Mare, Muzeului, Menumorut,
Sovata) si Olosig (perimetrul delimitat de strazile Muzeului, Menumorut, Roman
Ciorogariu, Republicii, Loius Pasteur)
Programul de investitii propus include urmatoarele contracte:
Contract 1:
Asistenta tehnica

pentru

managementul:proiectului Reabilitarea sistemului

de termoficare urbana la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, in
scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei
Contract 2:
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor, pentru implementarea proiectului la
sursa CET Oradea si a lucrarilor de reabilitare a retelelor de termoficare din
Municipiul Oradea.
Contract 3:
Servicii de audit financiar pentru proiectul Reabilitarea sistemului de termoficare
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urbana la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, in scopul
conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei
Contract 4:
Demolari, demontari magazii, depozite si ateliere din CET Oradea
Contract 5:
Implementare proiect la sursa CET Oradea
Contract 6:
Implementare proiect reabilitare retele de termoficare din Municipiul Oradea.
STADIU: Lucrările sunt în curs de execuție – contract reabilitare rețele - aprox. 58%
realizat– contract Implementare proiect la sursa CET Oradea – aprox. 7% realizat.

Fiș a proiectului „Drum Rapid d e leg ătură între cel e două trons oane ale E60 ".
Titlu proiect: „Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătățirea mobilității populației
pe coridorul de legătură Oradea - Biharkeresztes".
Programul de finanțare: Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România
2007-2013, HURO/1101, Domeniului major de intervenție 1.1.

Îmbunătățirea

facilităților de transport transfrontalier, 1.1.1. Dezvoltare rutieră.
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Obiective:
 Descongestionarea traficului rutier din municipiul Oradea prin realizarea unui
drum rapid de legătură între cele două tronsoane ale drumului european E60
care delimitează municipiul Oradea
 Îmbunătățirea condițiilor

cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei

de cooperare Bihor- Hajdu Bihar
 Facilitarea relatiilor comerciale şi economice în euroregiunea Bihor – Hajdu –
Bihar
 Îmbunătățirea infrastructurii de transport pentru a facilita un acces mai bun în
zona de frontieră
 Promovarea dezvoltării infrastructurii de transport transfrontalier
Durata investiției: 2 ani
Valoare totală a investiției: Municipiului Oradea: 12.587.592,50 euro, (din care C+M
= 10.942.475,45 EURO)
Din care: Fonduri nerambursabile : 5.515.674,18 euro Bugetul local : 7.071.918,32
euro
Lungimea traseului propus spre intervenție este de 3.525 m, pe lungimea căruia
se disting 4 sectoare omogene de drum, după cum urmează:
Sectorul 1: are lungimea de 1.475 m si este cuprins între strada Făcliei şi strada
Ecaterina Teodoroiu.
Sectorul 2: are lungimea de 1.175 m şi este situat pe traseul actual al străzii
Ecaterina Teodoroiu.
Sectorul 3: are lungimea de 650 m şi se va desfăşura în traversarea stației CFR
Oradea, între străzile Ecaterina Teodoroiu şi Izvorului.
Sectorul 4: are lungimea de 225 m şi se va desfăşura pe traseul actual al străzii
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Izvorului, între un podeț proiectat peste Pârâul Sălbatic şi intersecția cu strada
Teodor Neş.

Fișa proiectului „Rea bilitare, moderniz are ş i refacere s cuaruri în P iața Unirii, Oradea
, jud . Bihor".
Obiectivul general al proiectului este creşterea calității vieții în municipiul
Oradea prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătățirea serviciilor urbane,
îmbunătățirea condițiilor privind transportul şi mobilitatea populației, precum şi
creşterea atractivității turistice a Ansamblului Urban I – Centrul istoric Oradea
a.
-

Obiectivele specifice sunt:

Reabilitarea integrală a îmbrăcăminții rutiere (suprafață carosabilă
reabilitată prin reparații şi reasfaltare 2.313,00 mp, suprafață carosabilă
pavată cu piatră cubică 4.723,00 mp) şi a suprafețelor pietonale ( piatră
cubică sau dale piatră 15.800,00 mp)

-

Reducerea consumului cu 30 MW/an şi a poluării luminoase prin
modernizarea şi

eficientizarea sistemului de iluminat public prin

realizarea unui sistem de iluminat format din 69 stâlpi de iluminat de tip
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istoric cu corpurile aferente
-

Creşterea cu 100% a confortului prin înlocuirea tuturor elementelor
constitutive ale mobilierului urban (39 de bănci, 2 rastele de biciclete,
22 de coşuri de gunoi toate de tip istoric/artistic compatibile cu situl)

-

Scăderea poluării mediului cu 25% şi fluidizarea traficului prin
reconfigurarea

circulației

auto

în

piața

Unirii

prin

diminuarea

semnificativă a circulației autovehicolelor în aria sa, diminiuarea timpilor
de aşteptare şi eliminarea parcajelor
-

Maximizarea mobilității în zona Pieței Unirii prin redarea către circulația
pietonală a unei suprafețe de cca. 8200 mp într-o primă fază, la care
se adaugă 1537 mp în ce-a de-a doua fază de implementare, prin
extinderea suprafețelor destinate exclusiv circulației pietonale şi crearea
condițiilor pentru o exploatare în siguranță a acestui trafic

-

Încurajarea transportului alternativ în zona Piețeii Unirii prin creearea a
295,25 ml de piste biclicletă pe o suprafață de 445 mp

-

Modernizarea transportului în comun prin relocarea sau modernizarea
a 3 stații de transport în comun (autobuze şi tramvaie)

-

Conservarea

şi

restaurarea

ansamblului

decorativ

arhitectural-

sculptural, proiectat de arh. Duiliu Marcu în 1926, prin restaurarea tuturor
elementelor componentelor artistice, remodelarea spațiilor verzi şi
realizarea unui iluminat arhitectural specific
-

Crearea condițiilor pentru punerea în valoare a obiectivelor de for public
din interiorul pieței (Ansamblul Duiliu Marcu - 1926) şi a clădirilor
monument istoric din jurul Pieței Unirii, prin reconfigurarea arhitecturală
şi urbanistică a planului Pieței Unirii, respectiv remodelarea spațiilor
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verzi şi a vegetației, introducerea în canalizații tehnice a tututror
cablurilor ce poluează estetic, astfel încât percepția vizuală a fațadelor
cu valori patrimoniale să fie nemijlocită iar perspectivele create,
accentele şi caracterul noului spațiu creat să contribuie la redarea unei
construcția 5 fântâni arteziene-

Creşterea numărului de turişti cu 10%, numărul acestora urmând să
crească la aproximativ 30.000 până în anul 2029.

-

Sporirea atractivității Pieței Unirii pentru investiții în servicii specifice
centrelor urbane, prin creşterea potențialului turistic al zonei centrale

b.

Beneficiarii proiectului vor fi: locuitorii oraşului Oradea, turiştii, precum şi instituțiile
şi economia locală din zona centrală a oraşului, care vor putea profita direct sau
indirect de reabilitarea Pieței Unirii prin creşterea accesibilității zonei, creşterea
calitativă a infrastructurii urbane şi a siguranței.

c.

Perioada de implementare – 18 luni.

Revizuirea proiectului inițial
Față de proiectul elaborat inițial, cel revizuit vine cu o serie de modificări.
Astfel, se va schimba circulația rutieră din centru, accesul mașinilor fiind interzis pe
tronsonul biserica Sf. Ladislau - biserica cu Lună şi vor dispărea parcările din Piața
Unirii. Cele două stații de tramvai din locația actuală vor fi mutate în apropierea
bisericii Sf. Ladislau. De asemenea, vor fi construite 4 fântâni arteziene din piatră
naturală în nuanțe verde și roșu cărămiziu, care vor delimita un spațiu ce va oferi
posibilitatea organizării unor evenimente majore ale orașului.
Totodată, s-a pus şi problema spațiului verde, care conform noului proiect
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va fi mult mai extins și mult mai variat de cât cel existent. În urma discuțiilor cu
specialiști în domeniu, s-a hotărât înlocuirea în totalitate a arborilor și arbuştilor
existenți cu plante valoroase care pot oferi o priveliște atractivă pieței pe toată
perioada anului. Se va realiza și un gazon care va fi întreținut prin irigație subterană,
stratul de gazon fiind în același plan cu piața.
O altă noutate o reprezintă apariția unui obelisc din piatră în dreptul străzii
Vasile Alecsandri, acesta funcționând ca un ceas solar.
Pentru a scoate în evidență valorile arhitectuale ale pieței vor fi montate 52
de corpuri de iluminat din fier forjat, în proiect regăsindu-se și un sistem de iluminat
a clădirilor din jurul pieței.
Tot aici va fi construit un post trafo special care va fi folosit în exclusivitate
pentru necesitățile Pieței Unirii, se va construi un sistem audio specific pentru toate
tipurile de manifestări care vor fi organizate în fața palatului Vulturul Negru și va fi
instalat și un sistem video pentru supravegherea pieței.
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Modificările sugerate de noul proiect tehnic (fântânile din piatră cu stâlpi
ornamentali, stâlpii de iluminat din fier forjat, elementele noi ale spațiului verde
etc.) nu modifică valorile financiare ale proiectului, atât cheltuielile eligibile cât și cele
neeligibile rămânând aceleași.

Fișa proiectului„Amenajarea pasajelor supraterane peste drumul de centură, respectiv
DN 76 pe relația Deva și DN 79 Arad - Oradea".

Primăria Municipiului Oradea a semnat contractul de finanțare cu Agenția de
235

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

Dezvoltare Regională Nord Vest privind amenajarea pasajelor supraterane peste
drumul de centură, respectiv DN 76 pe relația Deva și DN 79 Arad - Oradea.
Valoarea contractului de execuție lucrări este de 17.139.281,84 lei fără TVA.
Valoarea totală a cererii de finanțare este de 26,647.674,19 RON, din care
19.525.726,39 RON sunt bani neramburasabili, iar contribuția proprie este de
5.121.947,80 RON.
Lucrările vor cuprinde realizarea pasajului superior, rampele pasajului, bretelele
de legătură la girație, intersecțiile și drumurile laterale, semnalizarea, scurgerea apelor
și iluminatul public.
Durata contractului de finanțare este de 16 luni.
În ceea ce privește pasajul suprateran de pe DN 79, valoarea totală a cererii de
finanțare este de 25.520.001, 21 RON, din care 20.211.680,51 RON bani
nerambursabili și 5.308.320,70 RON contribuția proprie. Durata de implementare a
contractului este de 16 luni.
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Fișa proiectului „ Extinderea p latformel or de tip P arc Industrial".
Etapa A. Parcul industrial EUROBUSINESS ORADEA II (23,8 ha) – stadiu:
infrastructură în dezvoltare
Locatie: șoseaua Ogorului (fostul tancodrom)


Semnare contracte pt. 80% din suprafata (în lucru)



Utilitățile vor fi asigurate din bugetul local
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Etapa B. Extindere parcul industrial EUROBUSINESS ORADEA II (+50 ha) – stadiu:
finalizare studii tehnice
 21 de rezidenti (contracte semnate),
 investitii private asumate de 22 mil EUR
 vor fi create 800 de locuri de munca conform contractelor
semnate

Etapa C. Extindere parcul industrial EUROBUSINESS
ORADEA III (17 ha) – stadiu: aprobare studii
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Locatie: Uzinelor (CET 1).
Este in curs de identificare sursa de finanțare pentru utilități.

Fișa proiectului „Dezvoltarea de habitate naturale de floră spontan ă şi specii de arbori
protejați pe Dealul Ciuperca
- Oradea".

Proiectul are ca scop punerea în valoare a acestui obiectiv şi amenajarea sa ca

zonă de agrement tradițională a orașului, fiind finanțat prin Programul de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria-România.
Valoarea proiectului este de 1.722.253 euro, din care 54,07% reprezintă
contribuția proprie a municipiului iar 45,93% reprezintă finanțare nerambursabilă.
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Suprafața care urmează să fie amenajată este de 38.759 mp.
Pentru ca întreaga zonă să fie cât mai agreabilă pentru vizitatori, pe deal se
vor amenaja alei dotate cu mobilier urban, de la băncuțe, coşuri de gunoi, până la
corpuri de iluminat, toate integrate perfect în ambientalul specific. Va fi amenajată și
o zonă verde, după conceptul de "grădină botanică" în aer liber.
În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele amenajări: stabilizarea terenului
(vor fi efectuate lucrări pe suprafața versantului prin ziduri de sprijin din gabioane cu
piatră naturală), amenajarea zonei aflate la baza versantului pe partea opusă a
dealului față de calea ferată Oradea - Cluj Napoca și a aleii de acces din strada
Olteniei, realizarea unor puncte panoramice, amenajarea amfiteatrului în aer liber și
a zonei de relaxare, amenajarea unui punct de alimentație publică și informare
turistică, amenajare peisagistică cu plantare de arbori, arbuști și plante.
De asemenea, este prevăzut și un sistem automatizat de irigare a întregii
suprafețe precum și un iluminat ambiental, care va scoate dealul în evidență
inclusiv noaptea.
Lucrările au ca termen de finalizare sfârșitul anului 2015.
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Fișa proiectului „Dezvoltarea turismului de agreement prin crearea Complexului
Wellness
TermalOradea
Nymphaea
Oradea".
Primăria
a semnat
contractul pentru achiziționarea lucrărilor şi a dotării
Complexului Nymphaea din cadrul proiectului "Dezvoltarea turismului de agreement
prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea".

Obiectivul general al proiectului este crearea unui aquapark modern, la standarde
europene, prin crearea complexului urmărindu-se diversificarea şi îmbunătățirea
serviciilor turistice în general şi de agreement.
Proiectul tehnic prevede 6 corpuri de clădire precum şi 7 bazine - bazine pentru
copii, pentru adulți, bazine cu destinație sportivă - de înot și de sărituri, precum și
3 turnuri de câte 10, 7,5 respectiv 3 metri.
Termenul de execuție a lucrărilor este de 10 luni.
Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție şi
predarea amplasamentului, respectiv cel târziu la data de 17.02.2015.
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Fiș a proiectului: „Proiectul „P arcarea su bteran ă de pe Indepen den ței ".
Administrația Domeniului Public Oradea a început

lucrările la parcarea

subterană de pe strada Independenței.
Parcarea va avea trei nivele, urmând să fie amenajate 455 de locuri de parcare.
Lucrarea va trebui finalizată în 18 luni, valoarea contractului fiind de
24.151.543,64 lei fără TVA.
La finalul lucrărilor, municipalitatea va plăti 70% din valoarea lucrărilor prin
Administrația Domeniului Public în termen de trei ani, printr-un credit furnizor, iar
firma RCS- RDS , care deține o parte din terenul pe care se va construi parcarea,
va contribui cu 30% din valoarea totală a lucrărilor. După finalizarea execuției,
parcarea subterană de pe strada Independenței va intra

în patrimoniul

Administrației Imobiliare Oradea.
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Fiș a proiectului „Amena jare spații vez i în Oradea ".
În anul 2015, Primăria va amenaja 8 hectare de spații verzi:4,5 ha Parcul
Ciuperca, 1,4 ha Parcul Arena, 2,2 ha la Parcul Salca II și 1 ha în Parcul Adona.
Parcul Arena va avea o suprafață de 1,4 ha și va fi amenajat în șanțul de sud
al Cetății Oradea, pe partea dinspre strada Griviței. Valoarea totală a lucrării este
de 2.717.471 lei cu TVA și se va realiza din resurse financiare nerambursabile.
Parcul va avea o suprafață amenajată cu gazon de peste 5000 mp. Pe lângă
aceasta, vor fi amenajate suprafețe cu gard viu, cu arbuști, se vor amenaja alei
pietonale cu pietriș și piatră cubică.
Parcul Arena are prevăzut un țarc circular pentru manej, care va permite
organizarea de activități interactiv/educative și sportive cu cai, ponei, expoziție cu
animale de companie, expoziții demonstrative.
Lucrările de amenajare cuprind și amplasarea de bănci de odihnă, panouri de
243

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

informare, coșuri de gunoi, rezervoare de apă, fântâni de apă potabilă, toalete
ecologice, stâlpi de iluminat, rețea de irigat.
Parcul este prevăzut cu un spațiu multifuncțional de formă circulară, destinat
spectacolelor de muzică, fanfară, dans, teatru, jocuri sportive, lupte medievale. Pe
acest spațiu se va putea amplasa oricând o scenă mobilă. Cei care vor vizita parcul
se vor putea bucura și de un labirint medieval, ce va avea amplasat în mijloc un foișor
cu rol de observator.
Parcul Arena va fi un spațiu cu dublă funcție. Pe de o parte, el va fi un parc
urban care va răspunde nevoii de recreere a locuitorilor, dar va fi și o zonă care se
va preta foarte bine organizării unor evenimente cum sunt Serbările Cetății Oradea
sau altele de acest gen. Parcul este prevăzut cu un pod-belvedere din lemn, așezat
pe piloni din zidărie de cărămidă aparentă, care va marca zona centrală a parcului,
destinată organizării unor diverse evenimente.
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Amenajarea Parcului Salca continuă concepția amenajării peisagistice din
prima etapă.
Proiectul parcului prevede realizarea unui pârâu cu o suprafață de 72 mp, care
se va deversa în lacul existent în Pârâul Salca I și care, cu ajutorul unei pompe, va fi
recirculat.
Parcul Salca II va cuprinde alei pietonale asfaltate, o pergolă pe stâlpi de
zidărie de cărămidă aparentă, trei locuri de joacă destinate copiilor, o cascadă pe
două părți din care una care se prelinge pe suprafața peretelui, orientate spre locul
de odihnă și cealaltă ca o cascadă îngustă, cu cădere spre un lac mic, care face
legătura cu lacul realizat în prima etapă, dar și un amfiteatru în aer liber, dezvoltat în
jurul unei scene circulare.
Totodată, parcul va fi dotat cu panouri de informare, fântâni cu apă potabilă, o
fântână cu apă pentru câini, toalete ecologice, bănci de odihnă, coșuri de gunoi,
stâlpi de iluminat, corpuri de iluminat încastrate în pavaj, două poduri pentru
traversarea pârâului existent, rețea de irigat.
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Amenajarea Parcului în zona străzii Liszt Ferenc
Având în vedere că în zona străzii Liszt Ferenc nu este amenajat niciun loc
de joacă pentru copiii de la blocurile din zonă, respectiv pentru cei de la zona de case
particulare, Primăria Oradea a decis amenajarea unui loc de joacă destinat copiilor
preșcolari, dar și amenajarea unui teren de fotbal.
Noul parc este prevăzut cu alei pietonale, bănci de odihnă, sistem de iluminat
public, sistem de irigație.

Fiș a proiectului „T recere den ivel ată pe su b liniile de cale ferată Oradea - Episcopia
Bihor - z ona s trăz ii Secarei ".
Conducerea Primăriei Oradea a luat decizia de a realiza o trecere denivelată
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pe sub liniile de cale ferată Oradea - Episcopia Bihor, în zona străzii Secarei. Decizia
a venit ca urmare a faptului că, pentru a ajunge spre cartierele centrale ale
municipiului, locuitorii cartierului Oncea traversau zilnic calea ferată în zona
Bulevardului Ștefan cel Mare, expunându-se la pericole.

Pasajul va avea 48

metri lungime, va fi realizat dintr-un cadru prefabricat cu înălțimea de 2,4 metri și
lățimea de 3 metri, cu instalație electrică de iluminat și semnalizare acces subteran.
Durata de elaborare a proiectului este de 3 luni iar durata de execuție este de
9 luni.
Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local.
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Fiș a proiectului „Restaurarea Sinagogii Zion".
Obiectivul este de a valorifica din punct de vedere turistic, cultural și religios două
obiective aparținând patrimoniului comunităților evreiești din România (Oradea) și
Ungaria (Debrecen) prin reabilitarea a două sinagogi (din Oradea și Debrecen), și
introducerea acestora în circuitul turistic național și internațional.

Restaurarea Sinagogii Neologe din Oradea are loc în cadrul proiectului
european „Promovarea turismului religios prin valorificarea patrimoniului comunităților
evreieşti din Oradea – Debrecen” este în grafic, fiind executate până în prezent lucrări
de reparații şi consolidare a clădirii.
Proiectul de reabilitare este finanțat prin intermediul Programului de Cooperare
Transfrontalieră România – Ungaria 2007 – 2013 şi are o valoare totală de aproape
1,9 milioane de euro, din care 1,56 de milioane de euro revin iar peste 375 de mii

de euro revin Comunității Evreilor din Debrecen, partenerul municipiului în cadrul
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proiectului.
Lucrările în cadrul sinagogii constă în lucrări

de restaurare, consolidare,

conservare şi reconversie funcțională.
Sinagoga Neologă este a treia din Oradea din punct de vedere al vechimii.
Construcția acesteia a început în anul 1877, lucrările fiind finalizate în septembrie
1878. Sinagoga Neologă Zion este o replică a celei din Nurnberg, având dimensiuni
impozante, cu un plan pătrat dominat de o cupolă uriaşă, marcată de ferestre înalte.
Decorațiunile exterioare şi cele interioare îi aparțin artistului Horovitz Mor din
Kosice, fiind inspirate din arta maură.
Obiectivul figurează pe Lista Monumentelor Istorice publicată în anul 2004, iar
după finalizarea lucrărilor, va intra în circuitul turistic național şi internațional şi va
deveni o sală multifuncțională care să găzduiască expoziții, evenimente, lansări de
carte şi chiar concerte.
STADIU: Lucrările de reabilitare a Sinagogii sunt în curs de execuție (aprox.
70% realizat).
2.4.6.Proiecte depuse spre finanțare în 2015 - în evaluare

NR.

TITLU PROIECT

PROGRAM

DE

STADIU

FINANȚARE

CRT.
1.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Lacu Roșu - Sovata

POR

ÎN EVALUARE

2.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea - Zona Lăpușului

POR

ÎN EVALUARE

3.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Bloc A4

POR

ÎN EVALUARE

4.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Dacia – 1 Decembrie

POR

ÎN EVALUARE

POR

ÎN EVALUARE

– D. Cantemir
5.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Bloc C2
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6.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Bloc C3

POR

ÎN EVALUARE

7.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Galileo Galilei – Lacul

POR

ÎN EVALUARE

Roșu
8.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Locomotivei

POR

ÎN EVALUARE

9.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Bloc G6 si Q1/IIA

POR

ÎN EVALUARE

10.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Bloc 6/A, PB 71, PC

POR

ÎN EVALUARE

POR

ÎN EVALUARE

66
11.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Bloc PB 138, PB 146,
PB 147, X219, X220

12.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Bloc X21, X23, PB 20

POR

ÎN EVALUARE

13.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Bloc AN7, AN 124, PB

POR

ÎN EVALUARE

127, R 119
14.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Bloc CARPO si PB 14

POR

ÎN EVALUARE

15.

Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea – Zona Grigore Erofte și Lacul

POR

ÎN EVALUARE

Roșu
16.

Valorificarea energiei geotermale pentru producerea agentului termic de incalzire pentru

RO

consumatorii punctului termic pt 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ

Regenerabilă

06

Energie

ÎN IMPLEMENTARE

* referință ianuarie 2015.

2.4.7.Proiecte în lucru pentru anul 2015
NR.

TITLU PROIECT

PROGRAM

DE

STADIU

FINANȚARE

CRT.
1.

Reabilitare pod P-ța Unirii peste râul Crişul Repede

POR

Pregătire documentație

2.

Reabilitare, modernizare strada Vasile Alecsandri, inclusiv prin refacerea rețelei de

POR

Pregătire documentație

POR

Pregătire documentație

iluminat public și dotare cu mobilier urban

3.

Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand

4.

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru

POS MEDIU

Pregătire documentație

perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei
energetice – Etapa II

5.

Cresterea performanței energetice la Spitalul Clinic Municipal G. Curteanu

-

Pregătire documentație

251

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312
6.

Cresterea performanței energetice la Spitalul Clinic Județean de Urgentă

-

Pregătire documentație

* referință - ianuarie 2015.
Abordarea strategică pentru 2015-2020
În abordarea perioadei de programare UE 2014 – 2020, se are în vedere
identificarea surselor de finanțare nerambursabilă ce vor fi disponibile, și la care
Municipiul Oradea împreună cu entitățile din subordine sau terți parteneri pot aplica
pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea investițiilor strategice
și prioritare pentru municipiu în domenii precum învățământ, sănătate, cultură și
patrimoniu, acțiuni socio-culturale, educaționale și sportive, protecția mediului și
eficiență energetică, cercetare – dezvoltare - inovare, competitivitate economică.

Lista de lucrări de investiții noi propuse spre execuție în anul 2015 de către Direcția
Tehnică din cadrul PMO
1.
Reabilitare str. Borsului, tronson pod CF - Statia de Epurare a apelor
uzate menajere si industriale 2.Reabilitare Pod Piata Unirii peste râul Crisul
Repede
3.

Modernizare str. H. H. Gyula

4.

Trecere denivelată pe sub liniile de cale ferată Oradea-Episcopia

Bihor, in zona străzii Secarei din mun. Oradea (proiectare+executie)
5.

Drum de acces pentru autovehicole speciale de interventie pentru

situatii de ugenta intre str. Tribunalului si str. G. Dima aferent Complex
Multifunctional Supraetajat - zona Tribunalului
6.

Modernizare str. Abraham Lincoln (proiectare+executie)
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7.

Modernizare str. Argeşului

(proiectare+executie)

8.

Modernizare str. Buzaului

(proiectare+executie)

9.

Modernizare str. Clopoteilor

(proiectare+executie)

10.

Modernizare str. Constantin Mille

11.

Modernizare str. Copacilor

(proiectare+executie)

12.

Modernizare str. Carasului

(proiectare+executie)

13.

Modernizare str. Cornitelului

(proiectare+executie)

14.

Modernizare str. Ecaterina Varga

(proiectare+executie)

15.

Modernizare str. Gheorghe Titeica

(proiectare+executie)

16.

Modernizare str. Govorei

(proiectare+executie)

17.

Modernizare str. Magurei

(proiectare+executie)

18.

Modernizare str. Oltetului

(proiectare+executie)

19.

Modernizare str. Pelinului

(proiectare+executie)

20.

Modernizare str. Pionierilor

(proiectare+executie)

21.

Modernizare str. Salciei

(proiectare+executie)

22.

Modernizare str. Sirenei

(proiectare+executie)

23.

Modernizare str. Vasile Parvan (proiectare+executie)

24.

Modernizare str. Verii

25.

Reabilitare str. Barcaului - tronsoane (proiectare+executie)

26.

Realizare cai de acces si spatii de parcare in zona str. Atelierelor -

(proiectare+executie)

(proiectare+executie)
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pârâul Peta - pârâul Adona -Aleea Salca (proiectare+executie)
27.

Consolidare str. Adevarului etapa II

(proiectare+executie)

28.

Reamenajare spatii de parcare pentru autovehicole și spatii verzi in

zone de locuit – zona str. L. Pasteur nr.42
29.

Modernizare str. Anghel Saligny (proiectare+executie)

* referință - ianuarie 2015.
ADP - Administrația Domeniului Public (subordonată CLMO) - PROPUNERI DE INVESTIȚII pentru anul 2015
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Lucrări de inves tiții 2 0 1 5 :
Parking subteran str. Independenței
Modernizare Piața Nufărul
Închidere structură metalică fațadă principală Piața Decebal proprie
Realizare spații comerciale Piața Obor
Amenajare sediu administrative
Amenajare Cimitir Municipal – împrejmuiri
Parcelare, extindere Cimitir Municipal 5 ha
Alei în Piața Obor
Spații comerciale lapte Piața Cetate
Modernizare Piața Ioșia – înlocuit învelitoare
Achiziție
– turnichet bidirecțional Ștrand Ioșia – 75.000 lei

bugetul local

- mașină curățenie platforme subunități – 181.000 lei

proprie

- mașină spălat pardoseală Piața Rogerius – 60.000 lei

proprie

- sistem spălare auto cu fise Piața Obor – 40.000 lei

proprie

- utilaj desfundat canale

– 8.000 lei

proprie

- autovehicol transport decedați

– 25.000 lei

proprie

- autovehicol transport persoane

– 29.000 lei

proprie

- modul toaletă publică (4 buc)

– 600.000 lei

bugetul local

- spații comerciale

– 323.000 lei

proprie

* referință - ianuarie 2015.
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AIO - Administrația Imobiliară Oradea (subordonată CLMO) - PROPUNERI DE INVESTIȚII pentru anul 2015

REABILITARE FAȚADE IMOBILE CENTRU ISTORIC
Palatul Vulturul Negru Oradea
Se vor executa lucrari de consolidare a structurii metalice, se va inlocui
1
Palatul
Poynar, Str.Nicolae
nr.6,
Oradea murale
.Se vor executa lucrari de
integral invelitoarea
din sticla, Grigorescu,
si se vor reface
decoratiile
.2
reabilitare
a fatadelor si casa scarii, reabilitarea si inlocuirea tamplariilor exterioare,
Palatul
Stern,
Str. Republicii
inlocuirea
invelitoarei
din tigla. nr. 10 si 10/A”Se vor executa lucrari de reabilitare a
.
fatadelor, repararea si revopsirea unitara a tamplariei exterioare din lemn de la etaj,
3
desfacerea
tamplariilor neautorizate de la parter si refacerea unitara a acestora
se .va schimba invelitoarea de deasupra fatadelor spre strada.
Palatului Moskovits Miksa, Parcul Traian nr.2 - Se vor executa lucrari de
4
refacere
fatade, reparatii si vopsiri la tamplaria exterioara, reparatii la porti, reparatii
.
la sarpanta
si inlocuire invelitoare.
Imobil situat pe Str. Republicii nr. 13 5
UNITĂȚI
DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ȘI IMOBILE
DESTINATE
ACTIVITĂȚILOR
Se
lucrari de reabilitare
fatade, reabilitarea
si inlocuirea
tamplariilor,
. vor executa
CULTURALE
/ DE RECREERE
reparatii la elementele
de sarpanta si inlocuirea invelitorii in proportie de 100%.
Gradinita nr. 56
1Montare sistem de panouri fotovoltaice (Avand in vedere tendintele
accentuate
.
de scumpire a energiei electrice, pentru reducerea cheltuielilor cu
energia electrica se vor monta panouri fotovoltaice).
Colegiul National Emanuil Gojdu
Reparatii capitale sala de sport (Se vor executa lucrari de refacere tencuieli,
reparatii
sarpanta,inlocuirea tamplariilor si refacerea instalatiilor electrice,
2
256
sanitare
si de incalzire).
.
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Scoala Gimnaziala nr. 11
Reparatii capitale corp C- sala de sport (Se vor executa lucrari de refacere
3
a instalatiilor
electrice si sanitare, extindere corp cladire in vederea amenajarii
. vestiare pentru sala de sport si refacerea finisajelor atat interioare cat si
unor
exterioare).
Colegiul Tehnic Traian Vuia
4
Refacere fatade (Izolarea termica a cladirii si refacerea finisajelor exterioare).
.
Sala Studio-Multifuncțională (Cinematograful Transilvania), cu capacitate de
200 locuri
5
INFRASTRUCTURA
TURISM
SI AGREMENT
Se vor executaDE
lucrări
de reparații
la spațiile aferente actualei săli, refaceri
.
integrale ale instalațiilor aferente, achiziționarea de mobilier şi dotări specifice,
lucrări de consolidare
a structurii existente Sapaturi
precumarheologige,
şi lucrări de
funcționalizare.
valorificarea
descoperirilor,
Cetatea Oradea – Arheoparc
1.

– Proiectare, cercetare

efectuarea lucrarilor de spatii verzi, alei carosabile

Realizarea
si executie documentatiei tehnico-

si pietonale.

economice în vederea reabilitării

Realizare DALI, PT, CS, DDE, DTAC, studii

zidurilor Cetății Oradea (curtine,

specialitate necesare depunerii de proiecte în

2.

bastioane,

contraescarpă),

vederea obținerii de finanțare nerambursabilă

3.

Cetatea
Complex
cultural
RealizareOradea
Parc Arena
în şanțul
de
turistic
etapa a
III-a
sud al Cetății
Oradea

pentru reabilitarea şi refuncționalizarea zidurilor
Realizarea unui parc urban interactiv cu o
Cetății Oradea(curtine, bastioane, contraescarpă)
puternică amprentă istorică

de

Realizarea unui parc urban interactiv cu o
putenica
4.

Realizare Parc Salca etapa a II-a

amprentă

lacustră,

în

continuarea

investiției realizate în Parcul Salca etapa I.

La acestea se mai adaugă ca si obiective de investiții ale AIO pentru anul 2015:
1.

Gradinita nr. 43 - Proiect + executie inst. Incalzire

2.

Gradinita nr. 12 - RK instalatie incalzire
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3.

Sala Sporturilor - rezervor de incendiu, amenajare
spatii verzi, hidranti interior, folie geamuri

4.

Cresa nr. 2 - RK

5.

Relocare gospodarie de apa din incinta Complex
Cultural Oradea, str. Armatei Romane nr. 1 A

6.

Reabilitare fatada Dunarii si Republicii

7.

Sistem supraveghere video municipiu etapa III si
conexiune fibra optica

8.

Parcare supraetajata str. Tribunalului - Dotari /
Amenajari

9.

Reabilitare, restaurare interior Palatul Vulturul Negru
- ziduri si cupola Pasaj - executie

10.

Reamenajare spatii parcare str. Republicii, nr. 25 - 27
(studiu de fezabilitate)

11.

Parcare subterana Str Corneliu Coposu (zona piata
Rogerius) - SF. PT + Executie

* referință - ianuarie 2015.

Alte cheltuieli de investiții
Achiziții autobuze capacitatea mică şi medie 12 buc
Panouri informare călători cu montaj
Semaforizare sens giratoriu în intersecție b-dul Decebal
Modernizare infrastructură şi suprastructură la liniile de
cu str.Primăriei
Modernizare
stații
4 spălare S1+S2
tramvai
Modernizare şi reabilitare clădiri
Echipamente IT
Asfaltare platou curte şi refacere rețea canalizare
Sistem
pluvialăde
S2închiriat biciclete “bike sharing”
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5

Elaborare proiect tehnic pentru lucrarea-Racord linie de tramvai între d- dul Decebal
şi Calea Aradului,înlocuit schimbători ieşire de pe str. Primăriei.
Achiziție tramvaie second-hand 8 buc
Achiziții autobuze second-hand 2 buc
18 pilot Mecatronică - modernizare
Elaborare proiect
tramvai
* referință - ianuarie 2015.
2.4.8.Municipiul Oradea:Portofoliu de proiecte prioritare pentru perioada 20152020

DOMENIU

OBIECTIVE/ PROIECTE/ ACTIVITĂȚI

DENUMIREA PROIECTULUI

1.

Centura metropolitană Oradea
Tronson: girație Calea Sântandrei – Calea Borșului, un tronson de aprox. 7,5 km

etapa I

2.

Pasaj subteran Piața Gojdu
Construcție pasaj subteran (pasaj sau pasaje subterane pentru fludizare trafic, amenajare
intersecție, circulație pietonală) și amenajare piață cu toate funcțiunile aferente

3.

4.

străzi

Modernizare

în

cartierele vechi din Municipiul

Modernizarea a 40 străzi precum și rețelele de utilități publice (apă, canalizare, energie

Oradea

termică, asfaltare) în zonele aflate în dezvoltare

Reabilitare

Pod

Piata

Unirii

in
Reabilitare Pod Piața Unirii in Municipiul Oradea

INFRASTRUCTURĂ

Municipiul Oradea

5.

Reabilitare/

modernizare

strada

Vasile Alecsandri

6.

Rrefacerea rețelei de iluminat public şi a mobilierului urban

Reabilitare, modernizare și refacere
scuaruri în Piața Ferdinand

Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand

259

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312
7.

Construcție drum

ocolitor cartier

Episcopia Bihor

Construcție Tronson 2 benzi: intersecție I. Bogdan – Calea Bihorului – girație Real
(aprox. 4 km)

8.

Infrastructură rutieră
Construcția unui drum de legătură Oradea-Felix (aprox. 3,5 km)

9.

Centura metropolitană / etapa II

Construcția unui drum ocolitor la nivel metropolitan pe relația sensul giratoriu Calea
Sântandreiului/ O. Densușianu-Nojorid, Sînmartin, Oșorhei/DN1 (aprox. 26 km)

10. Extindere și modernizare rețele de apă
și canal în Municipiul Oradea

Extindere și modernizare rețele de apă și canal în cadrul proiectului Aparegio
(etapa II)

11. Infrastructură sanitară

Construcție ambulatoriu Spitalul Județean Oradea (deasupra parcării de la intrarea UPU)
Construcție corp administrativ Spitalul Municipal Amenajare și dotare
Centrul Oncologic (2 niveluri) Medicină nucleară – SPECT CT
Dotarea Spitalelor cu aparatură și echipamente medicale

12. Reabilitare clădiri monumente
istorice

Clădirea

Primăriei

Oradea

Clădirea

Liceului M.Eminescu
Staționar II Spitalul Județean Oradea

Casa

Darvas-LaRoche

Sala

Cinema Libertatea
Sinagoga din strada Primăriei
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13. Mediul de afaceri
Introducere utilități Parc Industrial EBP 2 Introducere utilități
Parc Industrial EBP 3
Introducere utilități Parc Industrial EBP 4 – pe centură aferent tronsonului nou Oradea Borș
- Sântandrei

Centru Logistic Intermodal Episcopia Bihor

14. Parcări
Realizare parcare cu 2 niveluri in fata Spitalului Municipal (aprox. 5.000 m2 /nivel cu
330 locuri)

15. Transport public în municipiul
Oradea

Extindere linie tramvai Calea Aradului – Universitate – depou Extindere linie tramvai spre
Calea Borșului
Achiziție vehicule ecologice Panouri
informare călători
Centru de monitorizare al traficului Construcție alei pietonale și
piste de biciclete
Achiziție tram/tren construcție legătură cu linia feroviară Oradea – Băile Felix

TRANSPORT

Amenajare Centru Intermodal (zona Gării Oradea)

16. Eficiență energetică a clădirilor

Reabilitare termică școli
Reabilitare termică Spitalul Județean Reabilitare
termică Spitalul Municipal Reabilitare termică blocuri

17. Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea
sistemului de transport si distributie al

Reabilitarea a 25 km de rețele de termoficare

energiei termice la nivelul Municipiului

MEDIU

Oradea
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18. Utilizarea eficientă a resurselor
zacamantului geotermal

Creșterea ponderii utilizării energiei geotermale din consumul total de energie termică

19. Reabilitarea, închiderea şi reconversia
funcțională a depozitului de zgură şi

Reabilitarea, închiderea şi reconversia funcțională a depozitului de zgură şi cenuşă aparținând

cenuşă aparținând Electrocentrale de

Electrocentrale de la Santăul Mic

la Santăul Mic

20. Reabilitarea siturilor poluate C0C3

Reabilitarea siturilor poluate C0-C3

21. Automatizare și monitorizare
puncte termice

Modernizarea punctelor termice, instalarea de echipamente de control pentru monitorizarea
sistemului transport și distribuție a energiei termice

22. Modernizare iluminat public
Înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu LED Sistem de telegestiune
Economizatoare energie

23. Ecologizare haldă zgură

Lucrări de ecologizare a haldei de zgură CET 2 Oradea pe o suprafață de aproximativ
90 de hectare

24. Amenajarea malului Crișului

25. Sistem informatic integrat la nivelul

PUBLICĂ

ADMINISTRAȚIE

Repede

administrației publice locale

Amenajarea malului Crișului Repede,

începând cu

zona Baraj Ioșia până la limita

administrativ-teritorială a Municipiului Oradea (spre comuna Borș)

Eficientizarea raporturilor contribuabililor cu administrația locală, cu furnizorii de servicii publice
de interes local prin crearea unor baze de date comune, prin simplificare administrativă, prin
implementarea unor servicii/aplicații de tip e-guvernanță locală, crearea unor puncte de tip 1
stop-shop.

Construcția unei baze de tratament și agrement la nivelul Ștrandului Ioșia
26. Agrement + balnear

Construcție Aquapark Sînmartin
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27. Valorificarea potentialului turistic al Cetătii
și

Oradea

creșterea

gradului

de

informare și promovare turistică a

Reabilitarea, restaurarea şi refuncționalizarea zidurilor cetății Oradea (bastioane, curtine şi
contraescarpă) în vederea introducerii în circuitul turistic – „Cetatea Oradea – Centru
Multicultural şi Multiconfesional European – etapa III

Municipiului Oradea

TURISM

Înființarea unor puncte de informare și promovare turistică

Crearea unui ecosistem IT (IT hub, scoala IT). Autoritatea locala va oferi gratuit spatiul pentru
activitatea mai multor start-up-uri.

28. IT HUB - Oradea

Organizarea unor programe comune la nivelul scolilor și liceelor
29. Interconectarea mediului educațional cu

pentru a interconecta invatamantul cu mediul IT;

IT

domeniul IT

SĂNĂTATE

Crearea unei platforme comune IT care să interconecteze
30. Îmbunătățirea infrastructurii IT la nivelul

spitalele din Municipiul Oradea și îmbunătățirea rețelei IT prin dezvoltarea soluțiilor de

spitalelor din Municipiul Oradea

securitate la clădirile care asigură serviciile de sănătate. Organizarea data center într-unul din
spațiile existente în cadrul celor 3 structuri publice, achiziție echipamente data center,
instalații conexe (electrică, climatizare, semnalizare și stingere incendiu, alimentare

electrică de rezervă, control acces și supraveghere video),
interconectare locații, softuri de management, monitorizare și securitate, virtualizare. Crearea
unor soluții de back-up locale oentru fiecare din structurile implicate.Lucrări complementare
de reabilitare infrastructură IT locală.

31. Îmbunătățirea serviciilor medicale oferite

Infiintare centru STROKE;

de Spitalul Clinic Județean de Urgență
Oradea

32. Îmbunătățirea infrastructurii
serviciilor

medicale

Spitalul

și

a

oferite

de

Organizare compartiment de sterilizare centrala in locatia vechiului bloc operator din cladirea
din Spitalul Municipal Gavril Curteanu;

Municipal

Gavril Curteanu

33. Reducerea costurilor

de operare la

nivelul clădirilor și instalațiilor spitalelor

Achiziție echipamente și elemente de automatizare în vederea realizării unui management

din

centralizat al tuturor instalațiilor aferente clădirilor în care își desfășoara activitatea spitalele

Municipiul

introducerea

unui

Oradea

prin

sistem

BMS

din Oradea.

(Building Management System).
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34. Reabilitarea şi

extinderea infrastructurii

Reabilitarea centrului social- Azil de noapte (Gutenberg)

sociale de la nivel local

35.

Modernizarea

infrastructurii

medicale din școli și licee

Reabilitarea și dotarea spațiilor în care funcționează cabinetele medicale școlare de medicină
generală și medicină dentară (35 de cabinete de medicină generală și 2 cabinete de medicină
dentară);
Achiziționarea aparaturii și instrumentarului medical necesar funcționării acestor cabinete.

36.

Amenajarea și dotarea cu echipamente a spațiilor de joacă exterioare aparținând creșelor

Modernizarea

din Municipiul Oradea;

infrastructurii
educaționale

37. Centru social multifuncțional pentru

Amenajarea unui Centru social multifuncțional pentru varstnici care să fie integrat in cadrul
unui centru mai mare de activități.

SOCIAL

vârstnici

CAPACITATE

ADMINISTRATIVĂ

Sistem informatic integrat la nivelul instituțiilor publice aflate
38. Îmbunățirea activității instituțiilor publice

în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea care să cuprindă arhivarea electronică

aflate în subordinea Consiliului Local al

si prelucrarea (circuit electronic al documentelor) și uniformizarea nomenclatoarelor la nivelul

Municipiului Oradea

serviciilor/direcțiilor din cadrul PMO, stabilirea pe fiecare directie/serviciu a responsabililor pe
fiecare funcțiune

39. Îmbunățirea activității instituțiilor publice
aflate în subordinea Consiliului Local al

Reconfigurarea rețelei IT din cadrul PMO respectiv conceperea unei aplicatii IT care sa
centralizeze datele de la scoli, liceele din Municipiul Oradea

Municipiului Oradea

40. Îmbunătățirea

activității

Asociațiilor de Proprietari

41. Îmbunățirea activității instituțiilor publice
aflate în subordinea Consiliului Local al

Formarea personalului din cadrul Asociațiilor de Proprietari și dotarea cu echipamente hard
și soft dedicat (monitorizare, control)

Achiziție de tehnică de calcul pentru Primăria Municipiului Oradea și instituțiile aflate în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Municipiului Oradea
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42. Îmbunătățirea condițiilor de funcționare la

EDUCAȚIE

Reabilitarea

şcolar

nivelul ciclului

şi

modernizarea

infrastructurii

şcolare

preuniversitare;
Dotarea cu materiale didactice a unităților de învățământ; Dotarea cu echipamente IT a

preuniversitar;

unităților de învățământ; Implementarea de proiecte integrate (dotare, schimburi

de

experienta profesionala, schimb de bune practici)

Derularea unor campanii de atragere a societăților din regiune în organizarea evenimentelor

43. Evenimente culturale

CULTURĂ

culturale prin sponsorizare. Deschiderea Municipiului spre societățile comerciale în vederea
cofinanțării unor evenimente culturale ar putea fi

o soluție pentru bugetele diferitelor

evenimente culturale promovate în Municipiul Oradea

44. Centru

Construcția unui centru multifuncțional sportiv, care să includă pistă de atletism, săli pentru

multifuncțional sportiv

box, judo, scrimă, tir sportiv, etc

- sală de sport

Organizare Campionat Mondial (baschet,handball,volei, judo, karate, scrimă,tir sportiv etc.)

45. Construirea unei săli de sport (Sala
Polivalentă) cu
5.000 de locuri

46. Reabilitarea bazelor sportive

SPORT

existente



reabilitare săli de sport şi terenuri de sport din cadrul şcolilor;



imprejmuiri scoli;



amenajare locuri de parcare;



restrângerea suprafețelor ingradite.

Prezentul document se corelază cu:


Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Oradea;



Planul de Mobilitate Urbană;



Planul Urbanistic General al Municipiului Oradea.

Acesta document se va completa/modifica ulterior de către aparatul tehnic,
decizional și deliberativ al P.M.O. în functie de alte necesități/priorități specifice
finanțărilor UE (ghiduri finale de Programe Operaționale, actualizări, etc.).
Lista de proiecte reprezintă doar principalele proiecte strategice asumate
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pentru următoarea perioadă 2015-2020. Pe lângă aceste proiecte, se vor pregăti și
adăuga și alte inițiative și proiecte care vor completa direcția de dezvoltare stabilită în
această strategie.
FIȘELE PROIECTELOR PRIORITARE PROPUSE PENTRU PERIOADA 2015-2020
I N F R A S T R U C T U RĂ
PROIECT 1.CONSTRUCȚIE INEL DE CENTURĂ GIRAȚIE CALEA SÂNTANDREI-CALEA BORȘULUI
Scopul proiectului

Decongestionarea traficului rutier la nivelul Municipiului Oradea, comunei Borș și comunei
Sântandrei, devierea traficului de tranzit de la nivelul zonei metropolitane, creșterea gradului de interconectare cu localitățile situate în
spațiul peri-urban respectiv asigurarea unui mai bun acces la servicii de interes general

Problema

Lipsa infrastructurii de transport rutier care să permită devierea traficului de tranzit la nivelul

identificată

Zonei Metropolitane Oradea, Congestia principalelor coridoare de acces spre/dinspre Municipiu

Buget estimat

85.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Sectorial Infrastructură Mare

finanțare
Posibili parteneri

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

Stadiul

Studiu de Fezabilitate în curs

implementării
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Perioada de

2015-2018

implementare

PROIECT 2. PASAJ SUBTERAN PIAȚA GOJDU
Scopul

Construcție pasaj subteran (pasaj sau pasaje subterane pentru fludizare trafic, amenajare

proiectului

intersecție, circulație pietonală) și amenajare piață cu toate funcțiunile aferente

Problema

Congestia cauzată de traficul din zona Turbogirației

identificată
Buget estimat

19.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020

finanțare

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2014-2020 Buget Primăria Municipiului
Oradea

Posibili parteneri

-

Stadiul

Documentație tehnico-economică în curs de elaborare

implementării
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Perioada de

2016-2018

implementare

PROIECT 3. MODERNIZARE STRĂZI ÎN CARTIERELE VECHI DIN MUNICIPIUL ORADEA
Scopul proiectului

Modernizarea a 30-40 străzi precum și a rețelelelor de utilități publice (apă, canalizare, energie
termică, asfaltare) în zonele aflate în dezvoltare.

Problema

Lipsa unei infrastructuri de transport rutier la nivelul străzilor din vechile cartiere

identificată

Municipiului Oradea

Buget estimat

30.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020

finanțare

ale

BugetulPrimăriei Municipiului Oradea
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Posibili parteneri

Nu este cazul

Stadiul

-Identificare strazi, initiere elaborare documentatie tehnica

implementării
Perioada de

2016-2018

implementare

PROIECT 4. REABILITARE POD PIATA UNIRII ÎN MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR
- Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii urbane şi îmbunătățirea serviciilor urbane în zona piețelor centrale ale oraşului

Scopul proiectului

(Piața Unirii şi Piața Ferdinand) prin reabilitarea şi consolidarea podului existent, având aceleaşi caracteristici (cale, trotuare etc.).
În mod concret lucrările vor viza structura, suprastructura, infrastructura, albia, racordarea cu terasamentele, scurgerea apelor de pe
suprafața podului, rampele de acces la pod etc. (1.240,55 mp reabilitati).

-

îmbunătățirea condițiilor privind transportul auto şi mobilitatea populației

prin reconsiderarea principalelor sale elemente şi

propunerea unora noi ca de pildă parapeți, trotuare 2x3,55m, borduri, rigole, prin punerea unui covor asfaltic rezistent 13,6mcarosabil.

-

Sporirea atractivității Pieței Unirii şi Ferdinand pentru investiții în servicii specifice centrelor urbane prin iluminat ambiental şi
arhitectural 20 corpuri de iluminat

Problema identificată

-În mod concret, între cele mai relevante degradări şi deteriorări pot fi amintite: prezența a
numeroase văluriri, crăpături, denivelări şi gropi în calea podului, degradări şi prezența unor guri de vizitare a canalelor metalice inestetice
pe calea trotuarelor, prezența unor degradări, dislocări, fisuri la parapet, lipsa parapetului de siguranță sau a bordurilor înalte, degradarea
gurilor de scurgere şi/sau colmatarea acestora.
-La nivelul suprastructurii podului se poate constata degradarea hidroizolației, faptul că armăturile sunt corodate şi fără strat de
acoperire, betonul este segregat, degradat prin carbonatare, cu caverne, degradări ale ciocurilor Gerber în zonele expuse direct
intemperiilor, existând în plus şi defecte de suprafață ale feței văzute: culoare neuniformă, pete negre, impurități, pete de rugină.
-Aproximativ aceleaşi probleme se pot constata şi în ceea ce priveşte infrastructurile: betonul este segregat, degradat prin carbonatare,
cu caverne, defecte de suprafață ale feței văzute: culoare neuniformă, pete negre, impurități, pete de rugină.

Buget estimat

1.700.000 Euro

Posibile surse de

-Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a

finanțare

oraşelor – poliurbani de creştere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare
urbană

Posibili parteneri

-

Stadiul implementării

În evaluare

Perioada de

2015

implementare
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PROIECT 5. REABILITARE MODERNIZARE STRADA VASILE ALECSANDRI, INCLUSIV PRIN REFACEREA REȚELEI DE ILUMIANT PUBLIC ŞI
MOBILIER URBAN, LOCALITATEA ORADEA, JUDEȚUL BIHOR
Creșterea calității vieții în Oradea prin reabilitarea străzii Vasile Alecsandri din Oradea şi

Scopul proiectului

transformarea acesteia în spațiu pietonal:

-

reabilitarea şi modernizarea infrastructurii urbane şi îmbunătățirea serviciilor urbane pe strada Vasile Alecsandri din Oradea prin
modernizarea unei suprafețe de 4.144 mp;

-

îmbunătățirea condițiilor privind mobilitatea populației prin înlocuirea integrală a îmbrăcăminții rutiere, creșterea cu 2.799 mp a suprafețelor
pietonale și în același timp reconfigurarea circulației auto în favoarea circulației pietonale;

-

sporirea atractivității străzii Vasile Alecsandri şi, indirect, a zonei ultracentrale a oraşului, pentru investiții în servicii specifice centrelor
urbane prin modernizarea sistemului de iluminat public, înlocuirea tuturor elementelor constitutive ale mobilierului urban și crearea condițiilor
pentru punerea în valoare a clădirilor monumente istorice de pe Strada Vasile Alecsandri.

Problema identificată

Starea tehnică a străzii la cerința A4 - Rezistență şi stabilitate construcții rutiere, drumuri,
poduri, tunele este total necorespunzătoare la nivelul trotuarelor, platformelor de parcare, acceselor la proprietăți, intersecțiilor şi trecerilor
pentru pietoni, modului de scurgere şi preluare a apelor pluviale de suprafață şi de pe clădiri. Sistemul rutier existent este de tip
nerigid cu îmbrăcăminte din beton asfaltic rutier, cu intervenții ulterioare, realizându-se astfel denivelări evidente la nivelul suprafeței finite.

Buget estimat

4.500.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a

finanțare

oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare
urbană

Posibili parteneri

-

Stadiul implementării

În evaluare

Perioada de

2015

implementare

PROIECT 6. REABILITARE MODERNIZARE ȘI REFACERE SCUARURI ÎN PIAȚA FERDINAND
Scopul proiectului

Creșterea calității vieții în Oradea prin renovarea și modernizarea ansamblului urban Piața
Ferdinand în vederea îmbunătățirii rețelei de utilități publice și a rețelei electrice, îmbunătățirea rețelei de transport și creșterea
mobilității populației și valorificarea potențialului turistic al ansamblului urban Piața Ferdinand.
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Problema identificată

Gradul ridicat de deteriorare a spațiului public aferent ansamblului urban Piața Ferdinand, și
anume: străzi cu pavaj învechit și asfalt deteriorate, iluminat stradal incomplet și inadecvat, suprafață redusă a spațiilor verzi, a
spațiilorpietonale și a zonelor de recreere, poluarea zonelor centrale, lipsa locurilor de parcare.

Buget estimat

2.500.000 Euro

Posibile surse de finanțare

-Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poliurbani de creştere”,
Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Posibili parteneri

-

Stadiu limplementării

În evaluare

Perioada de

2015 -

implementare

PROIECT 7. CONSTRUCȚIE DRUM OCOLITOR CARTIER EPISCOPIA BIHOR

Scopul proiectului

Construcție Tronson 2 benzi: intersecție I. Bogdan – Calea Bihorului – girație Real (aprox. 4 km)

Problema identificată

Trafic ridicat în zona de acces nord a Municipiului Oradea, poluare atmosferică și fonică,
număr ridicat de accidente, capacitate neadecvată a infrastructurii de acces în acea zonă în raport cu traficul existent.

Buget estimat

5.500.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional

finanțare

POS Infrastructură Mare 2014-2020 Bugetul
Primăriei Municipiului Oradea

Posibili parteneri

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România

Stadiul implementării

- Identificare tronson, initiere elaborare documentatie tehnica

Perioada de

2017-2019

implementare
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Strategia

de

dezvoltare locală
a

PROIECT 8. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT RUTIER PE RELAȚIA ORADEA-SINMARTIN
Scopul proiectului

Construcția unui drum de legătură Oradea-Felix (aprox. 3,5 km)

Problema identificată

Lipsa infrastructurii de transport rutier care să facă legătura între Municipiul Oradea și
stațiunea Băile Felix, nivel ridicat de trafiic, poluare atmosefrică și fonică, timpi crescuți de deplasare.

Buget estimat

5.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020

finanțare

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2014-2020

Posibili parteneri

Nu este cazul

Stadiul implementării

Identificare tronson, initiere elaborare documentatie tehnica

Perioada de

2016-2018

implementare
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PROIECT 9. CONSTRUCȚIE INEL DE CENTURA LA NIVELUL ZMO (ETAPA 2)
Construcția unui drum ocolitor la nivel metropolitan pe relația sensul giratoriu

Scopul proiectului

Calea

Sântandreiului/O. Densușianu-Nojorid, Sînmartin, Oșorhei/DN1 (aprox. 26 km)

Lipsa infrastructurii de transport rutier care să permită devierea traficului de tranzit la nivelul

Problema identificată

Zonei Metropolitane Oradea, Congestia principalelor coridoare de acces spre/dinspre Municipiu

Buget estimat

Posibile

surse

136.000.000 Euro

de

Programul Operațional Sectorial Infrastructură Mare

finanțare
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Posibili parteneri

CNADNR

Stadiul implementării

Studiu de Prefezabilitate elaborat

Perioada de

2018-2020

implementare

PROIECT 10. EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE LA

NIVELUL

MUNICIPIULUI ORADEA (APAREGIO - ETAPA 2)
Scopul proiectului

Extindere și modernizare rețele de apă și canal în Municipiul Oradea

Problema identificată

Infrastructură de alimentare cu apă și canalizare necorespunzătoare sau inexistentă

Buget estimat

26.000.000 Euro

Posibile surse de

POS Infrastructură Mare 2014-2020

finanțare
Posibili parteneri

-
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Stadiul implementării

Master Plan în curs de actualizare (etapa 2)

Perioada de

2017-2020

implementare

PROIECT 11-1. INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ

Scopul proiectului

Construcție corp C Staționar I – Ambulatoriu integrat, laborator clinic, farmacie,

sterilizare

centrală, extindere UPU, administrație

Problema identificată

Ambulatoriul actual se găseşte la 2 km distanță de locul unde majoritatea medicilor îşi
desfăşoară activitatea, fiind rupt astfel de activitățile cotidiene din spital. De asemenea, este necesară extinderea Unității de Primirea
Urgențelor, având în vedere faptul că spațiul în care își desfășoară activitatea această structură este foarte redus.
În ceea ce privește farmacia, aceasta este actualmente amplasată în corpul spital A1 (la etaj) cu acces îngreunat fără spații de depozitare,
cu rulaje de marfă foarte mari.
Laboratorul de analize medicale este amplasat actualmente în corpul B etaj II, lângă centrul de chirurgie intervențională Viva Anima,
activitatea derulându-se în spații foarte restrânse și fără circuite.
Stația de sterilizare amplasată la nivel I, (fără spații suficiente, fără circuite pentru a se putea ajunge la sterilizare) traversează secția de
radiologie în întregime.
Administrația – sediul administrativ al spitalului se află actualmente în staționar II (pe str. Gheorghe Doja nr. 61-67). Spațiile din
sediul actual sunt foarte mici, nu au fost proiectate pentru birouri, adminsitrația ocupând nivelul III şi IV din clădirea fostei secții de
Dermatologie.
Prin implementarea acestui proiect este vizată îmbunătățirea activității medicale şi administrative-suport din cadrul Spitalului Clinic Județean
de Urgență Oradea.

Buget estimat

6.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020

finanțare
Posibili parteneri

-

Stadiul implementării

În pregătire

Perioada de

2016-2020

implementare

PROIECT 11-2. INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ
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Scopul proiectului

Medicină nucleară – SPECT CT

Problema identificată

Cu Scintigraful linear MB 8100 Gamma, producție Ungaria, fabricat în 1979, se lucrează din
1985 de la deschiderea Laboratorului de Medicină Nucleară Oradea. Cu acest aparat se pot efectua numai investigații radioizotopice
în sistem static, pe un număr foarte restrâns de organe, cu timpi de achiziție foarte mari. În acest sens, este necesară achiziționarea
unui Spect CT pentru a permite diversificarea tehnicilor imagistice cu radioizotopi, inclusiv efectuarea explorărilor în sistem dinamicsecvențial, cu timp de achiziție mult mai mici. Aparatul Spect va deservi un număr mare de specialități medicale clinice și va avea ca efect
pe termen mediu și lung reducerea semnificativă a internărilor și a cheltuielilor aferente. Aparatul SPECT are aplicații diagnostice în domenii
multidisciplinare, dintre care cea mai importantă este recunoscută a fi depistarea cancerului în fază incipientă, când acesta nu are încă
expresie clinică. Aparatul SPECT prin metodele și tehnicile de investigație utilizate, permite detectarea la nivel molecular și funcțional a
cancerului, urmărind obținerea unui diagnostic precoce, ce demarează instituirea la timp a tratamentului, scutind sistemul medical de
povara unor cheltuieli uriașe. De asemenea, trebuie precizat faptul că în cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară Oradea există specialiști
calificați să efectueze aceste tehnici imagistice cu radioizotopi, în condiții de maximă siguranță și profesionalism.

Buget estimat

400.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020, Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-

finanțare

România 2014-2020

Posibili parteneri

-

Stadiul implementării

În pregătire

Perioada de

2016-2020

implementare

PROIECT 11-. INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ

Scopul proiectului

Dotare cu echipamente și instrumentar medical de specialitate

Problema identificată

Echipamentele și instrumentarul medical specific activității se uzează datorită folosirii în mod
repetat ceea ce impune înlocuirea acestora la anumite intervale de timp.

Buget estimat

600.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020, Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-

finanțare

România 2014-2020

Posibili parteneri

-

Stadiul implementării

-

Perioada de

2016-2020

implementare
PROIECT 12. REABILITARE CLĂDIRI MONUMENTE ISTORICE

276

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312
Reabilitarea, refuncționalizarea și punerea în valoare a clădirilor monument istoric:

Scopul proiectului



Casa Darvas La-Roche



Liceul Mihai Eminescu



Sinagoga Ortodoxă - strada Primăriei



Palatul Administrativ al Primăriei Municipiului Oradea



Sală Multifuncțională Palatul Vulturul Negru (Sala Cinema Libertatea)



Staționar II - Spitalul Județean Oradea

Degradarea fațadelor și a interiorului acestor imobile, ineficiență energetică crescută cu

Problema identificată

impact asupra funcționalității imobilelor respective, asupra costurilor respectiv asupra aspectului arhitectural.
Buget estimat

16.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020, Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-

finanțare

România 2014-2020

Posibili parteneri

Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor, Ordinul Arhitecților din
România - Filiala Bihor

Stadiul implementării

Studiu de Fezabilitate

Perioada de

2016-2020

implementare

MEDIUL DE AFACERI
PROIECT 13-1. MEDIUL DE AFACERI
Scopul proiectului



Introducere utilități ParcIndustrial Eurobusiness (EBP) etapa 2



Introducere utilități EBP 3

Problema

utilitățifață
EBPde
4 –media
pe centura
aferent
tronsonului
nou
NumărscăzutIntroducere
de întreprinderi
existentă
în Uniunea
Europeană,
inexistența unor

identificată

aglomerări de întreprinderi de tip cluster care să crească valoarea adăugată a produselor și serviciilor
oferite, lipsa unor capacități de distribuție și stocare care să integreze mai

Buget estimat

distribuție a mărfurilor
18.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Sectorial Infrastructură Mare 2014-2020

finanțare

multe moduri de transport și

Programul Operațional Regional 2014-2020

Posibili parteneri

-EBP

Stadiul

Parcele de teren identificate pentru dezvoltarea proiectelor menționate mai sus,

implementării

elaborare documentatii tehnice

Perioada de

2017-2020

initiere

implementare
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PROIECT 13-2. CENTRUL LOGISTIC -TRANSPORT INTERMODAL
Scopul proiectului
Problema identificată



Centrul Logistic -Transport Intermodal Episcopia Bihor

Stimularea mediului de afaceri local prin crearea unei platforme logistice care

să

promoveze transportul intermodal rutier/feroviar.
Buget estimat

Etapa 1: aprox. 300.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Sectorial Infrastructură Mare 2014-2020

finanțare
Posibili parteneri
Stadiul implementării

Etapa 1: A fost deja depusă o aplicație de fnanțare pentru intocmirea documentatiilor
tehnico-economice pentru faza pregatitoare a proiectului de investitii, adica: studii, expertize, documentatii tehnice,
componente ale studiului de fezabilitate, proiectului tehnic de executie, a documentatiei de atribuire pentru
proiectul de lucrari, cererea de finantare pentru executia lucrarilor ls terminal. Accesarea finantarii pentru lucrari se
va face in cadrul Programului Operațional Sectorial Transport axa 3.1.
Pentru infiintarea investitiei de baza se realizeaza urmatoarele elemente componente interconectate, fără de
care transportul intermodal în sine nu poate avea eficiență:

Perioada de

-

Terminal de transport intermodal

-

Logistica transportului şi centre logistice

-

Platforme industriale

Etapa 2: depunerea unui proiect pentru implementarea investiției
2016-2017

implementare
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PROIECT 14. AMENAJARE PARCARE IN ZONA SPITALULUI MUNICIPAL DR. GAVRIL CURTEANU
Scopul proiectului

Realizare parcare 2 niveluri in fata Spitalului Municipal (aprox. 5.000 m2 /nivel)

Problema

Lipsa unei capacități de parcare în zona Spitalului Municipal, volum mare de trafic

identificată

staționare, spațiu redus.

Buget estimat

4.500.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020

și

finanțare
Posibili parteneri

-

Stadiul

Studii de fezabilitate

implementării
Perioada de
implementare

2017-2019
"Parcare D+P și pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius, pe strada Corneliu Coposu".

Propunerea de realizare a parcării a survenit în urma faptului că în ultimii ani această zonă s-a dezvoltat cu rapiditate,
în prezent aflându-se în construcție noua Piață Rogerius. Aceastăpiață va deveni un centru de afaceri pentru micii
producători.
Pentru a veni în sprijinul populației, se propune realizarea unei parcări cu regim de înălțime demisol+parter
neacoperit, în zona platformei de parcare existente de-a lungul străzii Corneliu Coposu și a terenului situat între spitalul
Pelican și Spitalul Municipal Gavril Curteanu. Suprafața construită propusă este de 5300 mp, iar cea desfășurată
10.600 mp. Capacitatea parcării va fi de aprox. 410 de locuri de parcare.
Pentru realizarea investiției, sunt propuse două accese independente pentru cele

două niveluri: unul din strada

Corneliu Coposu, printr-o bandă separată de intrare-ieșire și unul din drumul de acces la Centrul Oncologic, conform
planului de situație.

Pentru a facilita accesul din parcare la Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare Rogerius, se propune realizarea
unui pasaj subteran de 4 metri lățime, prin subtraversarea străzii Corneliu Coposu, care să facă legătura din parcare
la casa scării principale prevăzute în proiectul pieței în curs de execuție.
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La întocmirea studiului de fezabilitate se vor avea în vedere următoarele:

-

datorită fluxului mare auto și pietonal în zonă, se vor adopta soluții tehnice cu un timp de execuție cât mai redus, pentru a perturba cât
mai puțin traficul auto și pietonal;

-

proiectul tehnic se va corela cu cel al Centrului de Afaceri cu Produse Agroalimentare Rogerius;

-

instalațiile proiectate aferente pasajului subteran se vor corela funcțional cu instalațiile executate în zona de legătură
cu casa scării principale a Centrului de Afaceri cu Produse Agroalimentare Rogerius;

-

se vor proiecta 2 case de scări care să asigure accesul pietonal de la demisol la nivelul trotuarului: una către stația
de tramvai și una către intrarea principală pietonală la Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu;

-

se vor avea în vedere amenajările exterioare ale zonelor afectate de investiție și realizarea unui sens giratoriu la
intersecția străzii CorneliuCoposu cu drumul de acces la Centrul Oncologic.

TRANSPORT
PROIECT 15. TRANSPORT PUBLIC
Scopul proiectului



Extindere linie tramvai Calea Aradului – Universitate – depou



Extindere linie tramvai Calea Borșului



Achiziție vehicule ecologice



Panouri informare călători



Centru de monitorizare al traficului



Construcție alei pietonale și piste de biciclete

Problema identificată


Congestie

Buget estimat

40.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020

Achiziție tram-tren linia Oradea – Băile Felix
ridicată la nivelul principalelor artere de criculație, lipsa sau starea degradată a


Amenajare
Centru Intermodal
(zona Gării
Oradea)
infrastructurii
și a echipamentelor
aferente efectuării
unui
serviciu de transport public local de calitate

finanțare
Posibili parteneri

-

Stadiul implementării

- initierea elaborarii documentatiei tehnice
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Perioada de

2016-2019

implementare

MEDIU
PROIECT 16. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR
Scopul proiectului



Reabilitare termică școli



Reabilitare termică Spitalul Județean



Reabilitare termică Spitalul Municipal



Reabilitare termică blocuri

Problema identificată

Imobile neizolate din punct de vedere termic, consumuri și costuri ridicate cu energia

Buget estimat

30.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020

finanțare
Posibili parteneri
Stadiul implementării

SF+PT pentru reabilitarea a 52 de blocuri

Perioada de

2016-2020

implementare
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PROIECT 17. REABILITARE REȚELE DE TERMOFICARE IN MUNICIPIUL ORADEA
Scopul proiectului

Reabilitarea a 25 km de rețele de termoficare

Problema identificată

Pierderi importante la nivelul rețelelor de transport și distribuție a energiei termice care cresc
costul final al energiei livrate către cetățeni

Buget estimat

35.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Sectorial Infrastructură Mare 2014-2020

finanțare
Posibili parteneri

-

Stadiul implementării

-documentație tehnică

Perioada de

2017-2019

implementare

PROIECT 18. UTILIZAREA EFICIENTĂ A ZĂCĂMÂNTULUI GEOTERMAL ÎN ORADEA
Înlocuirea energiei termice provenite din cărbune pentru preparare agent termic încalzire

Scopul proiectului

şi

apă caldă de consum cu energie geotermală provenită de la forajele de adâncime pe teritoriul Municipiului Oradea prin utilizarea pompelor
de căldură și creșterea randamentului de utilizare a energiei termice proventiă din zăcăminte geotermale, și totodată exploatarea durabilă
și sustenabilă a zăcământului prin reinjectarea apei geotermale uzate termic.

Gradul ridicat de dependență de combustibili fosili, de emisii poluante precum și

Problema identificată

necesitatea

reducerii costurilor de producere a energiei termice la nivelul pieței locale determină nevoia diversificării surselor de producere a energiei
termice.

Buget estimat
Posibile

surse

8.000.000 Euro
de

-

finanțare
Posibili parteneri

-

Stadiul implementării

În pregătire

Perioada de

2016 - 2020

implementare
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PROIECT 19. REABILITAREA, ÎNCHIDEREA ŞI RECONVERSIA FUNCȚIONALĂ A DEPOZITULUI DE ZGURĂ ŞI CENUŞĂ APARȚINÂND
ELECTROCENTRALE DE LA SANTĂUL MIC
Reintroducerea în circuitul economic şi social local a 141 ha de teren aferente depozitului de

Scopul proiectului

zgură şi cenuşă de la Santăul Mic provenind din industria energetică
Poluarea fizică generată de termocentralele pe cărbune este cea mai gravă formă de poluare a

Problema identificată

solurilor, efectele acestui tip de poluare putând fi totale sau parțiale. Solurile aferente construcției haldelor sunt pierdute definitiv
pentru societate, scoaterea terenurilor din circuitul agricol venind în totală contradicție cu dezvoltarea durabilă a economiei
fiecareitări.
Depozitul de zgură şi cenuşă de tip “iazuri pe teren plat“ aparținând de SC. Electrocentrale SA, este amplasat la distanță de 2
km de localitatea Santăul Mic şi la 12 km de platforma industrială Vest Oradea, fiind permisă depozitarea de substanțe reziduale
poluante provenind din

procesul de ardere a cărbunelui în vederea obținerii de energie termică şi electrică. În cele 2

compartimente cu o suprafață totală de 141 ha sunt admise depozitarea de zgură şi cenuşă colectate de sub focarele
cazanelor, praful recuperat de la electrofiltre şi nămolurile provenite de la limpezirea apei brute din cadrul stației de tratare
chimică. Din analizele şi studiile realizate s-a concluzionat că deşeurile de la Santăul Mic nu se încadrează în categoria deşeurilor
periculoase.
Exploatarea, închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitelor de deşeuri industriale nepericuloase şi inerte existente, în
condiții de protecție a mediului şi a sănătății populației sunt impuse de legislația în vigoare.
Prin implementarea lucrărilor de remediere din cadrul proiectului se vor obține următoarele rezultate:

-

Reducerea într-o anumită măsură a fluxurilor de substanțe anorganice şi poluanți care ajung în pânza freatică;
Reducerea totală a cantităților de praf şi pulberi antrenate în atmosferă de pe suprafața siturilor

- Protejarea apelor de suprafață;
-

Curățarea terenului de 141 ha de substanțe de contaminare şi aducerea lui la un standard corespunzător pentru a
soluționa orice impact asupra mediului local de activitatea anterioară din cadrul siturilor.

Buget estimat

3.100.000 Euro

Posibile surse de

Programul Opera'ional Regional 2014-2020

finanțare
Posibili parteneri
Stadiul implementării

Studii de fezabilitate elaborate

Perioada de

2017-2019

implementare
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PROIECT 20. REABILITAREA SITURILOR POLUATE C0-CIII
Scopul proiectului

Reintroducerea terenurilor aferente depozitelor de şlam roşu în circuitul economic şi social
local

Problema identificată

Exploatarea, închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitelor de deşeuri

industriale

nepericuloase şi inerte existente – slamuri rosii alcaline rezultate din procedeul Bayer de procesare a bauxitelor, în condiții de
protecție a mediului şi a sănătății populației sunt impuse de legislația în vigoare. Haldele cu slam rosu alcalin pulverulent sunt:
C0, CI, C II, C III si se afla pe doua amplasamente diferite.
Suprafața depozitului de deşeuri industriale (C0) este proprietatea Primăriei Oradea (38 ha), dar poluarea istorică aparține
statului român şi unor societăți comerciale care au utilizat acest depozit după anul 1989.
Prin implementarea lucrărilor de remediere din cadrul proiectului se vor obține următoarele rezultate:- Reducerea într-o
anumită măsură a fluxurilor de substanțe anorganice şi poluanți care ajung în pânza freatică; - Reducerea totală a cantităților
de praf şi pulberi antrenate în atmosferă de pe suprafața siturilor - Protejarea apelor de suprafață;- Curățarea terenului de
78 ha de substanțe de contaminare şi aducerea lui la un standard corespunzător pentru a soluționa orice impact asupra
mediului local de activitatea anterioară din cadrul siturilor.

Buget estimat

8.200.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020

finanțare
Posibili parteneri

-

Stadiul implementării

-

Perioada de

2017-2019

implementare

PROIECT 21. AUTOMATIZARE ȘI MONITORIZARE PUNCTE TERMICE
Scopul proiectului

Modernizarea punctelor termice, instalarea de echipamente de control pentru

monitorizarea

sistemului transport și distribuție a energiei termice

Problema identificată

Pierderi importante la nivelul punctelor termice care cresc costul final al energiei livrate către
cetățeni

Buget estimat

6.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Sectorial Infrastructură Mare 2014-2020

finanțare
Posibili parteneri

-

Stadiul implementării

- initiere elaborare documentatie tehnica
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Perioada de

2017-2019

implementare

PROIECT 22. MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC
Scopul proiectului

Problema identificată



Modernizare stâlpi și corpuri de iluminat existente cu LED



Sistem de telegestiune


Economizatoare energie
Lipsa unui sistem de iluminat public eficient care să permită scăderea consumului, a costurilor
precum și controlul furnizării serviciului de iluminat public

Buget estimat

25.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020

finanțare
Posibili parteneri

-
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Stadiul implementării

-initiere elaborare documentatie tehnica

Perioada de

2018-2020

implementare

PROIECT 23. ECOLOGIZARE HALDĂ ZGURĂ

Scopul proiectului

Ecologizarea haldei de zgură din Oradea pe o suprafață de aproximativ 90 de hectare

Problema

Poluare ridicată a zonei CET precum și a unor părți ale orașului, teren neutilizat

identificată

Buget estimat

2.800.000 Euro

Posibile surse de

- POS Mediu

finanțare

Posibili parteneri

-

Stadiul

-documentație tehnică în inițiere

implementării

Perioada de

2017-2019

implementare
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PROIECT 24. AMENAJAREA MALULUI CRIȘULUI REPEDE
Scopul proiectului

Amenajarea malului Crișului Repede, începând cu zona Baraj Ioșia până la zona de frontieră

Problema identificată

Teren neutilizat, lipsa spațiilor de agrement, atractivitate redusă a zonei respective

Buget estimat

450.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020

finanțare
Posibili parteneri

-

Stadiul implementării

În pregătire

Perioada de

2016-2018

implementare

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
PROIECT 25. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Eficientizarea raporturilor contribuabililor cu administrația locală, cu furnizorii de servicii

Scopul proiectului

publice de interes local prin crearea unor baze de date comune, prin simplificare administrativă, prin implementarea unor servicii/aplicații de
tip e-guvernanță locală, crearea unor puncte de tip 1 stop-shop.

Lipsa unor aplicații de tip e-guvernanță locală care să simplifice procedurile administrative

Problema identificată

și

relația cetățean-administrație publică, persistența unor proceduri care afectează timpi de răspuns.

Buget estimat

Posibile

3.100.000 Euro

surse

de

Programul Operațional Sectorial Competitivitate 2014-2020

finanțare

Posibili parteneri

-

Stadiul implementării

În pregătire

Perioada

2017-2019

de

implementare
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TURISM
PROIECT 26. AGREMENT + BALNEAR
Scopul proiectului



Construcția unei baze de tratament și agrement la nivelul Ștrandului Ioșia 13 mil. Eur



Construcție Aquapark Sînmartin - 50 mil. Eur

Problema

Inexistența unor baze de tratament la nivelul Municipiului Oradea, valorificare redusă a resurselor

identificată

de apă geotermală, număr de turiști redus din cauza inexistenței unor centre de agrement care să furnizeze servicii de calitate.

Buget estimat

63.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020

finanțare

Posibili parteneri

- Primaria Comunei Sinmartin

Stadiul

Studiu de Fezabilitate elaborat

implementării

Perioada

de

2016-2018

implementare

288

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

PROIECT

27.„REABILITAREA, RESTAURAREA

CONTRAESCARPĂ)

ÎN

ŞI

REFUNCȚIONALIZAREA

VEDEREA INTRODUCERII ÎN CIRCUITUL

ZIDURILOR

CETĂȚII

ORADEA

(BASTIOANE,

CURTINE

ŞI

TURISTIC – „CETATEA ORADEA – CENTRU MULTICULTURAL ŞI

MULTICONFESIONAL EUROPEAN – ETAPA A III-A”
Scopul proiectului

Municipiul Oradea doreşte să realizeze lucrări de consolidare, conservare,

restaurare,

refuncționalizare şi securizare a zidurilor de incintă atât în interior cât şi în exterior(bastioanele cu spațiile interioare ale acestora
şi curtinele), a contraescarpei, realizarea iluminatului exterior şi decorativ a acestora, amenajări peisagistice, astfel încât să se
atingă obiectivul strategic pe termen mediu: 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.

Problema

Stare avansată de degradare a ziduriilor, marcate de fisuri, prăbuşiri şi desprinderi in masa, spații ce nu pot fi exploatate în

identifica

siguranță.

tă
Buget estimat

17.000.000 Euro

Posibile surse de

Programul Operațional Regional 2014-2020-

finanțare

Posibili parteneri

- nu este cazul

Stadiul

Exista Studiu de Prefezabilitate, se contractează proiectare faza SF+PT

implementări
i
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Perioada de

2016-2020

implementar
e
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STUDIU DE CAZ - CETATEA ORADEA

Analiza situației existente
În anul 2011 a fost finalizată investiția în Teatrul de Vară din zona Bastionului Ciunt al Cetății Oradea. Spațiile disponibile din Teatrul de
Vară şi Corpul L sunt:



SCENĂ + AMFITEATRU



ANEXE AMFITEATRU ( DEMISOL)



CORP L ANEXE TEATRU



CAFENEA LITERARĂ

În anul 2014 a fost finalizată investiția în Corpul J al Cetății Oradea prin fondurile de la bugetul local. Spațiile disponibile din corpul J, aflat
în incinta Cetății Oradea, au fost refuncționalizate după cum urmează:



CENTRU MUNICIPAL DE INFORMARE TURISTICĂ care cuprinde o zona de informații, ghiduri şi prospecte, o sală de expoziții şi
spații tehnice.



SALA MULTIFUNCȚIONALĂ – „GROTA ROŞIE”



SPAȚIU COMERCIAL cuprinzând librărie, magazin de suveniruri şi un bar



GRUP SANITAR pentru publicul care vizitează Cetatea Oradea

În anul 2015, în Cetatea Oradea se derulează două investiții prin intermediul Programului Operațional Regional:

1.

,,Revitalizarea Cetãţii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic - european - Cetatea Oradea, Complex cultural turistic, Etapa
I”, finanțat prin REGIO Axa 5. – Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local, Domeniul de interventie 5.1 – Restaurarea şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe

2.

,,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 a II–a’’, finanțat prin REGIO, Axa 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli
urbani de creştere, Domeniul major de intervenție
1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, subdomeniul b - Poli de Dezvoltare Urbană. Investițiile realizate în corpurile A, B, C,
D, E, G, H, I, K, L, M şi P precum şi în infrastructura de utilități, drumuri şi parcaje sunt realizate în proporție de 92%, urmând ca acestea să fie
finalizate până la sfârşitul anului în curs.
În urma lor rezultă următoarele funcțiuni: Corp A:- Muzeul
Cetății și Orașului Oradea
Corp B:- Complex muzeal:- parter:- Centru de Restaurare; Galeria de Artă; Casa Căsătoriilor(turn B- C);

-

etaj I :- Muzeul de Artă Orășenesc;
etaj II :- Centru de Studii Religioase; Muzeu Multiconfesional; Corp C:- Complex cultural:-

parter:- Galerie de Artă + Cafenea-Ceainărie;

- etajul I:- Centru de formare și perfecționare în management cultural
- etajul II:- Centrul non profit de sprijinire a afacerilor
Corp D:- Centru de Excelență în Domeniul Culturii și Artelor(cazare temporară/locuință socială pentru artişti)
Corp E:- Complex cultural:- parter:- Asylum Artorum; Sediu ONG de importanță locală/regională;

- etajul I:- Asylum Artorum; Biblioteca Virtuală;
-

etajul II:- Centru Cultural; Sediul ONG de importanță locală/regională; Corp G:- Administrația Cetății

(birouri administrație, atelier întreținere)
Corp H:- Muzeul Pâinii (cu spații expozițională, de „producție” şi degustare - alimentație publică) Corp I :- Consorțiu cultural
Corp J :- Centru de Informare Turistică; Sala Multifuncțională; Coffe-shop, Gift & Wine Shop; Corp K:- Strada Breslelor:- Magazin
antichități, magazin anticariat

- Ateliere meșteșugărești tradiționale
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- Galeria Gastonomică Tradițională( cu spații pentru produse de patiserie şi cofetărie
tradiționale, „Restaurant medieval”, Depozite
Corp L :- Alimentație publică:- Cafenea literar-artistică; Galeria Vinurilor;
Corp M:- Multiplex cultural:- Spațiu repetiții dans, expoziții, proiecții, conferințe
- Spațiu club, cinema, teatru de copii, teatru experimental Corp P:- Lapidarium
În decembrie 2015 după terminarea acestor investiții, problema clădirilor/spațiilor interioare din Cetatea Oradea va fi rezolvată în proporție de
100%.
CETATEA ORADEA - ORIZONT 2020
Pentru a se finaliza întregul ansamblu mai e nevoie de următoarele acțiuni şi investiții.
OBIECTIV GENERAL PE TERMEN MEDIU
Transformarea zonei Cetății Oradea ca ansamblu monument istoric într-o zonă de interes turistic şi cultural major, poartă culturală și de
patrimoniu de intrare sau ieșire în circuitele culturale din regiune, nucleu al turismului cultural şi de patrimoniu, pilon de dezvoltare durabilă
urbană, echilibrat autofinanțată, cu amânarea veniturilor directe ale administrației publice în favoarea creşterii vitezei procesului controlat
de repunere în valoare.
OBIECTIVE SPECIFICE PE TERMEN MEDIU
Obiectivele specifice sunt:

-

consolidarea, conservarea, restaurarea şi refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea (bastioane, curtine şi contraescarpă) în vederea
introducerii în circuitul turistic;

-

punerea în valoare a curții Palatului Princiar din Cetatea Oradea prin amenajarea unei suprefețe de 4917 mp prin realizarea unui Arheoparc
şi amenajarea de pietonale şi spații verzi;

-

reintroducerea unor funcțiuni compatibile cu monumentul prin crearea unor ambiențe natural/culturale: Grădină Baroc (Bastionul Bethlen),
Grădină Renascentistă (Bastionul Crăişorul), Tabără în aer liber de creație plastică (Bastionul Roşu), Parc Observator dedicat
Meridianului 0 (Bastion Aurit), Parc Arena (şanțul sudic al Cetății Oradea) şi Arheoparc (curtea Palatului Princiar);

-

creşterea accesibilității monumentului prin refacerea, reamenajarea căilor de acces (drumuri de rond, pietonale, carosabile – acces
dinspre strada Clujului, Griviței şi Redutei, rampe – dinspre Griviței), iluminarea exterioară şi decorativă, amenajări peisagistice (Parc
Arena);

-

creşterea importanței turismului şi culturii, ca factor care stimulează creşterea economică în regiune, respectând principiile dezvoltării
durabile prin crearea şi găzduirea în incinta Cetății Oradea, prin organizarea de evenimente culturale noi sau prin dezvoltarea evenimentelor
deja existente adică organizarea a două festivaluri anuale, şi a altor 20 evenimente culturale de mici dimensiuni anual în primii trei ani
după reabilitarea monumentului;

-

creşterea vizibilității Cetății Oradea ca obiectiv cultural turistic prin funcționalizarea Centrului Municipal de Informare Turistică-Cetatea
Oradea;

-

funcționalizarea structurii de administrare a complexului cultural turistic Cetatea Oradea;
funcționalizarea structurii de management a Muzeului Cetății şi al Municipiului

Oradea, instituție publică cu caracter local şi personal

specializat

-

creşterea vizibilității Cetății Oradea prin realizarea unei dense şi corecte signalistici (semnalizare exterioară şi interioară);
creşterea atractivității prin realizarea de mobilier urban;
extinderea sezonului turistic şi chiar eliminarea extrasezonalității vizitării obiectivul turistic, de patrimoniu şi cultural: Cetatea Oradea prin
introducerea sa în circuitul turistic şi cultural European şi prin revitalizarea unor activități economice tradiționale în Cetate, reflectată
în creşterea cu 200% a numărului de turişti în lunile de toamnă, iarnă, în termen de 36 luni de la finalizarea proiectului;

-

creşterea cu 400% a numărului de turişti până în 2030 (aproximativ 40.000 pe an vizitatori până în 2030), prin valorificarea potențialului
turistic cultural local şi regional pe piața turistică națională şi internațională datorită reintroducerii în circuitul turistic al unui
monument de importanță majoră pentru istoria şi cultura regiunii: Cetatea Oradea.
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EDUCAȚIE
PROIECT 29. UNIVERSITATEA ORADEA - PILON DE DEZVOLTARE AL ORADIEI
Scopul proiectului

Atragerea de finanțări europene pentru un parteneriat public / privat, între Universitatea
Oradea, Primăria Oradea și reprezentanți ai mediului de afaceri - factori generatori de dezvoltare pentru orașul Oradea.

Problema identificată

Reabilitarea/modernizarea infrastructurii educaționale/culturale/sportive
Îmbunătățirea accesului la educație;
Susținerea de către PMO și Universitatea Oradea a derulării de școli de vară pe diverse domenii: ex. limbi străine, sănătate,
antreprenoriat și IT;
Crearea de parteneriate cu societăți în vederea organizării atelierelor de practică în cadrul acestor unități.

Buget estimat

- în curs de estimare

Posibile surse de

POR, POCU, HURO

finanțare
Posibili parteneri

Primăria Oradea, Universitatea Oradea, IMM-uri, ONG-uri

Stadiul implementării

- in lucru
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Perioada de
implementare

2015-2020
PARTENERIATUL DINTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA ȘI UNIVERSITATEA ORADEA
Oradea are nevoie de o Universitate de stat puternică. În acest sens, Primăria Oradea și Universitatea din Oradea au semnat
încă din anul 2013 un acord de parteneriat care vizează colaborarea interinstituțională eficientă atât în domeniul ştiințific cât şi în domeniul
cultural.
Colaborarea se întinde pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitate de prelungire automată pe încă trei ani, dacă niciuna din părți nu
notifică cererea de încetare a parteneriatului.
Acordul prevede derularea de proiecte în domenii de interes comun:

- promovarea Municipiului Oradea şi a Universității din Oradea pe bază de reciprocitate;
- elaborarea, aplicarea şi valorificarea cercetărilor, sondajelor de opinie şi a studiilor

privind starea şi perspectivele educației, impactul şi

consecințele acțiunilor întreprinse, realizarea de prognoze şi de campanii socio-educaționale;

- organizarea de târguri de oferte educaționale şi locuri de muncă, ca evenimente

de promovare, informare şi dezbatere educațională şi

dezvoltarea şi valorificarea superioară a relațiilor de colaborare în plan european şi internaționale, în vederea conectării la realitățile şi
tendințele globale în domeniul educației.
Pe baza acestui parteneriat, pentru perioada 2015-2020 cele două instituții vor colabora pentru a elabora și implementa în comun proiecte
europene cu finanțare nermabursabilă în domenii precum învățământ, sănătate, cultură și patrimoniu, acțiuni socio-culturale,
educaționale și sportive, protecția mediului și eficiență energetică, cercetare – dezvoltare - inovare, competitivitate economică.
Pe aceași linie de colaborare, Primăria Municipiului Oradea a mai semnat încă din cursul anului 2013, o serie de parteneriate cu
Inspectoratul Şcolar, Direcția de Cultură şi DJCPCT Bihor.
Printre alte inițiative comune, Universitatea din Oradea şi Administrația Social Comunitară din Oradea au semnat în anul 2014 un parteneriat
pentru a asigura asistență medicală și asistență

medicală preșcolarilor și studenților pe toată perioada în care aceștia se află în învățământ din
municipiul Oradea.
La propunerea Universității din Oradea (UO), derularea de proiecte alături de Primăria Oradea va urmări domeniile de interes comun, cu
promovare și susținere reciprocă:

1.

Sprijin in cadrul finanțărilor pentru un "CAMPUS UO - SMART și SUSTENABIL"';

2.

Dezvolatarea unui PARC ȘTIINȚIFIC in zona Campus II al UO;

3.

Dezvoltarea și modernizarea BAZEI SPORTIVE - CAMPUS UO;

4.

Suport și dezvoltare structură: CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR:

5.

Asigurarea susținerii inovării și cercetării, prin competiție anuală de proiecte;

6.

Susținerea excelenței în învățămantul superior: promovarea anuală a GALEI PREMIILOR DE EXCELENȚĂ pentru ce mai buni studenți;

7.

Parteneriate public-private pentru SPAȚII DE CAZARE moderne în zona CAMPUS U.O.
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PROIECT 30. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PREUNIVERSITARE
Scopul proiectului

Îmbunătățirea condițiilor de funcționare la nivelul ciclului şcolar preuniversitar;

Problema identificată

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare preuniversitare;
Dotarea cu materiale didactice a unităților de învățământ; Dotarea cu echipamente IT
a unităților de învățământ;
Implementarea de proiecte integrate (dotare, schimburi de experiență profesională, schimb de bune practici)

Buget estimat

- în lucru

Posibile surse de

POR, POCU

finanțare
Posibili parteneri

Inspectoratul Școlar, Școala EBP

Stadiul implementării

-documentatie tehnică în lucru

Perioada de

2016-2018

implementare

SPORT
PROIECT 31. INFRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ
Scopul proiectului

Reabilitarea bazelor sportive existente

Problema identificată



reabilitare săli de sport şi terenuri de sport din cadrul şcolilor



imprejmuiri scoli



amenajare locuri de parcare

Buget estimat

restrangerea
-în curs
de estimaresuprafetelor ingradite

Posibile surse de

POR, HURO

finanțare
Posibili parteneri

Primăria Oradea, Universitatea Oradea, Liceul Sportiv

Stadiul implementării

-

Perioada de

2015-2020

implementare
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SOCIAL
PROIECT 32. REABILITAREA CENTRULUI SOCIAL-AZIL DE NOAPTE (GUTENBERG).

Scopul proiectului

Reabilitarea şi extinderea infrastructurii sociale de la nivel local

Problema identificată

Reabilitarea centrului social-Azil de noapte (Gutenberg).

Buget estimat

- în curs de estimare

Posibile surse de

POR/ HURO

finanțare
Posibili parteneri

- ASCO

Stadiul implementării

-documentație tehnică în lucru

Perioada de

2016-2018

implementare

PROIECT 33. REABILITAREA ȘI DOTAREA SPAȚIILOR ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CABINETELE MEDICALE ȘCOLARE DE MEDICINĂ GENERALĂ
ȘI MEDICINĂ DENTARĂ

Scopul proiectului

Modernizarea infrastructurii medicale din școli și licee

Problema identificată



Reabilitarea și dotarea spațiilor în care funcționează cabinetele medicale școlare de medicină generală și medicină dentară (35 de
cabinete de medicină generală și 2 cabinete de medicină dentară).



Achiziționarea aparaturii și instrumentarului medical necesar funcționării acestor cabinete.

Buget estimat

- în curs de estimare

Posibile surse de

POR/ HURO

finanțare
Posibili parteneri

-

Stadiul implementării

- documentație tehnică în lucru

Perioada de

2016-2018

implementare

2.4.9.Mecanismul de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei
Mecanismul de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei de
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dezvoltare are drept scop atât aprecierea gradului de realizare al activităților propuse
de document, per ansamblu, cât şi fundamentarea eventualelor revizuiri şi modificări
ale direcțiilor de dezvoltare, obiectivelor, țintelor, planurilor de măsuri şi acțiuni.
Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei va fi realizată în permanență şi va
consta în verificarea implementării activităților şi programelor realizate, corelarea
rezultatelor obținute cu obiectivele propuse, colectarea datelor necesare pentru
popularea bazei de date a indicatorilor de monitorizare şi evaluare etc. Pe lângă
evaluarea activității de implementare a strategiei, această activitate contribuie la o
îmbunătățire a coordonării proiectelor realizate în profil teritorial.
Activitatea de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei de
Dezvoltare a Municipiului Oradea este similară celor din celelalte unități teritorialadministrative din Zona Metropolitană Oradea. La nivel metropolitan, activitatea de
monitorizare şi evaluare va sintetiza rezultatele locale, adăugând informații privind
proiectele metropolitane.
Informațiile activității de monitorizare şi evaluarea a implementării strategiei
vor fi prezentate sub forma unui raport, la o perioadă stabilită la nivel metropolitan
(se recomandă ca această perioadă să nu fie mai mică de 1 an), în baza unui şablon
de raportare, structurat pe capitole relevante (ex: activități realizate în perioada de
raportare, rezultate obținute, stadiul dezvoltării socio- economice în comparație cu
perioada inițială, gradul de realizare a proiectelor propuse etc.).
Ca unitate de monitorizare, Primăria Municipiului Oradea îşi va delega un
raportor care va elabora raportul periodic. Rapoartele din teritoriu se centralizează şi
se publică la nivel metropolitan de către A.D.I. Zona Metropolitană Oradea.
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O altă modalitate de raportare utilizată la nivel metropolitan este utilizarea
secțiunii dedicate de pe Platforma de comunicare şi management, care facilitează
monitorizarea proiectelor desfăşurate în Zona Metropolitană Oradea. Aplicația
permite crearea coordonatelor de acces personalizate pentru fiecare unitate de
raportare (raportor), pentru a putea publica date cât mai exacte cu privire la
proiectele teritoriale. Platforma conține o opțiune de generare automată sub forma
unei baze de date a raportului cu privire la situația proiectelor desfăşurate la un
moment dat.
La perioade mai mari de timp (3-5 ani) sau în cazul unor schimbări socioeconomice sau administrative majore, se recomandă să se efectueze o revizuire a
documentului strategic. Orientativ, se recomandă o reactualizare a portofoliului de
proiecte la mijlocul anului 2015 (în momentul în care există informații complete cu
privire la finanțările structurale disponibile pentru actuala perioadă de programare
2015-2020).
O altă revizuire este recomandată la sfârşitul anului 2015- începutul anului
2016, când vor fi finalizate toate proiectele finanțate din fonduri europene din fosta
perioada de programare (2007-2014) şi când, conform previziunilor actuale,
programele de finanțare

din perioada următoare de programare vor fi deja

demarate.
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Evaluarea financiară a capacității bugetului Municipiului Oradea de cofinanțare
a proiectelor europene în perioada 2014-2020
Planul de alocare
Alocarea totală de fonduri structurale şi de coeziune pentru România în
perioada de programare 2014 – 2020 va fi de aprox. 43 miliarde Euro (din care peste
22 miliarde de euro sunt alocate pentru politica de coeziune), la care se va adăuga
cofinanțarea națională aferentă (buget de stat, bugete locale, contribuții private).
Din inventarul disponibilității surselor viitoare de fonduri nerambursabile
pentru Oradea menționăm:
- Programul

Operațional Regional

- POS-CCE
- HURO

- România Ungaria

- POCU

- Capital uman

- PODCA

- Capacitate Administrativă

- Infrastructură

Mare (transport, mediu)

Structura de finanțare conform proiecțiilor actuale ale ghidurilor de finanțare:


85% din valoarea eligibilă a proiectului va putea fi atrasă din FEDR



13% din fonduri de la bugetul de stat



2% de la bugetul local. Proiecția bugetară 2014-2020
Un pas important în analiza sumelor ce pot fi atrase de Municipiul Oradea

din fonduri structurale, de coeziune şi naționale, pe orizontul de timp 2014 – 2020
este de a determica capacitatea administrației publice locale de a asigura
cofinanțarea proiectelor de investiții propuse.
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Proiecția venituri proprii şi cheltuielilor operaționale, respectiv a excedentului
bugetar operațional pentru perioada 2016-2020:
-Ron-

2016

Venituri operationale

2017

2018

2019

2020

406,947,000

428,556,000

442,792,000

456,075,760

469,758,033

operationale

339,349,000

358,729,000

370,520,000

381,635,600

393,084,668

Excedent operational

67,598,000

69,827,000

72,272,000

74,440,160

76,673,365

Cheltuieli

30%

din

excedentul

operațional

20,279,400

20,948,100

21,681,600

22,332,048

23,002,009

Printr-o alocare de 30% din excedentul operațional al perioadei 2016-2020,
Municipiul Oradea „disponibiliza” pentru susținerea cofinanțării proprii a proiectelor
din fonduri nerambursabile 108,243,157 lei, reprezentând aproximativ 24,000,000
euro, la un curs mediu de 4,5 lei/euro.
Pentru a stabili nivelul minim, respectiv maxim ce poate fi atras de Municipiul
Oradea din fonduri structurale, de coeziune şi naționale şi ținând cont de experiența
din perioada de programare anterioară, am avut în vedere:
-

pentru nivelul maxim - cofinantare 2%+10% neeligibile;

-

pentru nivelul mediu - cofinantare 2%+20% neeligibile;

-

pentru minim - cofinantare 2%+30% neligibile.
Total excedent

108,243,157

lei

curs 1 euro = 4.5 lei

24,054,035

euro

200,450,292

euro

109,336,523

euro

75,168,859

euro

maxim - cofinantare 2%
+10% neeligibile
mediu - cofinantare 2%
+20% neligibile
minim - cofinantare 2%
+30% neligibile
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P roiecția g radului de îndatorare
Nivelul maxim al datoriei publice a Municipiului Oradea în perioada analizată
2015-2020 este înregistrat în anul 2015, respectiv 2020, cânt atinge 24% din
veniturile proprii. În prezent plafonul maxim de îndatorare este reglementat la 30%
din veniturile proprii, fapt ce permite luare în considerare și pentru perioada de
programare 2014-2020 a posibilității accesării de fonduri rambursabile (credite
bancare) pentru asigurarea cofinanțării proprii la proiectele europene.
Scenariul avut în vedere cuprinde contractarea unui credit bancar în anul
2017 cu o valoare de 20.000.000 euro şi 10 ani de rambursare, pentru care
Municipiul Oradea ar trebui să suporte un serviciul anual suplimentar al datoriei
publice de 3.000.000 euro/an. Costurile împrumutului ar reduce capacitatea de
finanțare bazată pe excedentul operațional în anii 2017-2020.
Excedent operational

15,054,035

euro

credit bancar

20,000,000

euro

total

35,054,035

euro

292,116,958

euro

159,336,523

euro

109,543,859

euro

maxim - cofinantare 2%
+10% neeligibile
mediu - cofinantare 2%
+20% neligibile
minim - cofinantare 2%
+30% neligibile

Concluziile la care s-a ajuns în urma proiecțiilor bugetare şi analizelor realizate
sunt următoarele:
1.

Municipiul Oradea deține o rezervă

de creştere a excedentul

operațional pe seama unei colectări îmbunătățite a impozitelor şi
taxelor locale, a creşterii încasărilor din cotele defalcate din
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impozitul pe venitul global şi optimizării cheltuielilor operaționale.
2.

Capacitatea municipalității de a susținere a cofinanțării proiectelor
europene

din veniturile proprii se poate completa cu resursele

rambursabile care pot fi atrase.
3.

Printr-o alocare

de 30%

din

“excedentul operațional”, Municipiul Oradea poate atrage la bugetul
municipal 75.000.000 –

200.000.000 euro (min-max) din fonduri

structurale, de coeziune şi naționale.
4.

Suplimentar, prin accesarea unui credit bancar de 20.000.000 euro,
Municipiul Oradea

îşi poate creşte capacitate de susținere a

proiectelor europene până la 110.000.000 – 300.000.000 euro (minmax).
Metodologia aplicată

Din punct de vedere metodologic, analiza elementelor financiare necesare
planificării investitiilor publice preconizate a se realiza prin cofinanțare la fondurile
europene a avut în vedere urmãtoarele aspecte:
1.

realizarea prognozei veniturilor şi cheltuielilor bugetului local în perioada 2016 2020;

2.

determinarea excedentului operațional în vederea finanțãrii investițiilor, evaluarea
cofinanțării locale şi a sumelor ce pot fi atrase la bugetul local din fonduri structurale
şi de coeziune.
Prognoza s-a fundamentat pe premiza că în perioada 2015 – 2020 nu vor
apărea schimbări legislative majore cu impact asupra finanțelor locale (atât în
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privința surselor veniturilor bugetare şi a cuantumului acestora, cât şi în privinþa
obligațiilor de finanțare a serviciilor publice).
Pentru anii 2015 - 2020 s-a realizat o prognozã a tuturor cheltuielilor
bugetare, mai puțin a celor de capital, în aşa fel încât la sfârşitul exercițiului de
prognoză s-a obținut aşa numitul “excedent operațional”, diferență

între totalul

previzionat al veniturilor şi totalul previzionat al cheltuielilor curente şi financiare.
Excedentul operațional poate finanța cheltuielile de capital şi exercițiul datoriei

publice locale.
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2.4.10.Rolul Municipiului Oradea în dezvoltarea județului Bihor

Din punct de vedere a dezvoltării economice, a creării locurilor de muncă, a
furnizării serviciilor medicale, educaționale și sociale, sfera de influență a Municipiului
Oradea, calculată în raport cu celelalte centre urbane din regiune, se intinde până la
50 de km distanță de municipiu, justificând astfel rolul determinant asupra localităților
din județul Bihor.
Politica de fragmentare teritorială din ultimii 25 de ani care a contribuit la
scăderea capacității instituționale a autorităților locale situate în mediul rural, fapt ce
impune regândirea politicii de dezvoltare teritorială a României în sensul susținerii
concentrărilor teritoriale și economice care să permită o diseminare a dezvoltării cu
impact la nivelul vecinătăților apropiate sau mai îndepărtate.
Astfel, creșterea masei demografice și economice în jurul Municipiului Oradea
este o necesitate ce contribuie la îmbunătățirea capacității de atragere de noi investiții
în regiune respectiv de multiplicare a oportunităților la acest nivel, mai ales având în
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vedere contextul concurențial pentru atragerea de capital și oameni în care este
implicat Municipiul Oradea în raport cu celelalte orașe din regiune (Cluj-Napoca,
TImișoara, Debrecen, Arad).
Rolul Municipiului Oradea în dezvoltarea județului Bihor se traduce ca fiind
important atât din punct de vedere al gradului de conectitivitate, fluxurilor de trafic
cât și din punct de vedere al dezvoltării socio-economice. Cei mai relevanți indicatori
în acest sens sunt:
•Total navetiști pe relația Municipiul Oradea-restul localităților din județul
Bihor: aproximativ 25.000 persoane/zi. (autoturisme +transport public).
În ceea ce privește legătura prin intermediul transportului public județean, în
fiecare zi, sunt operate 418 curse pe relația Municipiul Oradea-restul localităților din
județul Bihor.
Repartizarea pe direcții a acestor curse :
•

Din direcția Valea lui Mihai – Marghita sosesc la stația Gara CFR Oradea
79 de cursede pe traseele județene, dintre care 53 au lungime peste 30
km, şi 26 au sub 30 km.

•

Din direcția Aleşd – Tileagd sosesc la stația lângă Poliția Rutieră (str.
Clujului) în total 137 de curse, dintre care 66 depăşesc lungimea de peste
30 km, şi 71 mai scurte de 30 km.

•

Din direcția Salonta – Arad sosesc la stația Livela sosesc în total 145 de
curse, dintre care 60 au lungime peste 30 de km, iar 85 sunt mai scurte de
30 de km.

•

Din direcția Beiuş – Ştei sosesc în Autogara Nufărul în total57 de curse,
dintre care 36 au lungime peste 30 de km, şi 21 au sub 30 km.
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63,28% din numărul total al salariaților din județul Bihor au locurile de muncă în
Municipiul Oradea.

65% din cifra de afaceri a firmelor din județul Bihor este realizată de firmele care
activează în Municipiul Oradea.
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65,12% din Produsul Intern Brut al județului Bihor este generat în Municipiul Oradea.

79,18 % din numărul total de medici angajați în sectorul public la nivelul județului
Bihor, lucrează în Municipiul Oradea.
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2.4.11. Necesitatea proiectului Oradea-Sînmartin
În ceea ce privește proiectul unirii adminsitrativ teritoriale dintre OradeaSînmartin, relația de dezvoltare teritorială între cele două unități administrativ-teritoriale
învecinate are la bază o experiență de durată în ceea ce privește dezvoltarea în comun
a serviciilor publice respectiv accesarea infrastructurii de agrement din stațiunile Băile
Felix și Băile 1 Mai .
Oradea a epuizat cea mai mare parte a terenurilor disponibile (70% din suprafața
totală este reprezentată de intravilan) şi are nevoie de spații limitrofe pentru dezvoltare
rezidențială şi de servicii. Dezvoltarea spre zona de deal este dificilă, iar spre câmpie
intravilanul a atins limita teritorială.
Pe de altă parte, Comuna Sînmartin prin amplasarea sa, oferă un acces facil la
oportunitățile urbane, existând o alipire naturală de municipiu. Această proximitate a fost
intensificată în ultimii ani prin experiența comună din cadrul Zonei Metropolitane Oradea
şi a asociațiilor intercomunitare Termoregio, Aparegio şi Transregio.
Legătura dintre cele două unități administrativ- teritoriale se reflectă zilnic în
traficul rutier, fapt ce a determinat Municipalitatea Orădeană să deruleze în prezent două
proiecte majore pentru fluidizarea accesului între Oradea şi Sînmartin prin pasajele
rutiere centură - DN76 şi centură – Ciheiului. De altfel, Comuna Sînmartin este singura
localitate conectată la Oradea prin două căi rutiere de acces în timp ce fluxul de trafic pe
această relație este cel mai ridicat din Zona Metropolitană Oradea (aproximativ 17.000
mașini /zi fiind recensate între cele două localități conform Studiului de Trafic elaborat în
anul 2013 de către INCERTRANS).
Din punct de vedere turistic, brand-ul Băile Felix (cea mai

mare stațiune

balneară cu regim permanent din România) şi cel al oraşului Oradea sunt asociate.
Realizarea unui brand turistic comun bazat pe complementaritatea obiectivelor turistice
din

stațiunea balneară cu cele specific urbane (arhitectură, istorie), va asigura

satisfacerea unei palete largi de actuali şi potențiali turişti.
Creşterea numărului populației şi a suprafaței oraşului va ridica prestigiul
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Municipiului Oradea şi capacitatea de atragere a activităților economice şi fonduri
nerambursabile.
În acest sens, pentru o analiză mai aprofundată cu privire la complementaritatea
diferitelor funcțiuni teritoriale, oportunități și perspective este necesară o abordare bazată
pe identificarea punctelor forte și slabe atât în ceea ce privește serviciile publice existente
la nivelul celor două U.A.T. cât și referitor la domeniile de interes care ar putea sta la
baza unei dezvoltări teritoriale comune a celor două localități.

Demografie
Municipiul Oradea a înregistrat o scădere constantă a populației. Tot în această
perioadă toate comunele limitrofe orașului au înregistrat o creștere a numărului de
locuitori. Deficitul de populație al Municipiului este dat de mișcarea naturală a populației
către zone limitrofe centrului urban.
Datorită reliefului, zonei turistice și a imediatei proximități de Oradea și beneficiile
acestuia (servicii, centre comerciale, instituții de învățământ, locuri de muncă, etc.),
comuna Sînmartin a fost destinația preferată a persoanelor care s-au relocat exceptând
migrația externă. După municipiul Oradea, comuna Sînmartin este localitatea cea mai
populată din Zona Metropolitană Oradea.
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Servicii publice
Transport public integrat
Sistemul de transportul public reprezintă un element de bază pe care se
fundamentează

dezvoltarea

urbană

a

Municipiului

Oradea

și

a

comunelor

limitrofemetropolitane (Sînmartin, Sîntandrei, Oșorhei, Nojorid etc.), evoluția acestui
sistem depinzând de modelele de aşezări umane care au fost "planificate" să se dezvolte,
de consum, de organizarea producției şi de infrastructura disponibilă.
În vederea planificării, contractării, pregătirii procesului de operare, monitorizării
și evaluării dezvoltării sistemului de transport public metropolitan, a fost constituită la
data de 13.03.2012, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio având ca scop
înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în
comun a serviciului de transport public local prin servicii regulate din cadrul asociației, pe
raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, în conformitate cu
prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 şi a principiilor
descentralizării şi a autonomiei locale.
Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio sunt:
1.

Municipiul Oradea 196.367 locuitori

2.

Comuna Borş

3.

Comuna Sînmartin 9.572 locuitori

3.946 locuitori

Argumentele care au stat la baza constituirii acestui sistem de transport public
constau în:
1. Transportul județean nu era atractiv pentru populația din comunele
limitrofe deoarece nu parcurgea zonele de interes din municipiu iar oprirea
se facea în stații publice amplasate în zonele de delimitare teritorială dintre
comunele membre A.D.I. Transregio și municipiul Oradea.
2.

Implementarea serviciilor publice integrate de transport călători, aşa
cum sunt definite prin art. 2 lit.(m) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 –
serviciile interconectate de transport într-o zonă geografică determinată cu
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un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare a biletelor şi un
orar unic de transport.
3.

Satisfacerea necesităților de deplasareîntr-o măsură cât mai mare posibilă prin intermediul unor moduri de transport mai puțin poluante –
transportul local intercomunitar, fiind indispensabil în prevenirea creşterii
poluării.

4.

Lipsa atractivității sistemului de transport public pe ruta OradeaSinmartin a generat si genereaza in continuare o presiune foarte mare
asupra traficului din municipiu, o buna parte din locuitorii

comunei

Sinmartin alegând automobilul pentru a se deplasa pe ruta SInmartinOradea.
5.

Program de transport unic şi grafice de circulație integrate:
-

grafice de circulație care permit reducerea timpului de deplasare,
interconectate şi reglementate unitar pentru toate traseele din zona
geografică deservită, transbordări mai bine coordonate şi sancționate de
către o singură autoritate de autorizare (ADI Transregio);fiecare unitate
administrativ-teritorială asociată în cadrul A.D.I. Transregio îşi va aproba,
prin intermediul Consiului Local, graficele de circulație ale curselor care
deservesc acea localitate, introducerea de noi curse sau prelungiri de
trasee, corelarea capacităților de transport cu modificările fluxurilor de
călători, modificându-le prin hotărâre de consiliu local şi A.G.A. a
asociației de câte ori se impune, cu efecte imediate pentru utilizatori.

6.Eliminându-se dezechilibrele actuale dintre zona centrală şi aria
limitrofă vor apărea, pentru prima dată, fluxuri de călători în prezent
inexistente dinspre municipiu înspre zona periurbană și invers.
înainte de 1 Ianuarie 2014, indiferent

de modificările în opțiunile de

transport ale cetățenilor, aceste trasee, având regim de transport județean,
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se puteau modifica doar o singură dată pe an iar consiliul local nu avea nici
o putere de decizie, nefiind de competența sa ci a consiliului județean.
6.

Utilizarea de pachete tarifare atractive (integrare tarifară):
integrare tarifară prin utilizarea pe teritoriul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Transregio a unui singur tip de legitimație de călătorie
valabil pentru toate mijloacele de transport public local (card de mobilitate
urbană), conform prevederilor art.1 alin. 4 lit. n din Legea nr. 92/2007;
reduceri tarifare la deplasările combinate, în care se utilizează cel puțin
2 mijloace de transport pentru a ajunge la destinație, pentru îndeplinirea
nevoilor de mobilitate a utilizatorilor şi atragerea în noul sistem de transport
public a posesorilor de autoturisme. Înainte de 1 Ianuarie 2014, având
regim de trasee județene, tarifele erau aprobate de către Consiliul Județean
iar titlurile de călătorie nu erau valabile în transportul urban din municipiu,
cetățenii plătind o sumă mai mare pentru a se deplasa pe ruta OradeaSinmartin (si retur) respectiv pe teritoriul Municipiului Oradea;
- aprobarea tarifelor de către fiecare administrație publică membră pentru
traseele care o deservesc, urmată de hotărârea AGA a asociației de
dezvoltare intercomunitară, în strânsă legătură cu condițiile detransport pe
care şi le doreşte fiecare comună şi pe care le poate monitoriza şi
sancționa nemijlocit.
7. Deservirea ritmică a localității balneare

Sînmartin crește și

importanța turistică a Municipiului Oradea; prin asigurarea de linii către
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comuna Sînmartin atât din actuala origine – cartierul Nufărul – cât și dintro origine nouă, stația CFR- gara centrală a municipiului situată pe strada
Republicii, se crează o mai mare “piață” a călătoriilor pentru operatorii de
transport urban (în plus aglomerația creată și de taximetre în zona gării va
scădea considerabil).
8. Nodul reprezentat de stația CFR centrală va putea deveni un punct
de schimb intermodal – feroviar, rutier, urban – care va face mai
accesibilă zona balneară.
Traficul de călători către Sînmartin (cf. Studiu de flux de calatori realizat
de ZMO in Februarie 2013).

1487 călători /
zi

Pentru o zi de lucru, numărul de călătorii în sensul dus este:1.487 – valoare medie
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1.280 călători /

Pentru o zi de lucru, numărul de călătorii în sensul întors este: 1.280 – valoare medie
Avantaje

Dezavantaje

Sînmartin este membru asociat în cadrul A.D.I. Transregio Sînmartin este co-acționar

Capacitatea de operare a S.C. OTL S.A. este limitată momentan (trebuie realizate

la S.C. OTL S.A.

investitii în achiziția unor mijloace de transport noi).

Concentrare demografică ridicată (in special in localitatea Sinmartin, Baile Felix, Baile 1
Mai) ceea ce justifică rentabilitatea sistemului de transport la nivelul intregii comune pe

Planificare urbană haotică ce va afecta pe termen lung modificarea rețelei de transport

termen scurt, mediu și lung

public local și va crește presiunile asupra serviciului oferit

Cel mai ridicat flux de calatori dintre comunele din ZMO (1.300 călători/zi), fapt ce permite
operarea sistemului de transport la costuri rezonabile in raport cu populatia deservita (73%
acoperire costuri de exploatare din vanzarea de bilete si abonamente in prima luna de
operare - Ianuarie 2014 - față de Municipiul Oradea, rata de 50%)
Gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul în Oradea Subvenționarea a 50% din
abonamentul elevilor şi studenților Abonamentul unic la nivelul transportului public local
Posibilitate creștere venituri prin atragerea turiștilor în sistemul de transport public local
Posibilitatea integrării liniei ferate de pe traseul Oradea- Baile-Felix în rețeaua de tramvai a
Municipiului Oradea și operarea unui tram-tren pe această rută, pe termen lung.
Pensionarii din Sînmartin beneficiază de 20 de călătoriipe lună cu prețul de 20 ron (10
călătorii metropolitane și 10 călătorii în Oradea)
Abonament de tip blanear pentru turiști cu valabilitate de 14 zile

Alimentarea cu energie termică
Municipiul Oradea şi Comuna Sînmartin sunt membri ai ADI Termoregio și coacționari SC Termoficare Oradea S.A.
Energia termică produsă de S.C. Electrocentrale S.A. Oradea asigură apa caldă
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şi/sau încălzirea pentru marea parte a locuințelor şi spațiilor comerciale situate în comuna
Sînmartin.
Transportul agentului termic este asigurat prin Magistrala nr. 6 (2 x DN 400) cu o
lungime de 3 km – din strada Ogorului - Băile 1 Mai, o rețea de transport de 872 ml (DN
200 si DN 10), 1853 ml de rețea de distribuție şi 3 puncte termice.
Sunt deserviți clienți din Sînmartin, Băile 1 Mai şi Băile Felix. Există de asemenea
imobile alimentate direct din rețeaua de transport prin intermediul unor PT-uri modulare
exploatate de către utilizatori.
Posibilitatea de preluare de noi consumatori pe reteaua de distributie acelor 3
PT-uri este redusă din cauza limitelor rețelei. Extinderile rețelei de transport şi alimentare
a unor zone noi se poate realize prin intermediul unor PT-uri modulare (la nivel de imobil).
Referitor la starea tehnică a rețelelor - Magistrala M6 este o rețea supraterană
pusă în funcțiune în anul 1988 şi nu prezintă probleme majore. O parte din rețeaua de
transport de pe raza Comunei Sînmartin a fost reabilitată. Rețeaua de distribuție şi a
cele 3 PT sunt operabile, dar necesită anumite intervenții tehnice.
Avantaje
Sînmartin este membru ADI TERMOREGIO Sînmartin este coacționar

Dezavantaje
Posibilități de extindere limitate

SC Termoficare SA Starea tehnică bună a rețelelor spre/în Sînmartin
Grad bun de încasare a facturilor

Potentialii clienți sunt utilizatori individuali (case)

Prețuri de furnizare similare
Investițiile Oradea în grupul energetic nou şi reabilitarea magistralelor

Alimentarea cu apă şi rețeaua de canalizare
Municipiul Oradea şi Comuna Sinmartin sunt membri ai ADI Aparegio si
coacționari SC Compania de Apă SA.
Compania de Apă Oradea furnizează către comuna Sînmartin şi satele
componente ale comunei servicii de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră.
Situația lungimilor rețelei, a numărului de branşamente de apă şi racoduri de canal este
prezentată în tabelul următor:
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Nr. branşamente

Lungime rețele

Racord Canal

Nr.
Populație

-ml-

Totală/L

Localitate

ocalitate
Populație

Agenți

Populație

Agenți

Apă

611

141

CORDĂU

346

6

HAIEU

303

BETFIA

102

BĂILE 1 MAI

114

25

95

25

2240

BĂILE FELIX

142

38

128

38

RONTĂU

273

9

149

9

CIHEI

316

TOTAL

135

14175

15275

8670
215

5100

1963

1039

207

1320

1406

415
256

431

200

1782

213

130

6485

6614

532

255

6540

3430

5995
219

3511

916

7565

2207

Gospodării

Nr.
persoane
branşate

Canal

SÎNMARTIN

452

Nr.

56770

29064

1225

220

1078

370

9312

3166

7278

Gradul de acces al locuitorilor din Comuna Sînmartin la serviciile de apă este
de 70%, iar pentru serviciile de canalizare menajeră 33%.
SC Compania de Apă SA are în evidențe 2.585 clienti cu sediul în Comuna
Sînmartin, din care 145 agenți economici și institutii, 33 asociații de proprietari, 2407
abonati casnici.Gradul de încasare al facturilor este de 95,36% aferent lunii noiembrie
2013.
Avantaje
Sînmartin este membru ADI APAREGIO

Dezavantaje
Creșterea prețurilor în urma investițiilor realizate în dezvoltarea infrastructurii de
alimentare cu apă și canalizare.

Sînmartin este coacționar SC Compania de Apă SA Starea tehnică
bună a rețelelor spre/în Sînmartin Grad bun de încasare a facturilor
Prețuri de furnizare a serviciilor unitare
Reale posibilități de extindere a rețelelor
Cuprinderea Comunei Sînmartin în programul de investiții din fonduri
structurale
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Iluminatul public
Municipiul Oradea are concesionat serviciul public de iluminat public către SC
Luxten Lighting SA, până în anul 2020.În baza contractului de concesiune se realizează
lucrări de modenizare, extindere şi întreținere a rețelei publice de iluminat public.
Oradea a derulat un program pentru modernizarea extinderea sistemului de
iluminat public în valoare de 25,5 milioane lei (2010-2013), urmat de etapa a doua în
valoare de 15,3 milioane lei (2013-2015). Investițiile sunt realizate de SC LUXTEN
LIGHTING COMPANY SA. Finanțarea lucrărilor realizate se asigură din fondurile proprii
ale SC Luxten Lighting SA, în calitate de concesionar al serviciului public de iluminat, iar
Municipiul Oradea va deconta costurile de recuperare a investiției până la finele
contractului de concesiune.
Din estimările Primăriei Comunei Sînmartin, gradul de asigurare a iluminatului
public în comună este de 60 - 65%.
Comparativ, în Municipiul Oradea, în urma investițiilor realizate/în curs de
realizare, gradul de asigurare a iluminatului public va depăşii 95%.
Avantaje
Oradea și Sînmartin - tarife negociate mai mici

Dezavantaje
Necesitatea efectuării unor investiții suplimentare pentru modernizarea iluminatului
public.

Capacitatea superioară oraşului de a susține extinderea şi modernizarea iluminatului
public

Contractul de concesiune a iluminatului public din Oradea permite realizarea de
lucrări suplimentare cu sprijinul financiar al concesionarului

Domenii de interes comun
Turism
Cele 2 localități sunt principalii actori turistici la nivelul zonei Metropolitane
având o cotă de 98.5% din totalul înnoptărilor din Zona Metropolitană Oradea (cf.
ultimelor date statistice). În acest moment, cele două localități atrag două categorii
diferite de turiști. În Municipiul Oradea durata medie de ședere a unui turist este de
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1.7 zile, în vreme ce în comuna Sînmartin durata medie de ședere a unui turist este
de 7.4 zile.
Datele INS cu privire la durata medie de ședere subliniază douăcategorii de turiști:
4.

Turiști cu destinație directă Băile Felix – sejur concediu;

5.

Turiști de tranzit cu preponderență în Oradea Primul pas pentru

dezvoltarea turismului va fi realizarea unei strategii comune de promovare
turistică care va avea ca și bază:
A.

Complementaritatea ofertei celor două localități;

B.

Cooperarea dintre agenții economici și structura din cadrul autorității
locale care realizează strategia;

C.

Creșterea gradului de utilizare a capacităților de cazare existente;

D.

Investiții directe și indirecte în turism.

E.

Promovarea comună a Oradiei cu Sînmartin sub umbrela unei
identități care cuprinde mai multe axe de comunicare.

Comple men taritate a ofertei cel or două localități
Sînmartinul prin stațiunile Băile Felix și 1 Mai oferă în acest moment, aproape
în exclusivitate, un pachet turistic care conține doar componenta balneară de turism. În
schimb Municipiul Oradea are o ofertă care conține în cea mai mare parte turism
cultural, arhitectural, de distracție (cluburi, cinematografe, centre comerciale, etc.). O
strategie comună ar duce la creșterea duratei medie de ședere a unui turist în Oradea
prin introducerea unui pachet care să conțină cel puțin 1 zi în Băile Felix, pe când din
perspectiva Sînmartinului posibilitatea turiștilor de a beneficia de alte tipuri de turism
(vizite in cetate, centre comerciale sau cluburi, programe culturale și evenimente de tip
concerte) ar duce la creșterea volumului de turiști, creșterea gradului de satisfacție și
creșterea gradului de ocupare în perioadele din extrasezon.
Cooperarea dintre agenții economici și structura din cadrul autorității locale care
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rea liz eaz ă s trate g ia
Realizarea unui grup de lucru mixt (autoritate publică agenți economici) care să
stabilească direcțiile strategiei.
Crearea de materiale de promovare sub identitatea Orașului dedicate diferitelor
axe de comunicare (turism balnear, turism cultural, turism de recreere etc.).
Realizarea unor pachete mixte (tourist card Oradea – acces muzeu, teatru,
reduceri la restaurante si magazine, transport public, excursii tematice și activități de
recreere – echitație, plimbări cu bicicleta etc.).
Creșterea g radului de utilizare a capacităților de cazare existente

HOTELURI ȘI PENSIUNI
Sursa datelor: INS, 2013
960,000

Sursa datelor: INS 2014

940,000

149

920,000

95

880,000
860,000

870,171i

Număr înnoptări

900,000

952,163

l

Principalul scop pentru primi ani este creșterea gradul de ocupare al unităților de
cazare existente. Situația conform datelor statistice prezintă un grad de ocupare anual
scăzut .
63,75% din numărul total al structurilor de primire turistică din județul Bihor
se situează în Municipiul Oradea și comuna Sînmartin.
77,57% din numărul total de locuri disponibile în structurile de primire
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turisitică din județul Bihor, se concentrează în Municipiul Oradea și comuna
Sînmartin.
91,38% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turisitică din
județul Bihor este generat de unitățile de primire turistică situate în
Municipiul Oradea și comuna Sînmartin.
In vesti ții direc te și i n di recte în turism
Municipiul Oradea (lei)

Proiect
Reabilitare Piața Unirii

21.000.000

Reabilitare Cetatea Oradea

87.000.000

Reabilitare pasaj Vulturul Negru
Amenajare

Aqua

4.000.000

parc

88.000.000

Nymphea
Amenajare

grădină publică

Dealul

7.500.000

Ciuperca
Reabilitare traseul religios (biserici)

7.000.000

Pista

4.100.000

de

biciclete

Oradea

Berettyóújfalu
218.600.000 lei
Total

În perioada 2008-2014, Municipiul Oradea a dovedit o capacitate ridicată de
atragere a fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea turismului.
Datorită unor neregulii descoperite în implementarea de proiecte finanțate din
fonduri de pre-aderare, comuna Sînmartin a avut interdicție la accesarea de fonduri
europene până în anul 2012.
Pe lângă investițiile directe în infrastructura de turism, Municipalitatea Oradea are
în bugetul pe anul 2015 investiții pentru îmbunătățirea căilor de acces și a drumurilor,
amenajarea de parcuri și spații verzi.
Capacitatea și expertiza municipiului în atragerea de fonduri nerambursabile oferă
premisele realizării proiectelor existente la nivelul comunei Sînmartin și generarea de noi
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proiecte.
Pentru a crește gradul de atractivitate la nivelul comunei Sânmartin în sensul
creării acelui spațiu complementar Municipiului Oradea care să asume funcții teritoriale
de activitate turistică de calitate și agrement, ar trebui urmărite următoarele direcții de
dezvoltare:
•Înființarea unui centru de informare turistică;
•Crearea unei rețele de piste de biciclete între Municipiul Oradea și
Sînmartin;
•Amenajarea unor parcuri în stațiunile Băile Felxi și Băile 1 Mai;
•Amenajarea unei rețele de zone pietonale la nivelul fiecărei stațiuni
precum și conectarea acestora;
•Modernizarea pistei de atletism din pădurea Băile Felix;
•Stimularea dezvoltării unor baze sportive în stațiunile Băile Felx și Băile 1
Mai.
Promovarea comună a Oradiei cu Sînmartin sub umbrel a une i iden tități care
cuprinde mai multe axe de comunicare:


Participarea Municipiului Oradea împreună cu furnizori de servicii de turism la
târguri de promovare a turismului;



Identificarea mai multor pachete corelate cu axele de comunicare - balnear,
timp liber, arhitectură și istorie.

Avantaje

Dezavantaje
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Atragerea de investiții pentru finanțarea proiectelor de susținere a dezvoltării turismului

Integrarea brand-ului Băile Felix în cadrul brand-ului
„Oradea Mare”

Expertiză pentru scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană
Creșterea taxelor locale pentru agenții economici din turism
Realizare brand turistic comun cu mai multe axe de comunicare - balnear, timp liber,
arhitectura istorie

Posibilă creștere a prețurilor pentru serviciile de turism

Dezvoltare de noi proiecte pentru susținerea turismului la nivelul cartierului Sînmartin.
Organizarea de evenimente în perioadele estivale pentru turiștii din stațiune
Amenajare spații verzi și de recreere pentru turiști
Realizarea unor pachete mixte de turism de tip „city break” 2 zile în Oradea 2 zile în
Băile Felix
Organizarea teritoriului pentru dezvoltarea de noi unități de cazare.
Dezvoltarea căilor de acces și a rețelelor de utilități.

Sănătate
Accesul populației rurale, în general, la servicii medicale de specialitate este
restrâns deoarece în Oradea se află principalele spitale și unități medicale ale județului
Bihor.
Investițiile pentru modernizarea serviciilor medicale au fost atrase în principal de
centrele din Oradea datorită importanței acestora și datorită capacității ridicate de
atragere a fondurilor europene disponibile.
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Avantaje

Dezavantaje

Crearea unei sub-stații pentru asigurarea serviciului

de urgență pentru comuna

Relocarea anumitor secții din municipiul Oradea.

Sînmartin. Serviciul de urgență va asigura și servicii de pentru urgențele stomatologice.
Extinderea centrelor de permanență pe cartiere (Sînmartin și 1 Mai). Centrele de
permanență vor fi dotate

cu aparatură de telemedicină deschizând accesul

persoanelor din comună la medici de specialitate din Oradea fără a mai face
deplasarea la Oradea, decât în caz de urgență.

Dezvoltarea Spitalului de Recuperare pentru

realizarea unui pol de recuperare

medicală.
Dezvoltarea de pachete turistice pentru recuperare și cantonamente de iarnă pentru
sportivi. Spital de recuperare + amenajare de baze sportive (pistă de alergare pădurea
Felix, terenuri acoperite multifuncționale.
Asigurarea unor centre medicale temporare în cele 2 stațiuni pentru perioada estivală.

Educația
Comuna Sînmartin şi satele componente asigură prin unitățile şcolare de pe
teritoriul lor, şcolarizarea elevilor până la nivel gimnazial (clasa VIII). Pentru nivelul liceal
şi ulterior, universitar, opțiunea principală şi cea mai la îndemână este urmarea cursurilor
o asigură unitățile şcolare şi universitare din Municipiului Oradea.
În cadrul Comunei Sânmartin funcționează o şcoală cu clasele I-VIII având
personalitate juridică şi trei unități arondate care nu au personalitate juridică, aferente
satelor Cordău, Haieu şi Rontău.
Potrivit structurii populației, conform ultimului recensământ (2011), la nivelul
Comunei Sânamrtin au domiciliul 1.120 de copii cu vârsta între 6-14 ani. Dintre aceştia,
685 de elevi urmează cursurile claselor I-VIII din comună, iar 435 de elevi (39%) sunt
înscrişi la unitățile şcolare din Municipiul Oradea.
Raportat la numărul de cadre didactice de la nivelul învățământului primar şi
gimnazial (43 cadre didactice), în cazul Comunei Sînmartin unui cadru didactic îi revin
15,9 elevi.
Numărul mediu de elevi din clasele I-VIII este de 18 elevi/clasă în Comuna
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Sînmartin. Numărul mediu de elevi stabilit de Ministerul Educației pentru clasele primare
şi gimnaziale este de 20 elevi/clasă.
Avantaje

Dezavantaje

39% dintre copii din Sînmartin, cu vârste între

Creșterea numărului de elevi din comuna Sînmartin care

6 şi 14 ani, sunt elevi în unitățile de învățământ din Oradea

vor studia la unitățile școlare din Municipiul Oradea.

Elevii din Sînmartin pot urma liceul doar în Oradea

n Oradea - beneficii pentru elevi pe transportul public

Ritmul de creştere al populației Comunei Sînmartin (+29% între 2000-2014) nu
se reflectă la nivelul populației şcolare (+12%), evidențiind opțiunea locuitorilor comunei
de a-şi înscrie copii la unitățile şcolare din Oradea.
Atragerea de fonduri nerambursabile
În primul rând, trebuie menționată expertiza Municipiului Oradea și a Zonei
Metropolitane Oradea, care cu personal propriu calificat are experiența necesară
elaborării documentațiilor pentru obținerea de finanțări nerambursabile, dar şi al
implementării acestor proiecte.
Alipirea administrativ-teritorială ar asigura un punctaj suplimentar în evaluarea
proiectelor depuse.
De asemenea, oraşul Oradea îşi poate asuma proiecte de anvergură însă trebuie
avute în vedere nevoile diverse la care trebuie sa se adreseze.
În perioada 2014-2020 fondurile estimate a fi disponibile prin programele viitoare
de finanțare sunt:
-

POR: 6,5 mld. euro, POS-CCE: 1,26 mld. Euro (Municipiul Oradea este eligibil
pentru a aplica)

-

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR): 7,5 mld. euro (Comuna
Sînmartin este eligibilă pentru a aplica).
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Alte programe de finanțare neramaburabilă precum Programul de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria- România, PO Capital uman, PO-DCA si altele, sunt accesibile
în măsură egală ambelor localități.
Alipirea administrativ-teritorială nu îngrădeşte accesul Comunei Sînmartin la
finanțarea prin PNDR, pentru proiectele depuse şi câştigate înainte de acea dată. Astfel,
oportunitatea combinării experienței Oradea în accesarea de astfel de finanțări înainte
de data de 01 ianuarie 2016 nu trebuie ratată.
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Avantaje

Dezavantaje

Experiența privind atragerea de fonduri nerambursabile.

Sînmartin poate accesa fonduri nerabursabile pe programul PNDR doar până la data
când alipirea administrativ- teritorială devine operațională.

Oportunitatea accesării concomitente de finanțări prin programe 2014-2020 atât pe
POR şi POS (Oradea), dar şi PNDR până la data integrării comunei Sînmartin în
cadrul Municipiului Oradea.

-preluare de pe site-ul Primăriei Oradea-adresă
http://www.oradea.ro/fisiere/module_subpagini_fisiere/784/anexa%20pct.%201.pdf

3.ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI
ALE

EVOLUŢIEI

SALE

PROBABILE

ÎN

SITUAŢIA

NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI PROPUS;
3.1 GENERALITĂȚI
În cele ce urmează sunt punctate principalele aspecte de mediu asociate
neimplementării proiectelor prevăzute prin STRATEGIA DE DEZVOLTARE
LOCALĂ A MUNICIPIULUI ORADEA – PROIECTE PRIORITARE 2015-2020:
- Modificarea

peisajului prin dezvoltarea haotică și aleatoare a construcţiilor

(pătrunderea construcţiilor în spaţiul agricol învecinat sub formă
dentriculară fără dotări edilitare aferente, alterarea valorii estetice a
peisajului prin lipsa unei viziuni unitare asupra arhitecturii construcţiilor,
fragmentarea structurii peisajului etc.);
- Franjurarea

limitei intravilanului, cu implicaţii la nivelul peisajului;

- Distribuţia

teritorială haotică a zonelor funcţionale (intercalaţii între

zonele rezidenţiale, industriale, de dotări și servicii etc.);În condiţiile unei
dezvoltări imobiliare neînsoţite și de dotările edilitare în sistem centralizat,
crește probabilitatea impactului advers asupra apei freatice și solului, ca
urmarea utilizării sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor;
- Lipsa

unui control adecvat asupra surselor staţionare de poluare a

aerului prin nereglementarea localizării zonelor industriale în relaţie cu cele
rezidenţiale în special;
- Diminuarea

opţiunilor de dezvoltarea economică a localităţii în condiţiile

neimplementării măsurilor menite să încurajeze activitatea investiţională
propuse prin prezenta Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea
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– proiecte prioritare 2015-2020;
- Menţinerea

sub standardele naţionale a supafeţei spaţiilor verzi din

localitate, cu consecinţe negative asupra indicatorilor de calitate a vieţii;
- Menţinerea

unui disconfort pentru vecinătăţilor platformelor industriale, în

condiţiile inexistenţei unor perdele verzi cu rol de tampon între acestea
și zonele rezidenţiale;
- Afectarea

stării de sănătate poate fi determinată și de formele de impact

asupra apei, aerului sau peisajului menţionate anterior.
3.2 VARIANTE ÎN ELABORAREA STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
MUNICIPIULUI ORADEA – PROIECTE PRIORITARE 2015-2020
Având în vedere complexitatea unui astfel de material, precum și numărul
mare al factorilor interesaţi, elaborarea sa a fost un proces ce s-a derulat pe o
perioadă lungă de timp. Astfel, până la varianta finală, a suferit numeroase
modificări, existând implicit și mai multe variante. Deși analiza prezentă face parte
din procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe, iar analiza
alternativelor ar trebui să vizeze aspecte de mediu, menţionăm că nu a fost posibilă
o analiză detaliată în acest sens, neidentificându-se între variantele puse la
dispoziţia evaluatorului diferenţe care să influenţeze procesul de evaluare. Acest
lucru poate fi pus pe seama faptului că priorităţile de mediu au fost stabilite încă
de la debutul elaborării Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Oradea –
proiecte prioritare 2015-2020 și au fost preluate în toate variantele.
În situaţia neimplementării Strategiei, principalele consecinţe ar consta din:
 Afectarea stării de sănătate a populaţiei datorită imposibilităţii asigurării calităţii
atmosferei ambientale;
 Posibila afectare a calităţii apelor de suprafaţă datorită faptului că sistemul de
canalizare centralizat este incomplet;
 Diminuarea cuantumului activităţilor socio-economice şi implicit a veniturilor
comunităţii.
3.3

EVOLUŢIA PROBABILĂ A MEDIULUI ÎN CAZUL NEIMPLEMENTĂRII

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI ORADEA – PROIECTE
PRIORITARE 2015-2020
Implicaţiile Strategiei, prin rolul său fundamental de creare a cadrului
arhitectural urbanistic, dar și de dirijare a dezvoltării în sensul găsirii unui
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echilibru între dimensiunea socială, economică și de mediu, sunt majore la nivelul
unui sistem teritorial. Prin urmare, nu se pune problema analiza unei oportunităţi a
elaborării și implementării unui astfel de plan. El este implicit, este elementul
esenţial al unei dezvoltări dirijate, al unei planificări strategice de dezvoltare. În
mod absolut evident, neimplementarea unui astfel de plan ar avea consecinţe
negative asupra tuturor componentelor unui sistem teritorial, implicaţiile cele mai
importante la nivelul celor de mediu fiind surprinse în cele ce urmează:
Modificarea peisajului prin dezvoltarea haotică și aleatoare a



construcţiilor (pătrunderea construcţiilor în spaţiul agricol învecinat sub
formă dentriculară fără dotări edilitare aferente, alterarea valorii estetice a
peisajului prin lipsa unei viziuni unitare asupra arhitecturii construcţiilor,
fragmentarea structurii peisajului etc.);
 Franjurarea limitei intravilanului, cu implicaţii la nivelul peisajului;
 Distribuţia teritorială haotică a zonelor funcţionale (intercalaţii între
zonele rezidenţiale, industriale, de dotări și servicii etc.);
 În condiţiile unei dezvoltări imobiliare neînsoţite și de dotările edilitare în
sistem centralizat, crește probabilitatea impactului advers asupra apei
freatice și solului, ca urmarea utilizării sistemelor individuale de colectare și
epurare a apelor;
 Lipsa unui control adecvat asupra surselor staţionare de poluare a aerului
prin nereglementarea localizării zonelor industriale în relaţie cu cele
rezidenţiale în special.
3.4 EVOLUŢIA PROBABILĂ A SITUAŢIEI ECONOMICE ȘI SOCIALE ȘI A STĂRII
DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN CAZUL NEIMPLEMENTĂRII STRATEGIA DE
DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI ORADEA – PROIECTE PRIORITARE
2015-2020
 Diminuarea opţiunilor de dezvoltarea economică a localităţii în condiţiile
neimplementării măsurilor menite să încurajeze activitatea investiţională
propuse prin Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea – proiecte
prioritare 2015-2020;
 Menţinerea sub standardele naţionale a suprafeţei spaţiilor verzi din
localitate, cu consecinţe negative asupra indicatorilor de calitate a vieţii;
 Menţinerea unui disconfort pentru vecinătăţile unor platforme industriale,
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în condiţiile inexistenţei unor perdele verzi cu rol de tampon între acestea
și zonele rezidenţiale;
 Afectarea stării de sănătate poate fi determinată și de formele de impact
asupra apei, aerului sau peisajului menţionate anterior.

3.5 AȘEZARE GEOGRAFICĂ;RELIEF
Orașul Oradea este situate în vestul țării,la 13 km față de granița cu
Ungaria.Oradea este reședința județului Bihor și în același timp cel mai important oraș
din regiunea istorică Crișana.
Geografic,estul municipiului Oradea reprezintă zona de contact între
depresiunea Borod-Tileagd şi Câmpia de Vest;este o zonă plată cu cote cuprinse între
120-130 m fiind amplasată pe prima terasă a malului drept în albia majoră a Râului
Crişul Repede. Drept Câmpia de Vest este denumit sectorul românesc al câmpiei
Panonice.Aceasta se întinde pe o lungime de peste 375 km și este delimitată de:
granița de stat cu Serbia și Ungaria(în vest),Dealurile de Vest și Carpații
Occidentali (în est) râul Tur (în nord) și granița cu Serbia (în sud).
Câmpia de Vest cuprinde următoarele unități structurale:
A. Câmpia Someșului (între Depresiunea Oaș, Dealul Codrului, cumpăna de
ape dintre Crasna și Erin,câmpie ce conține următoarele subunități:
-câmpii tabulare:Câmpia Turului și Câmpia Ardud
-câmpii joase:Câmpia Joasă a Someșului și Câmpia Eceda
B. Câmpia Crișurilor (între Câmpia Someșului, Dealurile de Vest,
Mureș),câmpie ce conține următoarele subunități:
-câmpii înalte:Câmpia Aradului,Câmpia Tășnadului, Câmpia Buduslăului,
Câmpia Miersigului,Câmpia Cermeiului,Câmpia Careiului (în partea vestică a
unității,cu dune de nisip fixate prin plantații de salcâm și viță de vie)
-câmpii joase:Câmpia Erinului,Câmpia de subsidență a Crișurilor
C. Câmpia Banatului (între Mureș și granița cu Ungaria) câmpie ce
conține următoarele subunități:
-câmpii înalte:Câmpia Vingăi
-câmpii joase:Câmpia Lugojului,Câmpia Timișului
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Câmpia Biharia-Barcău pe care este amplasat municipiul Oradea, se extinde de
sub Dealurile Oradiei şi din dreapta văii Fâneaţa Mare până la graniţă, iar pe direcţia
nord-sud se dezvoltă între Crişul Repede şi Barcău. Este o câmpie complexă, cu un
nucleu format dintr-un areal mai înalt şi uscat (Câmpul Bihariei) la cca. 110–130 m, pe
care s-a format localitatea Biharia. Corespunde unui con aplatizat al Barcăului în parte
şi al Crişului Repede la nivelul terasei a 2-a (sau terasei 1 după Gh. Măhăra), având
caracter de câmpie intermediară, dar mult mai blândă decât cele similare de la sud de
Crişul Repede.
În partea de nord-est a municipiului se situează Dealurile Oradiei, ce reprezintă
treapta de trecere a Munţilor Plopişului către Câmpie. Dealurile Oradiei se suprapun
depozitelor panoniene mio-pliocene formate din nisipuri în alternanţă cu argile
nisipoase.
Râul Crişul Repede împarte teritoriul municipiului Oradea, în două, străbătândul de la est la vest. Crişul Repede a jucat un rol foarte important în definirea reliefului
actual prin definirea în partea stângă a cursului a 7 terase: terasa de luncă (treapta I),
terasa de luncă 2-3m (treapta II), terasa de 6-10 m, terasa de 15-20 m, terasa de 3440 m, terasa de 50-60 m, terasa de 70-80 m. Terasele inferioare reprezintă locul în
care se dezvoltă oraşul Oradea.
În partea dreaptă a cursului, versantul este subminat permanent de apele
Crişului Repede, ceea ce reprezintă cauza producerii alunecărilor de teren din zonă.
Instabilitatea versantului a dus la limitarea extinderii oraşului în această direcţie. Cu
toate acestea, presiunea urbană a impus folosirea glacisului format la baza versantului
din corpurile de alunecare.
Se poate observa faptul că din totalul suprafetei de teren supună procesului de
alunecare 83,08% din arealul studiat se încadrează în categoria pantelor de până la
5º. Aceste areale sunt afectate de procese slabe de eroziune în suprafaţă. Ele pot fi
utilizate ca terenuri arabile, dar şi pentru construcţii şi căi de comunicaţie (şosele, căi
ferate), ceea ce permite extinderea în condiţii optime atât a perimetrelor locuite cât şi
a infrastructurii.
Pantele cu valori între 5º şi 14º, însumează 13,12% şi sunt prezente în zona de
dealuri precum şi în frunţile teraselor. Aceste zone sunt utilizate frecvent pentru vii,
livezi şi fâneţe. Construcţiile de case şi căile de comunicaţie necesită lucrări speciale,
cu toate acestea, datorită dezvoltării urbane parte din aceste zone la nordul oraşului
Oradea au fost ocupate cu construcţii.
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Pantele cu înclinaţie mai mare de 14º nu sunt specifice zonei, ocupând totuşi
un procent de 3,20%, fiind prezente pe versantul drept al Crişului Repede unde apar
frecvent alunecări de teren.
Din punct de vedere al expoziției versanților, pantă de până la 3 grade (cvasiorizontală) prezintă 76,3% din teritoriul Unităţii teritorial administrative a Municipiului
Oradea, iar pentru restul suprafeţelor repartiţia procentuală a expoziţiei este
aproximativ egală, oscilând între valori de 1,24% şi respectiv 3,69%.
Din punct de vedere al zonării riscului la alunecări de teren, pe teritoriul
municipiului Oradea se pot diferenţia mai multe sectoare:
Un sector de risc maxim care corespunde versantului drept al Crişului
Repede, sectorul arealului Oradea-Podgoria.
În acest sector susceptibilitatea la alunecări este maximă, detaşându-se câteva
areale unde potenţialitatea fenomenului este maximă.


Un prim arealul din cadrul acestui sector este cuprins între străzile Făcliei
(sectorul dintre Centrul Cultural Ady până la intersecţia cu strada Făgetului,
respectiv strada Cantonului continuată cu strada Piatra Craiului. În acest sector
se cumulează mai mulţi factori potenţiali declanşatori care fac ca riscul la
alunecări sa fie maxim: litologia, structura, modul de amplasare a construcţiilor
în imediata vecinătate a masei alunecate, subsăpate în aceasta, (clădirile şi
anexele acestora în sectorul situat vis a vis de Hotel Terra), deranjarea
stabilităţii masei alunecate (în perimetrul Mănăstirii Sfintei Cruci), clădiri
amplasate direct pe masa alunecată (sectorul străzii Făcliei, între Mănăstirea
Sfintei Cruci şi intersecţia cu Strada Făgetului), clădiri amplasate în imediata
vecinătate a cornişei de desprindere (clădirile de pe partea dreapta a străzilor
Cantonului şi Piatra Craiului).



Un al doilea subsector din cadrul acestui areal este cuprins între străzile
Făgetului şi Piatra Craiului, unde factorul cauzal principal este dat de litologie,
structură şi valoarea mare de pantă. Însumarea acestor factori potenţiali
determină o susceptibilitate mare a alunecărilor de teren.



Un al treilea subsector este situat la est de intersecţia străzilor Făcliei şi
Podgoriei unde, din interfluviul principal se desprind două ramificaţii secundare,
ambele cu o mare susceptibilitate la alunecări. Cauza principală este de natura
litologică, structurală şi morfologică, dar în ultimii 10 ani au început să apară
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construcţii direct pe masa alunecată, cu o deranjare şi rearanjare antropică
semnificativă a acesteia. În acest sector intervine şi limitarea dată de excesul
de umiditate din lunca Crişului şi restricţiile de construcţie date de existenta
bazinelor de apă administrate de Administraţia Bazinală de Ape Crişuri, ceea
ce a determinat „migrarea” construcţiilor în zonele cu risc mare de alunecare.
Un sector cu risc moderat de ocurenţă a alunecărilor de teren care
corespunde bazinului hidrografic al pârâului Paris.
Este sectorul cuprins între străzile Louis Pasteur şi Gheorghe Doja, respectiv
strada Adevărului. Asimetria interfluviului face ca potenţialitatea mai ridicată să fie pe
versantul sudic, în special în sectorul situat în vecinătatea intersecţiilor străzilor
Adevărului şi Gheorghe Doja.
Aici, casele construite au dus la distrugerea teraselor antropice existente, astfel
încât s-a indus în cadrul sistemului de versant un sector cu o lungime mult mai mare,
comparativ cu situaţia anterioară distrugerii teraselor antropice, cu o energie de relief
mult mai mare, iar în condiţiile în care factorii naturali daţi de litologie şi structură sunt
favorabili alunecărilor de teren, considerăm ca potenţialitatea de declanşare a
alunecărilor în acest sector este foarte ridicata.
Un alt sector cu o potenţialitate mare la alunecări este sectorul situat pe strada
Louis Pasteur, vis a vis de Spitalul Judeţean. În acest sector se constată o completă
rearanjare a versantului care a avut loc în ultimii 15 ani, rearanjare coroborată cu o
încărcare a versantului cu construcţii.
Caracteristica generală a acestui sector este dată de un risc mediu de apariţie
a alunecărilor de teren, însă sunt măsuri foarte clare de disciplină în construcţii pentru
ca factorul antropic să nu fie un factor declanşator al acestor procese.
Un sector cu risc mic de ocurenţă a alunecărilor de teren care corespunde
zonei Oncea.
Este un sector unde alunecările de teren sunt foarte reduse atât ca şi arealitate
cât şi ca dinamică, dar existenta factorilor potenţiali declanşatori necesită un regim
special de supraveghere, un regim special de autorizare a construcţiilor (în special a
celor grele).
Riscul geomorfologic şi harta riscului geomorfologic
Categorii de pante şi semnificaţia lor morfodinamică şi practică sunt tratate de
către Jakab Sámuel în lucrarea Procesele de modelare a versanţilor şi formaţiuni
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cuaternare în nord-vestul podişului Târnavelor. Ele se prezintă conform următorului
tabel:
Pante

Aprecierea
G

%

Procese

Sistem

morfodinamice

cultură

de

de

utilizare

a

terenurilor

rd

-2

Moduri

0

0 Orizontal sau

-3,8

suborizontal

Acumulare, distrugerea
structurii

solului

Fără restricţii

Arabil

În

Arabil cu restricţii

prin

splash
2
-5

3 Slab înclinat

Acumulare,

0,50-

areolară

8,75

splash,

eroziune

slabă

prin

sensul

curbelor de nivel

şiroire,

mici,

plantaţii

viticole şi de pomi

solifluxiune

fructiferi

5

8 Moderat

Eroziune

areolară

0,1-

0,75-

înclinat

moderată,

alunecări

10

17,63

În
curbelor

sensul
de

Arabil cu restricţii
mijlocii,

plantaţii

superficiale în pătura

nivel, culturi în

viticole şi de pomi

de

fâşii

fructiferi

Culturi în fâşii şi

Arabil cu restricţii

benzi înierbate

mari,

sol,

solifluxiune,

ravinaţie slabă
1

1 Puternic

Eroziune

areolară

0-

7.63-

înclinat

puternică,

alunecări

15

26.80

superficiale

şi

de

plantaţii

viticole şi de pomi

profunzime medie, sub

fructiferi

formă de valuri şi trepte
în

depozitele

versant

şi

de
pătura

alterată, ravinaţie
1

2 Foarte

areolară

Eroziune

5-

6,80-

puternic

foarte

puternică

25

46,63

înclinat

excesivă,

şi

Strat

vegetal

protector

Păşuni şi fânaţe
artificiale

alunecări

profunde sub formă de
limbi,

prăbuşiri,

ravinaţie
>
25

46,63

>Abrupt

Eroziune

areolară

excesivă,

alunecări

curgătoare sub formă
de

limbi,

prăbuşiri,

alunecări areale.

326

Strat
protector

vegetal

Păşuni, păduri

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

3.6 CONDIȚII CLIMATICE
Caracteristicile climei sunt influenţate în general de circulaţia atmosferei,a
maselor de aer,de poziţia geografică şi de particularităţile reliefului.
Teritoriul judeţului Bihor este în domeniul de influenţă al circulaţiei vestice,care
transportă mase de aer oceanic umed,se caracterizează printr-un climat temperatcontinental moderat.
Zona municipiului Oradea este din punct de vedere meteoreologic caracteristică
climatului din nord-vestul ţării.
Circulaţia generală a atmosferei
Oraşul Oradea este expus în principal circulaţiei generale a aerului dinspre
Vest,peste care se suprapune o circulaţie locală.

Temperatura aerului
Este specifică unui climat temperat-continental moderat.Datorită rolului de baraj
natural pe care-l joacă ansamblul muntos,a direcţiei maselor de aer vestice,apar
modificări ale valorii temperaturii aerului,de la vest spre est.
Variaţiile temperaturii aerului sunt moderate de la o lună la alta,de la un anotimp
la altul.Cele mai scăzute temperaturi se înregistrează în luna ianuarie,temperatura
minimă absolută înregistrată în ultimii 50 de ani a fost de -22,8  C.Temperatura
maximă absolută,dintr-un număr 50 ani a fost de 36,8  C în luna august
Temperatura medie anuală este de 10,2 C,cu valori lunare pozitive în tot cursul
anului exceptând 1 ianuarie (-2,1 C).Cele mai ridicate valori medii lunare s-au
înregistrat în perioadă caldă a anului mai-octombrie cu o valoare medie de 20,4 C în
luna iulie.Numărul anual al zilelor cu îngheţ,în medie plurianuală este de 93.Cele mai
multe zile cu îngheţ la sol sunt în lunile decembrie 22 zile şi ianuarie 25 zile
Durata medie multianuală de strălucire a soarelui
Durata insolaţiei este în medie multianuală de 2056,3 ore.Cele mai însorite sunt
lunile iulie cu o valoare medie de 285,9 ore şi august cu 266,2 ore.

Precipitaţiile
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Umiditatea relativă a aerului are valori uşor ridicate fiind un climat temperat
moderat,dezvoltat ca urmare a acţiunii predominante a maselor de aer de origine
oceanică.Cele mai scăzute valori ale umidităţii relative a aerului se înregistrează în
luna august 65% şi mai ridicate în luna decembrie 87% .Media anuală este de
74%.Valoarea umidităţii relative a aerului prezintă interes deoarece contribuie la
formarea ceţii,cu frecvenţă mai mare în anotimpul rece.Ceaţa asociiindu-se cu
pulberile din atmosferă,contribuie la creşterea gradului de impurificare zonal prin
creşterea numărului de nuclee de condensare.
Media multianuală a cantităţii de precipitaţii este de 595 l/ mp.Cele mai mari
cantităţi de precipitaţii s-au înregistrat în luna iunie 85l/mp ,iar lunile cu cele mai mici
cantităţi de precipitaţii sunt februarie şi martie 32 l/mp.Numărul anual de zile cu
precipitaţii,în medie multianuală este de 133.Cele mai ploiose luni sunt decembrie
(13,6 zile),mai (13,1 zile),iar cele mai secetoase octombrie (7,8 zile) şi septembrie (8,4
zile).
Ceaţa apare în medie multianuală în Oradeaîn 37,6 zile,cele mai numeroase
zile cu ceaţă apar în perioada rece a anului,decembrie (9,5 zile)-ianuarie ( 9,0 zile).În
perioada caldă a anului mai-august ,numărul mediu lunar al zilelor cu ceaţă este de
0,5-0,8 zile.

Regimul eolian
În zona Oradea,regimul eolian este influenţat de prezenţa dealurilor din partea
de est care obstrucţionează înaintarea vânturilor din est şi nord-est,dar este deschisă
maselor de aer de origine sudică care participă cu o frecvenţă de 13,3 % şi viteză
medie anuală de 4 m/s şi a celor de de SV care participă cu o frecvenţă de 12,1 % şi
o viteză medie anuală de 3,8 m/s.
Zona analizată este caracterizată de viteze mici ale vântului.În 47,6% din
cazuri,viteza vântului este mai mică de 2 m/s.Frecvenţa vântului moderat(viteze
cuprinse între 3-6 m/s) este de cca 38,74 %,iar a vântului cu viteze mai mari de 8 m/s
este de 9 %.
Vitezele medii ale vântului la sol pe direcţiile principale de vânt şi frecvenţa de
apariţie a acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos.

direcţii

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

328

S

SSV

SV

VSV

V

VNV

NV

NNV
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vânt
Viteza

3,5

3,9

3,2

2,5

2,6

2,5

2,4

3,0

4,3

4,6

3,7

3,5

2,9

2,6

2,5

2,9

7,2

4,5

3,7

1,1

7,3

10,2

6,1

3,2

11,3

8,4

6,7

1,8

8,0

1,6

2,7

2,6

medie
%
calm%

18,6

Mai jos este prezentat tabelul ce cuprinde Frecvenţele de apariţie a gradelor de
stratificare termică a atmosferei.

Gradul de stratificare
%

Stabil
1,8

6,4

Neutru
26,0

37,9

Instabil
9,3

12,0

6,6

Se poate vedea că în zona Oradea predomină condiţiile neutre de împrăştiere
pe verticală a noxelor,situaţie ce apare cu o frecvenţă multianuală de 37,9%,urmată
de condiţiile de stabilitate 34,2 % şi instabilitate 27,9 %.Aceasta va determina pentru
noxele emise de surse joase(sub 30 m) cele mai slabe condiţii de difuzie a poluanţilor
şi acumularea lor la sol,în special noaptea şi în iernile cu cer senin pe o perioadă mai
lungă,în cazurile în care stratificarea aerului este stabilă şi foarte stabilă,iar vântul are
o viteză mai mică sau egală cu 1m/s.

3.7 HIDROLOGIE;HIDROGEOLOGIE
Principalele sisteme acvifere existente în subsolul regiunii sunt cantonate în
depozitele corespunzătoare holocenului, pleistocen-pliocenului superior, ponţianului
inferior, cretacicului inferior şi triasicului; primele două sisteme au ape reci în timp ce
ultimele trei, ape termale.
Apele freatice sunt cantonate în depozitele holocene.
Apele de medie adâncime, cantonate în depozitele pleistocen-pliocen
superioare sunt situate sub apele freatice până la adâncimea de circa 400 m.
Un statut aparte îl au apele termale cantonate în depozitele cretacicului inferior
din zona Felix, 1 Mai şi din triasicul zonei Oradea.
Acest sistem acvifer din arealul scufundării tectonice Giriş Oradea,
intersectează în special complexul calcaros-dolomitic ce prezintă condiţii favorabile de
acumulare a apelor termale la adâncimi cuprinse în general între 2000 şi 3000 de metri.
Apele hipertermale ale acestui sistem au temperaturi la gura sondei de 67-91ºC
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(excepţie face forajul de la Borş redeschis în 1977, care are o temperatură de 126ºC )
şi debite de 200 – 1100 m3/zi la curgere liberă. Pe lângă direcţia de curgere în sistemul
acvifer de la est la vest, intuită pe baze geologice ca urmare a condiţiilor litofaciale şi
a existenţei fenomenelor carstice din zona montană care absorb mari cantităţi de apă
meteorică, ar exista şi o direcţie de curgere orientată NNV-SSE, ambele direcţii
convergând spre zona Felix – 1 Mai, unde nivelul piezometric al sistemului acvifer
ajunge la cote sub 150m (Augustin Ţenu, 1981).
Apele acestui acvifer sunt cantonate în sistemul fisural, uneori chiar carstic, bine
dezvoltat în partea superioară a barremian-apţianului calcaros din zona Felix-1Mai.
Potenţialul de debitare arteziană a acestor depozite este foarte redus, cuprins în
general între 40 şi 140 m3/zi. Aceasta este cauza pentru care se consideră astăzi că
extinderea areală a zăcământului se limitează la Băile Felix, Sânmartin, Rontău, Băile
1 Mai. Conform cercetărilor întreprinse de A. Ţenu imaginea hidrogeologică a zonei
trebuie legată de condiţiile structurale şi carstogene deosebit de favorabile de care
aceasta beneficiază.
Acest zăcământ prezintă importanţă din punct de vedere balneoterapeutic.
Comparând temperatura la emergenţa apelor 45 – 50ºC în staţiunea Felix şi 30 – 40ºC
în staţiunea 1 Mai, se presupune că principalul areal de ascensionare a apei calde
este plasat în zona Felix.
În zona 1 Mai, unde depozitele pliocene sunt foarte subţiri, apele termale au
apărut în lungul văii Peţa sub forma unei salbe de izvoare sublacustre, al căror debit
însumat a variat în timp între 200 şi 300 l/s, ajungând în mod excepţional în anul 1970
la 400 l/s.
Acest sistem acvifer se dezvoltă în depozitele permeabile ale ponţianului inferior
din zona Biharea – Marghita. Îl găsim prezent la nord de linia Santău Mic – Biharea
(interfluviul Crişul Repede – Barcău). Acviferul apare la adâncimi şi cu grosimi diferite
în funcţie de condiţiile structurale locale. Temperaturile, la gura forajului, ale acestui
acvifer variază între 35ºC şi 88ºC, manifestându-se în general artezian cu presiuni de
până la +60 m. De menţionat este faptul că în anul 1971 G. Nechiti şi colab. au calculat
rezervele de ape termale din zona Biharea – Marghita stabilind rezerva asigurată
pentru o perioadă de 50 de ani.
Apele termale sunt exploatate prin 11 sonde, care produc eruptiv apă termală
slab mineralizată (1,2 – 1,4 g/l ), cu temperatura cuprinsă între 72ºC (Calea Clujului) şi
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105ºC (Ioşia Nord). Debitele sunt variabile, între 5 l/s şi 20l/s, iar producţia medie
anuală este de aproximativ 2,5 milioane metri cubi ( N. Josan, 1995).
Dacă în trecut apele geotermale erau utilizate în scopuri diverse, pentru
încălzirea serelor (18000 mp), încălzirea unor apartamente (2000 de apartamente
convenţionale), prepararea apei calde menajere, în prezent principala întrebuinţare a
rămas în balneoterapie şi agrement.
Sistemul acvifer este dezvoltat în depozitele pliocenului superior plasându-se în
general între adâncimile de 150 – 400 m. Acest sistem este constituit dintr-un complex
de strate permeabile subţiri, fără mare continuitate areală, cu granulozitate foarte fină
de bancuri groase argilo marnoase impermeabile. Posibilităţile de comunicare
hidraulică, mai ales pe verticală, sunt foarte reduse.
Acest sistem acvifer de medie adâncime se găseşte plasat imediat sub freatic,
în depozitele de vârstă pleistocenă, la adâncimi cuprinse între 50 şi 120 m. Pentru
arealul studiat direcţia de curgere este NE – SV la sud de Crişul Repede şi SE – NV
la nord de acesta. Există o strânsă intercondiţionare verticală din punct de vedere
hidrodinamic între acest sistem şi sistemul freatic.
Este dezvoltat în complexul celor mai noi formaţiuni cuaternare din regiune,
formaţiuni constituite, în cea mai mare parte din aluviuni recente ale luncilor (qh2) şi
depozitele terasei joase (qh1). Sistemul acvifer freatic este constituit din unul sau mai
multe strate cu legături hidrodinamice între ele, plasate în general până la adâncimea
de 25-30 m. Se poate observa că în zona de câmpie nivelul freatic este cuprins între
valori de 2 până la 10 m, ceea ce permite o alimentare corespunzătoare a localităţilor
din acest areal.
Stratul acvifer freatic este folosit pentru alimentarea cu apă potabilă a
municipiului Oradea, îmbogăţit printr-un sistem special de bazine cu ape din reţeaua
hidrografică, mai precis din râul Crişul Repede, înainte ca apele acestuia să străbată
oraşul.
Municipiul Oradea se află în bazinul hidrografic Crişul Repede fiind străbătut
de următoarele cursuri de apa : Crișul Repede, Bonor, Pasteur, Pețea, Adona și Crișul
Mic
Din punct de vedere al Directivei Ape teritoriul municipiului Oradea se
suprapune cu următoarele corpuri de apă :
Nr.

Denumirea corpului de apă
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1
2

Crisul Repede --> aval Ac.Tileagd – cnf. Bonor
Canal Tileagd --> capt. Crisul Repede – rest. In
Crisul Repede

RW3.1.44_B6
RWx3.4DER_B1

3

Crisul Repede --> cnf. Bonor – frontiera

RW3.1.44_B7

4

Bonor --> izvor - vars. in Crisul Repede

RW3.1.44.28_B1

5

Pasteur --> izvor - vars. in Crisul Repede

RW3.1.44.29_B1

6

Peta --> cnf. Hidisel p. - vars. in Crisul Repede

RW3.1.44.30_B3

7

Adona --> izvor - vars. in Peta

RW3.1.44.30.2_B1

8

CCE1-Oradea --> prel. Crisul Mic_CCE1 - vars. in
Crisul Repede + Afluent

RWx3.CCE1.Oradea_B1

Debitul în medie multianuală a Crişului Repede la Oradea este de 24,3 m 3/s
,valoarea maximă a fost de 567 m3/s,iar cea minimă de 0,99 3m3/s.Regimul hidrologic
se caracterizează printr-o creştere a apelor în februarie – martie şi o scădere în august
–septembrie,deci este un regim hidrologic tipic

pluvio –nival ,dar care suferă şi

influenţa elementului oceanic sud –vestic,mai ales iarna când survin încălziri şi ploi.
Crisul Repede, prin cei 2517 km2 ai bazinului sãu hidrografic aflat pe teritoriul
României din totalul de 3024 km2, prin lungimea cursului sãu pe teritoriul românesc de
150 km din 209 km în total, reprezintã al doilea ca mãrime din bazinul Crisurilor. Bazinul
are o formã asimetricã, afluentii ce coboarã pe stânga din masivele Gilãu-Vlãdeasa si
Pãdurea Craiului, având lungimi si debite mult mai mari decât afluentii pe dreapta cesi adunã apele din Muntii Plopis (Ses).
Crisul Repede izvorãște la altitudinea de 710 m, în apropierea localitãtii Izvorul
Crisului, dintr-o zonã deluroasã de pe marginea nordicã a depresiunii Huedinului.
Din Muntii Vlãdeasa, principalii afluenti ai Crisului Repede sunt Hentul (30 km),
care colecteazã apele de pe versantul nord-estic, Drãganul (39 km), care colecteazã
apele din partea centralã si Iadul (42 km), care îsi adunã apele din vestul masivului.
Dupã cum se poate observa, cei trei afluenti, cu debite în jurul a 3 m3/s, pãtrund adânc
în zona montanã. Mãrimea bazinelor colectoare, panta accentuatã de scurgere,
substratul petrografic impermeabil si mai ales datoritã cantitãtii mari de precipitatii
(Stâna de Vale, zona de unde izvorãste Iadul, reprezintã “polul ploilor”, cu cei 1660
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mm medie anualã), influenteazã hotãrâtor aportul de ape în Crisul Repede. Cele douã
baraje de acumulare amenajate pe Drãgan si Iad conditioneazã debitele care ajung în
aval, cu rol important în controlul viiturilor. Toti cei trei afluenti mentionati strãbat regiuni
cu un peisaj deosebit, cu pesteri, cascade, chei si alte formatiuni, influentând hotãrâtor
fluxul turistic din zonã, deosebit de mare. Pe valea Hentului si afluentii sãi se gãsesc
risipite numeroase sate: Rãchitele, Scrind-Frãsinet, Mãrgãu, Rogojel, Sãcuieu, Visag,
Tranis, Bologa, în timp ce pe Iad si pe Drãgan se gãsesc mult mai putine asezãri
umane.
Din Muntii Pãdurea Craiului, Crisul Repede primeste afluenti cu debite si lungimi
mult mai mici, datoritã în primul rând precipitatiilor mai reduse (800-1000 mm):
Brãtcuta, Misid, Dobricionesti. Toate însã formazã vãi interesante din punct de vedere
turistic, având însã si portiuni puternic antropizate.
O serie de mici afluenti de dreapta provin din zona dealurilor Pãdurii Craiului –
Medes, Sãrand, Tãsad, Bonor, Hidisel – sau din zona înaltã a câmpiei: Peta, Adoni.
Ele sunt importante în mãsura în care pe cursul lor, si asa puternic antropizat, se
amplaseazã obiective noi, intens poluatoare.
Ca afluenti de dreapta este de amintit Soimusul, cu micii sãi afluenti Valea Morii
si Secãtura, ce îsi colecteazã izvoarele din Muntii Plopis. Cantitatea redusã de
precipitatii si parcursul foarte scurt fac ca aceste cursuri de apã sã participe într-un
nesemnificativ la alimentarea Crisului Repede.
În municipiul Oradea râul Crisul Repede este regularizat pe toată lungimea,
existând praguri de fund pe tot traseul iar pe porţiunea C.F.R. Iosia - Pod Decebal
fiind e×ecutate diguri protejate cu dale din beton asigurându-se tranzitarea unui debit
de 600-1.000 mc/s
În aval de municipiu râul Crisul Repede este îndiguit parțial,până la granita cu
Ungaria pe malul drept pe o lungime de 23,5 Km, iar pe malul stâng pe 11 km de la
Tărian până la granita.
Paraul Adona cu varsare in Paraul Pețea a fost intubat pe portiunea cuprinsa
intre Paraul Pețea si strada Nojoridului si este in curs de regularizare si amenajare pe
celelalte portiuni.
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Descrierea corpurilor de apă peste care se suprapune zona administrativă a
municipiului Oradea:
1. Corpul de apă cvasi-natural “Crişul Repede, aval Acumulare Tileagd-confluenţă
Bonor” delimitat pe albia naturală a cursului de apă, a fost evaluat ca având
stare ecologică bună.
2. Corpul de apă artificial “Canal Tileagd, captare din Crişul Repede - restituţie în
Crişul Repede”, inclusiv bazinul compensator Osorhei – delimitat pe derivația
hidroenergetică, a fost evaluat ca având potenţial ecologic bun.
3. Corpul de apă situat în aval de bazinul compensator Osorhei, respectiv “Crişul
Repede, de la confluenţă Bonor – până în frontieră” a fost caracterizat ca şi
corp de apă puternic modificat avînd potenţial ecologic bun.
4. Corpul de apă “Bonor, de la izvor până la vărsare în Crişul Repede” (mal stang,
zona de captare a municipiului Oradea), delimitat ca și corp de apă natural a
fost evaluat cu stare ecologică bună.
5. Corpul de apă “Pasteur, de la izvor până la vărsare în Crișul Repede”, desemnat
ca și corp de apă puternic modificat, a fost evaluat cu potențial ecologic
moderat, datorită impactului negativ exercitat de presiunile existente (populația
din zonă neracordată la sistemul centralizat de canalizare, poluări accidentale,
ș.a.).
6. Corpul de apă “Peța, de la confluența cu pârâul Hidișel până la vărsare în Crisul
Repede”, desemnat ca și corp de apă puternic modificat, a fost evaluat cu
potențial ecologic moderat, datorită impactului negativ exercitat de presiunile
existente (populatia din zonă adiacentă neracordată la sistemul centralizat de
canalizare, starea tehnică necorespunzătoare a canalizării menajere ce
transportă apele uzate din Sanmartin, ș.a. ).
7. Corpul de apă “Adona, de la izvor până la vărsare în Peța”, delimitat ca și corp
de apă cvasi-natural (având în vedere gradul de amenajare existent în 2008), a
fost evaluat cu stare ecologică moderată, datorită impactului negativ exercitat
de presiunile existente.
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8. Corpul de apă “Canal colector de evacuare a apelor CCE1-Oradea, ce preia
apele Crișului Mic, până la vărsare în Crișul Repede” delimitat pe Crișul Mic de
la izvor până în zona Santaul Mare și continuare pe canalul ANIF CCE1 Oradea,
se intersectează cu teritoriul municipiului Oradea doar in zona de izvor a Crișului
Mic. Acest corp a fost desemnat ca și corp de apă puternic modificat, cu
potențial ecologic moderat.
Datorită lucrărilor hidrotehnice de pe afluenţi (Drăgan, Valea Iadului), dar mai
ales de pe cursul Crişului Repede (acumulările hidroenergetice de la Lugaş şi Tileagd),
riscul de inundaţie pe teritoriul municipiului Oradea este foarte mic, nefiind necesară
stabilirea unor zone inundabile.

3.8 GEOLOGIE
Geologic, zona estică a municipilui Oradea, ca întreaga regiune de altfel,este
puternic marcată de activitatea de eroziune,transport şi depozitare a Râului Crişul
Repede fiind semnalate la suprafaţă formaţiuni sedimentare ,recente,de vârstă
Cuaternară.În albia majoră ,sub sedimentele grosiere de pietriş şi nisip (cu intercalaţii
de argilă) groase de 8-12 m se găsesc depuneri mai fine,cu pelitice,de natură marnoargiloasă care alternează cu straturi nisipoase ,acvifere ce apar şi în partea superioară
,a formaţiunilor de vârstă pliocenă până la cca 150-200 m adâncime.În straturile mai
profunde vom întâlni formaţiuni de marne calcaroase şi gresii de vârstă miocenă,iar de
la 1050-1100 m vom intra în formaţiunile calcaroase ale mezozoicului. Acviferele se
cantonează în acest perimetru în formaţiunile aluvionare mai grosiere care însoţesc
albia majoră a Crişului Repede la adâncimi 6-12 m,sau în nisipurile cuaternarului
inferior sau în cele de vârstă pliocen la adâncimi între 30-180 m.Sunt adâncimi medii
caracteristice forajelor din municipiul Oradea.
Întreaga regiune ca de altfel toate în care predomină sedimentele prezintă un
grad scăzut de seismicitate,ştiut fiind că rocile sedimentare nu acumulează energii
telurice mari şi nici tensiuni şi dezechilibre în acest sens.
Zona aparţine structurii geologice majore depresionare a Campiei Pannonice, în
care succesiunea geologică este dată de complexul argilelor şi nisipurilor pannoniene de
culoare cenuşiu-vineţie, peste care se dispun discordant formaţiuni recente, nisipuri şi
pietrişuri de terasă, formaţiuni aluvionare argiloase-nisipoase, de vârstă pleistocenholocene, identificate şi în lucrările executate.Acvifere ce apar şi în partea superioară
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a formaţiunilor de vârstă pliocenă până la cca 150-200 m adâncime.
În straturile mai profunde se întâlnesc formaţiuni de marne calcaroase şi gresii
de vârstă miocenă,iar de la 1050-1100 m se intâlnesc în formaţiunile calcaroase de
vârstă mezozoică.
În zona obiectivului studiat ,structura geologică a formaţiunilor este alcătuită din
orizontul marnelor cenuşii pliocene,considerate ca rocă de bază în construcţii,peste
care s-au depus pietrişuri şi nisipuri cuaternare,având la suprafaţa terenului un strat
de praf nisipos sau unul de argilă neagră cuaternară.
Particularitățile hidrochimice ale Crișului Repede reflectă caracteristicile
substratului geologic prin care curge. Existența unei mase calcaroase în Munții piatra
Craiului explică predominarea apelor carbonatate. Acestea mai conțin cloruri și sulfați
în cantități neînsemnate, apele fiind în general dulci. Crișul repede-în ultima secțiune
de monitorizare din țară- se încadrează în:
 clasa I de calitate, conform regimului de oxigen;
 clasa II de calitate, conform nutrienților și ionilor generali, datorită
azotaților și fosfaților proveniți din îngrșămintelor chimice și fondului
natural, bogat în fier și mangan;


clasa IV de calitate, după conținutul în metale grele(Cu, Co, Zn),

datorită atât fondului natural cât și deversărilor de ape uzate de la Holcim,
Compania de apă Oradea;


clasa II de calitate, după micropoluanții anorganici șin organici.

Caracterizarea globală permite încadrarea apelor Crișului Repede în clasa II de
calitate.
Corp de apă subteran ROCR01 Oradea.
Tabelul 1 Fondul natural (NBL) şi valorile prag pentru ROCR01
ROCR01

Cl

SO4

NO2

NO3

PO4

NH4

Pb

As

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
NBL

52

75

0.2

7

0.38

1.36

0.0077 0.02

TV

250

250

0.5

50

0.5

1.7

0.01

0.03

Corpul de apă subterană freatică este cantonat în depozitele aluvionare, porospermeabile, de vârstă cuaternar superioară.
Litologic, în zonele de lunci și conuri, depozitele purtătoare de apă au o
constituție grosieră în partea de est, scăzând ca granulometrie spre vest, la nisipuri
medii și fine, nisipuri prăfoase argiloase.
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Depozitele grosiere sunt bine contutate, cu grosimi de 4-5 m dar uneori mergând
chiar la 15-20 m(pe Crișul Repede la oradea Borș, în lunca și terasele barcăului, în
bazinul suiperior al ierului în unele zone de interfluviu).
Strat acoperitor constituit din argile prăfoase, argile și prafuri de grosime
variabilă, 1-10 m; infiltrația eficace este în general redusă și se încadrează în ecartul
15-60 mm coloană de apă pe an ce-i conferă corpului un grad de protecție de la
suprafață de clasă medie PM și bună PG.
Corpul este format din mai multe strate separate de intercalații pelitice, dar are
un caracter hidraulic unitar. Direcția de curgere este pe plan regional E-V, dar cu o
particularitate: în zona de graniță, între Valea lui Mihai și Diosig, apele sunt drenate VE, spre valea ierului.
Gradienții hidraulici sunt în partea de nord de 0,003-0,0015 iar la sud de 0,00030,0006. Alimentarea apelor freatice din acest corp se realizează din precipitații și
subordonat, în zonele conurilor de pe Crișul repede la Oradea și Crișul Alb la Ineu și
prin apele de suprafață, în perioadele de ape mari. Nivelul piezometric variază de la 1
m la 2 m în lunci, în câmpia joasă de subsidență a Crișurilor și cresc slab spre est.
Debitul specific q= 1-5 l/s/m, transmisivitatea T= 100-450 mp/zi pentru zona
dintre Crișul Repede și Crișul Alb și respectiv q= 1-20 l/s/m, transmisivitatea T= 1002000 mp/zi pentru zona dintre Crișul Repede și Barcău.
Din corpul de apă s-au extras în anul 2008, 19628000 mc de apă subterană prin
captarea municipiului Oradea(Compania de Apă), care a construit în acest scop 4
drenuri.
Corpul de apă subterană are caracter transfrontalier,avand stare bunădin punct
de vedere calitativ.

3.9 SOLUL
Din punct de vedere pedologic,spaţiul descris constituie un sector de tranziţie
între Campia Crişurilor şi Campia Someşului.În această zonă încep să dispară
cernoziomurile care domină în sud şi apar solurile brune ,luvice ,specifice nordului.Se
menţin lăcoviştile ,dar îşi fac apariţia şi solurile gleice şi pseudogleice.În Câmpia
Crişurilor

predomină

solurile

intrazonale(aluviale,lăcovişti,soluri

gleice

şi

pseudogleice,soloneţuri, vertisoluri şi psamosoluri) faţă de cele zonale.
Solurile zonale se dispun în fâşii continue,alungite de la nord la sud şi ordonate
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de la vest la est.Din clasa molisolurilor se întâlnesc următoarele tipuri:cernoziom
levigat,cernoziomuri argilice şi cernoziomuri gleizate.Acestea ocupă arealul silvostepei
,dar sunt dominate de soluri azonale şi intrazonale:aluviale,soloneţuri,vertisoluri şi
lăcovişti.Argisolurile ocupă zona pădurilor ,respectiv câmpia glacisurilor şi se compun
dominant din soluri brune şi brune luvice.
Solurile intrazonale sunt foarte dezvoltate,au o dispunere extrem de
dispersată,după microrelief,adâncimea pânzei freatice ,rocă,topoclimat, intervenţia
omului,salinitatea

apei.Din

clasa

solurilor

hidromorfe

se

întâlnesc

tipurile

:lăcovişti,soluri gleice şi pseudogleice,pe suprafeţe mari.
Vertisolurile se găsesc pe suprafeţe restranse ,originea lor fiind legată de
argilele fostelor lacuri sau areale mlăştinoase desecate.
Solurile aluviale au o largă dezvoltare în lungul cursurilor de apă şi pe cea mai
mare parte a câmpiei joase ,care se dezvoltă in acest spaţiu ,in mod descendent pe
direcţia nord-est spre sud-vest.
3.10 FLORA ȘI FAUNA
Câmpia Crişană face parte din regiunea geobotanică vestică,districtul Şesul
Crişurilor,caracterizată prin ecosisteme balcanice(cu cer şi gârniţă) şi centraleuropene(stejar).
Pădurea se compune din cer şi gărniţă,la care se adaugă frasin ,carpen,arţar
tătăresc,jugastru,ulm,păr pădureţ,tei.În cadrul luncilor mari,pe grindurile înalte rar
inundabile,există şi stejar pedunculat.
Stratul arbustiv al pădurilor de cer şi gârniţă este format din :păducel,lemn
căinesc,măceiş,corn,iar stratul ierbaceu din specii de Carex,Poa,etc.
În luncile propriu-zise apar zăvoaie discontinui în care locurile mai înalte sunt
ocupate de plop,cele joase de sălcii şi anini.Stratul arbustiv din zăvoaie este compus
din :sânger,cruşin,lemn câinesc,măcieş,soc negru.
Pajiştile din zona silvostepei au fost reduse aproape total.Pajiştile din lunci sunt
variate ,după cantitatea şi perioada de umezeală;pe zone mlăştinoase domină Poa
Trivialis ,pe cele joase şi umede Agrostis Stolonifera,pe cele rar inundabile Poa
Pratensis,Trifolium sp.
Pajiştile de sărături au o mare varietate de dispunere a vegetaţiei,mai ales
concentrică,sau în fâşii şi cu discontinuităţi.Pe porţiunile cele mai sărate pot apare
eflorescenţe saline,cu Salicornia Herbaceea,pe locurile mai înalte ,Artemisia Maritima
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,iar în jur ,Festuca pseudovina.
Vegetaţia

palustră,dezvoltată

pe

soluri

gleice

,pe

malurile

lacurilor,canalelor,bălţilor se compune din stuf,papură,pipirg.
Dintre elementele floristice specifice zonei deluroase a piemontului estic al
Munţilor Apuseni ,în perimetrul analizat vegetează specii cultivate din genul:Rosa sp.în spaţiile verzi amenajate şi cultivate cu gazon (Lolium sp) şi specii
ierboase,perene,din

flora

spontană

ca

de

exemplu

genurile:Taraxacum

officinale,Plantago sp.,Tilia sp.,Salix sp.,Amphora sp.,Thuya sp.,Juglans sp., şi
numeroase specii de graminee spontane şi cultivate pe spaţiile amenajate ,dar
restrânse ca suprafaţă.În urma observaţiilor apreciem că toate au habitus normal şi
nu prezintă simptomalogie specifică de impact cu emisii toxice ,poluante.
Din punct de vedere zoogeografic,zona studiată se află în Provincia Panonică
şi posedă o faună europeană,euro-siberiană şi palearctică,însă cu multe animale de
câmpie:popândăul(Citellus

citellus),hârciogul(Cricetus

cricetus),ciocârlia(Alauda

arvensis), ciocârlanul(Galerida cristata), mărăcinarul(Saxicola rubetra) şi cioara de
semănătură (Corvus frugileus).
În pădurile de foioase trăiesc :
-mamifere :veveriţa(Sciurus vulgaris), vulpea (Canis Vulpes),jderul (Martes
martes), dihorul (Mustela putorius), cerbul lopătar(Dama dama),căprioara(Capreolus
capreolus), mistreţul(Sus scrofa),pisica sălbatică(Felis silvestris),şoarecele de pădure
(Apodemus silvaticus);
-păsări:gaiţa(

Garrulus

Glandarius),coţofana(Pica

pica),mierla

(Turdus

philomelos), cucul (Cuculus canorus),specii de piţigoi (Parus sp.), auşelul(Regulus
sp.), ciocănitori (Dentrocopus sp.,Picus sp.,Dryocopus sp.),uliul porumbar(Accipiter
gentilis),uliul păsărar (Accipiter nisus),ciuful de pădure(Asio otus),huhurezul mic(Strix
aluco);
-amfibieni:salamandra

(Salamandra

sp.),broasca

râioasă

brună

(Bufo

sp.),broasca râioasă verde(Bufo viridis),etc.

3.11 SPAŢIILE VERZI URBANE
Repartiţia spaţiilor verzi publice pe teritoriul oraşului este neomogenă. În ceea
ce priveşte suprafaţa de spaţii verzi cartierele de blocuri Rogerius şi Decebal,
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construite în anii 60’ şi 70’ într-o zonă în care se aflau grădinile bulgarilor, dețin cea
mai mare suprafață de spațiu verde.
Conform cadastrului verde realizat la nivelul orașului Oradea rezultă următoarea
distribuție de spații verzi pe cartiere:
-

Cartierul Rogerius - 504.208 mp,

-

Velenţa şi Dragoş Vodă - 75.464 mp,

-

centrul istoric și cartierul Oraşul Nou - 43.277 mp

-

Gheorghe Doja şi Nicolae Iorga – 15600 mp
Se observă o discontinuitate a spaţiului verde pe zone extinse, cum ar fi

cartierele Olosig, Oraşul Nou, Dimitrie Cantemir, Velenţa, Nufărul şi Mihai Eminescu,
interconectarea spaţiilor verzi între estul şi vestul oraşului fiind asigurată în principal
de Crişul Repede.
Cadastrul verde a înregistrat în intravilanul oraşului Oradea un număr de
124.094 arbori şi arbuşti (din genurile Rosa, Hibiscus, Cytisus etc.). Dintre aceştia,
doar aproximativ jumătate (69.435) au o înălţime de 4 metri sau mai mare, iar dacă
aplicăm criteriul înălţimii minime de 7 metri, rezultă că în Oradea există cel mult 36.000
de arbori maturi, un efectiv insuficient raportat la numărul de locuitori sau al vehiculelor
înmatriculate în oraş (peste 86.000) sau care îl străbat zilnic (peste 135.000).
În ceea ce priveşte speciile dominante de arbori şi arbuşti din intravilanul
Oradiei, pe primul loc se situează nucul (Juglans regia) cu un total de 6924 de
exemplare (6% din totalul arborilor şi arbuştilor inventariaţi). El este urmat de zarzăr şi
corcoduş (Prunus cerasifera) cu un total de 5690 de exemplare (6%), prun (Prunus
domestica) cu 4976 exemplare (5%), salcâm (Robinia pseudoacacia) cu 4782 de
exemplare (4%), tuie sau arborele vieţii (Thuja orientalis) cu 4638 exemplare (4%),
paltin de munte (Acer pseudoplatanus) cu 4332 exemplare (3%), castan porcesc
(Aesculus hippocastanum) cu 3340 exemplare (3%), catalpă (Catalpa bignonioides)
cu 2814 exemplare (2%), arţar american (Acer negundo) cu 2350 exemplare (2%) şi
tei pucios (Tilia cordata) cu 2338 exemplare (2%).
Se observă pe de o parte prezenţa masivă a pomilor (nuc şi prun) şi a teiului
comun, precum şi a arborilor care se înmulţesc uşor, uneori spontan, prin lăstărire,
drajonare sau seminţe, ca salcâmul sau catalpa, aceasta din urmă fiind şi rezistentă la
poluare şi un eficient filtru fizic şi chimic pentru particulele aflate în atmosferă.
Pe de altă parte, se remarcă numărul relativ mic de arbori din genul Acer şi mai
ales din genul Quercus, care nu are nici un reprezentant între primii 10 cei mai
340

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

răspândiţi arbori din Oradea, deşi cvercineele sunt genul dominat al zonei şi reprezintă
cele mai valoroase arborete ale fondului forestier autohton.
Zonele verzi amenajate sub forma de parcuri sunt:
Parcul 1 Decembrie, situat între străzile Independenţei, Dimitrie Cantemir,
General Traian Moşoiu şi Mihai Viteazu, un parc cu acces nerestricţionat care
deserveşte zona centrală a oraşului. El a făcut obiectul unor reamenajări după anul
2000, care au constat în împrejmuirea cu gard metalic, amenajarea unor bazine cu
jocuri de apă în suprafaţă de 360 mp, a unor spaţii de joacă în suprafaţă de 688 mp,
în amenajarea unor aliniamente de arbuşti decorativi şi flori, în plantări de arbori
ornamentali, în regazonarea unor suprafeţe şi în instalarea unui sistem de irigaţii.
Parcul are o suprafaţă totală de 81.156 mp, din care elementele biologice ocupă
un total de 54.693 mp (67%), iar aleile şi suprafeţele construite 25.044 mp (31%).
Alături de Parcul Petöfi, Parcul 1 Decembrie are o zestre de arbori şi arbuşti foarte
variată şi valoroasă. Ea este alcătuită din 1160 de arbori, 198 de arbuşti izolaţi şi 587
de mp de grupuri de arbuşti, 167 mp de rabate cu flori perene şi anuale şi 44 mp de
rabate de trandafiri.
Speciile dominante de arbori din acest parc sunt Acer negundo, A. platanoides,
A. pseudoplatanus, Celtis occidentalis, Sophora japonica, Tilia sp., Aesculus
hippocastanum, Taxus baccata (specie protejată, care are un efectiv de 32 de
exemplare în acest parc), Quercus robur fastigiata, Ulmus minor şi Thuja sp.
Parcul din şanţurile cetăţii
Mulţi dintre arborii din genurile Populus, Quercus sau Tilia, prezenţi înainte de
reamenajarea începută în 2008, au fost înlăturaţi pentru a elibera vizual zidurile cetăţii
sau pentru a face loc aleilor cu traseu rectiliniu. Vegetaţia arboricolă de provenienţă
locală şi de talie mare a fost înlocuită cu vegetaţie arboricolă exotică, în general de
talie medie, şi cu vegetaţie arbustivă, floricolă sau erbacee exotică, de exemplu cu
rabate de plante aromatice pe latura de est a cetăţii. A fost amenajată o suprafaţă de
heleştee de 392 mp, cu vegetaţie acvatică specifică.
În trecut speciile dominante în şanţul cetăţii erau Acer platanoides, A.
pseudoplatanus, Morus alba şi M. nigra (dudul alb şi negru) şi Quercus robur – arbori
autohtoni, fapt ce poate fi constatat şi azi pe latura de sud a cetăţii. În zona amenajată
recent predomină

tot

speciile

de

Acer (A.

platanoides, A.

negundo,

A.

pseudoplatanus), dar şi Aesculus hippocastanum, Betula sp., Fraxinus sp., Populus
simonii, Tilia sp., Thuja sp. Pot fi admiraţi arbori exotici tineri ca Larix decidua,
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Liquidambar styraciflua, Ginkgo biloba, Liriodendron tulipifera sau Sequioa
sempervirens.
Din cei 219 arbori izolaţi şi 516 mp de arbori cu covor înierbat la bază, mai există
25 de arbuşti izolaţi şi 1083 mp de arbuşti, precum şi 440 rabate de flori. O arie
restrânsă, de 406 mp, este ocupată de aparate de joacă, dat fiind că parcul este
destinat în primul rând recreerii şi vizitării, fiind menit să ofere un cadru natural
obiectivului cultural-istoric reprezentat de Cetatea Oradea. Parcul are o suprafaţă
totală amenajată de 73.541 mp, din care 62.024 mp (84%) sunt ocupaţi de elemente
biologice şi 10.599 (14%) de drumuri şi suprafeţe construite.
Parcul Brătianu este un spaţiu verde cu acces nerestricţionat, situat pe malul
drept al Crişului între Aleea Ştrandului şi Strada Alexandru Mureşanu. Din suprafaţa
totală de 65.274 mp, elementele biologice ocupă 56.584 mp (aproape 87%). Suprafaţa
de spaţiu verde propriu-zis a fost mai mare în trecut, dar ea a fost redusă după 2000
pentru amenajarea unor terenuri de sport pe axa longitudinală a parcului. Aleile şi
suprafeţele construite acoperă în prezent 7.260 mp (11%). Vegetaţia arboricolă nu
este foarte diversă din punct de vedere al speciilor, dar este valoroasă prin cantitate şi
gradul de maturitate şi sănătate a arborilor. Cadastrul verde a înregistrat un număr de
1169 arbori (34 au fost tăiaţi în primăvara anului 2012), 45 de arbuşti izolaţi şi 1.211
mp de grupuri de arbuşti, iar parcul este înconjurat de gard viu din Ligustrum şi
Hibiscus în suprafaţă de 949 mp.
Speciile dominante de arbori sunt Aesculus sp. (544 exemplare, aproape
jumătate din numărul de arbori din parc), Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A.
campestre, A. negundo, Tilia cordata, Prunus cerasifera, Robinia pseudoaccacia,
Platanus x acerifolia şi Catalpa bignonioides.
Ştrandul municipal şi complexul sportiv Dinamo însumează o suprafaţă
totală de 106.569 mp, din care elementele biologice ocupă 78467 mp (73%). Este un
spaţiu verde cu acces restricţionat, utilizarea lui fiind posibilă doar în timpul orarului de
funcţionare a ştrandurilor, pe timpul sezonului cald. La complexul sportiv Dinamo
(21.813 mp, din care suprafaţa ocupată de elemente biologice este de 16.467 mp) au
acces numai angajaţii Ministerului de Interne.
Pe teritoriul celor două ştranduri există un număr de 947 de arbori izolaţi, 205
arbuşti izolaţi, la care se adaugă 728 mp de grupuri de arbuşti, 53 mp de grupuri de
arobri, 207 mp de rabate cu flori şi 607 mp de garduri vii. Predominante sunt, datorită
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specificităţii acestor spaţii verzi, zonele înierbate, care ocupă 76609 mp (72%).
Speciile de arbori cele mai bine reprezentate în acest spaţiu verde sunt Populus
sp. (foarte răspândit pe malul Crişului Repede), Ailanthus altissima (cenuşer, fals
oţetar, specie cu mare capacitate de înmulţire prin drajoni) Aesculus hippocastanum,
Acer negundo, A. saccharinum, A. pseudoplatanus, Fraxinus sp., Juglans regia, Tilia
sp., Catalpa bignonioides, dar şi conifere din speciile Juniperus sp., Picea abies şi
Pinus nigra.
Ştrandul Ioşia Nord este situat pe malul stâng al Crişului Repede, în
continuarea Complexului Arena „Antonio Alexe”. Este un important spaţiu verde şi de
agrement, cu o suprafaţă totală de 40.630 mp, din care 30.282 mp (74,5%) sunt
ocupaţi de elemente biologice – gazon, arbori şi arbuşti. Bazinele ocupă 3516 mp, iar
drumurile şi suprafeţele construite 5689 mp.
Spaţiile verzi sunt dotate cu 355 de arbori izolaţi şi 246 de arbuşti Ştrandul Ioşia
Nord. Numărul redus de arbori – 87 la hectar – impune completarea efectivului lor prin
plantarea unor puieţi din specii arboricole în jurul clădirilor administrative şi în ariile
marginale. Considerăm că aici s-ar preta arbori din speciile Acer saccharinum, Acer
campestre, Acer platanoides „Crimson King” sau Quercus frainetto. Speciile cele mai
bine reprezentate aici în prezent sunt Fraxinus sp., Catalpa bignonioides, Robinia
pseudoaccacia, Acer pseudoplatanus, Prunus cerasifera, Populus nigra, Tilia
tomentosa, Juniperus sp. şi Juglans regia, caracteristice spaţiilor verzi din cartierul
Ioşia. Sunt prezenţi şi un număr redus de arbuşti decorativi cum ar fi Cytisus.
Un centru de interes pentru activităţi sportive, de recreere şi comerciale este
Complexul Arena „Antonio Alexe” din cartierul Ioşia Nord, care este şi un spaţiu
verde cu acces limitat în timp. Suprafaţa totală a complexului este de 76.994 mp, din
care 47.041 mp (61%) sunt ocupaţi de elemente biologice, restul suprafeţei fiind
ocupate de construcţii şi drumuri (20.313 mp), scări (1.614 mp) sau spaţii de joacă
(7.975 mp). Pe teritoriul complexului se află 605 arbori şi 134 de arbuşti izolaţi, precum
şi 111 mp de grupuri de arbuşti şi 647 mp de garduri vii.
Speciile de arbori cel mai bine reprezentate în acest spaţiu verde sunt Catalpa
bignonioides, Juglans regia, Acer pseudoplatanus, A. negundo, Populus nigra, Betula
pendula, Fraxinus excelsior şi F. ornus, Tilia cordata, Juniperus sp., Chamaecyparis
lawsoniana, Thuja sp., Pinus sp. şi Picea sp. Există şi trei exemplare de Cedrus
atlantica.
Parcul Bălcescu este situat între Calea Matei Basarab şi Strada Sucevei,
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făcând parte dintr-un coridor verde care cuprinde şi Grădina Zoologică şi Parcul Matei
Basarab, în apropierea altor importante spaţii verzi, Parcul 1 Decembrie, Parcul 22
Decembrie, precum şi Cimitirul Rulikovsky şi fosta Pepinieră a RAPAS, acum închisă.
Acest parc are o suprafaţă totală de 27.302 mp, din care 20.157 mp (74%)
elemente biologice, iar restul este ocupat de alei şi construcţii cu destinaţie comercială
şi de spectacol. În parc sunt doar 265 de arbori izolaţi (mai puţin de 100 de arbori la
hectar), 42 de arbuşti şi 111 mp de grupuri de arbuşti. Speciile de arbori cele mai bine
reprezentate sunt Acer negundo, A. platanoides, A. pseudoplatanus, Aesculus
hippocastanum, Fraxinus sp., Quercus robur, Tilia sp.
În imediata apropiere a Parcului Bălcescu se află Parcul Matei Basarab,
impropriu denumit parc, deoarece are doar 9.798 mp, din care elementele biologice
ocupă 7.376 mp (75%). Scuarul Matei Basarab este destul de bine arborizat, având
171 de exemplare de arbori din speciile Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A.
negundo, A. campestre, Quercus sp. şi Tilia sp. Acest spaţiu verde este bine întreţinut.
Parcul Palatului Baroc este unul dintre cele mai bine şi divers arborizate spaţii
verzi din Oradea. Accesul în parc este limitat în timp. Parcul are o suprafaţă totală de
58.179 mp, din care 41.351 mp (71%) sunt acoperiţi cu elemente biologice. Palatul
propriu-zis, drumurile şi scările ocupă 16.828 mp. În incinta parcului se află 940 de
arbori (161 de arbori la hectar), 300 de arbuşti, 190 de mp de grupuri de arbuşti, 264
mp de rabate cu trandafiri şi 183 mp de rabate cu flori.
Cele mai bine reprezentate specii de arbori sunt Acer platanoides, A.
pseudoplatanus, A. saccharinum, A. negundo, A. campestre, Tilia cordata, Catalpa
bignonioides, Aesculus hippocastanum, Prunus cerasifera, P. mahaleb, P. persica, P.
avium, P. nigra, Malus sp., Thuja sp. (peste 100 de exemplare) Robinia pseudoaccacia
şi Quercus sp. Printre atracţiile parcului se numără şi cele 42 de exemplare de Taxus
baccata, cele 23 de exemplare de Magnolia acuminata, precum şi alţi arbori şi arbuşti
exotici ca Ginkgo biloba (2 exemplare), Chaenomeles japonica (6 exemplare),
Sophora japonica (4 exemplare), Abies nordmanniana (3 exemplare) şi Pseudotsuga
menziesii (1 exemplar). Parcul este bine îngrijit, lasă de dorit doar calitatea gazonului.
În apropierea Parcului Palatului Baroc se află Parcul Petöfi, situat între Strada
Muzeului, Bulevardul Dacia şi Şirul Canonicilor. Este un spaţiu verde cu acces
nerestricţionat, folosit ca loc de recreere activă şi pasivă mai ales de locuitorii din
cartierele Decebal, Olosig şi Rogerius. Are o suprafaţă totală de 25.507 mp, din care
344

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

18.785 mp (74%) sunt ocupaţi de elemente biologice. Bazinele ocupă 442 mp, spaţiile
de joacă 164 mp. În acest parc au fost înregistraţi 393 de arbori, dar câteva zeci de
exemplare s-au uscat în urma „toaletărilor” din primăvara anului 2012. Parcul mai are
168 de arbuşti izolaţi, 749 de mp cu grupuri de arbuşti, 787 mp de gard viu şi 55 mp
de rabate cu flori.
Parcul se remarcă printr-o bună varietate a speciilor de arbori. Cel mai bine sunt
reprezentate speciile Quercus robur, Tilia tomentosa, T. cordata, T. platyphyllos, Acer
pseudoplatanus, A. negundo, A. platanoides, Aesculus hippocastanum, Pseudotsuga
menziesii, Larix decidua, Robinia pseudoaccacia, Fraxinus excelsior, F. Ornus şi
Prunus cerasifera. Arbuştii cei mai răspândiţi sunt Thuja orientalis şi Hibiscus syriacus.
În acest parc se află şi un număr de 16 Taxus baccata, care este specie protejată.
Parcul Olosig este situat între străzile Corneliu Coposu şi Spartacus şi
deserveşte cartierele Rogerius, Olosig şi Decebal. Suprafaţa totală actuală a parcului
este de 48.963 mp, din care sunt ocupaţi de elemente biologice 43.515 mp (89%).
Parcul serveşte atât relaxării active, prin terenurile de sport şi spaţiile de joacă
amenajate grupat în partea de sud a parcului, cât şi celei pasive în zonele liniştite.
Cadastrul verde a înregistrat în acest parc un număr de doar 280 arbori şi 350
de bucăţi. Specia dominantă este Thuja orientalis, din care sunt 332 de exemplare,
adică marea majoritate a arbuştilor, fapt explicabil prin aceea că înainte aici a fost un
cimitir. Speciile de arbori cele mai bine reprezentate sunt Aesculus hippocastanum,
Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Fraxinus ornus, F. Excelsior, Celtis australis,
Quercus robur, Catalpa bignonioides, Juglans regia, Ailanthus altissima şi Sophora
japonica.
Parcul Seleuş s-a amenajat pe teritoriul fostului Cimitir Seleuş între străzile
Constantin Noica, Ialomiţei şi Lotus Center, în cartierul Nufărul, un cartier în care
spaţiile verzi şi mai ales parcurile lipsesc acut. Înainte de amenajarea acestui parc,
începută în 2009, aici era un loc insalubru şi nefrecventabil.
După curăţarea şi nivelarea amplasamentului s-au amenajat alei rectilinii
(suprafţa redusă nu permitea amenajarea unor alei sinuoase) şi s-a gazonat suprafaţa.
În acest parc predomină speciile de Salix (S. alba 197 exemplare, S. caprea 79
exemplare, S. babylonica 59 exemplare), dar au fost plantaţi şi arbori de talie mai mare,
care în timp vor asigura un climat confortabil: Populus nigra, Celtis australis, Fraxinus
excelsior, Juglans regia, Robinia pseudoaccacia, Morus nigra, precum şi Malus
domestica şi varietăţi de Prunus.
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Suprafaţa totală a parcului este de 20.336 mp, din care 16.188 mp (79%) sunt
ocupaţi de elemente biologice. Numărul de arbori înregistrat de Cadastrul verde este
de 320, iar cel de arbuşti izolaţi 101. Arbuştii plantaţi în grupuri ocupă 194 mp, iar
gardurile vii 84 mp.
În cadrul aliniamentelor formate dintr-un singur rând de arbori – situaţia cea mai
răspândită şi în Oradea – este preferabil ca ele să fie formate dintr-o singură specie.
Astfel de situaţii avem pe străzile Tudor Vladimirescu între Piaţa Unirii şi Bulevardul
Decebal (Celtis australis), Sf. Apostol Andrei între Piaţa Decebal şi Strada Dobreştilor
(Platanus hybrida), Bulevardul Dacia între Bulevardul Decebal şi Strada Transilvaniei
(Quercus frainetto) sau Nicolae Jiga (Aesculus hippocastanum). Un astfel de
aliniament exista şi pe Aleea Ştrandului (Platanus hybrida), dar el a fost completat cu
arbori din alte specii.

3.12 ARII PROTEJATE
Teritoriul municipiului Oradea,se suprapune parțial peste teritoriul următoarelor
arii naturale protejate, a r i i d e s e m n a t e c a p a r t e a reţelei ecologice
europeane - Reteaua Natura 2000 - instrumentul principal al Uniunii Europene
de conservare a naturii
speciilor

de

datorită

interes

habitatelor

conservative

naturale

identificate

și
pe

amplasamentul lor:
– ROSPA0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede
– ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede
– ROSCI0267 Valea Roșie
– ROSCI0098 Lacul Pețea
– ROSCI0050 Crișul Repede amonte Oradea
În continuare sunt redate formularele standard pentru cele cinci situri Natura
2000.
ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede
1. IDENTIFICAREA SITULUI
Tip K
Codul sitului ROSCI0104
Data completării 200612
Data actualizării 201101
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Legături cu alte situri Natura 2000:ROSPA0103 (Valea Alceului)
Datele indicării și desemnării/clasificării sitului
Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812
2. LOCALIZAREA SITULUI
Longitudine 21.726667
Latitudine 47.056111
Suprafață : (ha) 655.90
Altitudine (m)
Minimă 91.00
Maximă 116.00
Medie 101.00
Regiunea administrativă
Județ

Pondere (%)

RO061 - Bihor 100.00

Regiunea biogeografică:Panonică
3. INFORMATII ECOLOGICE
Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:
Reprezentivitate:

A

-

excelentă,

B

-

bună,

C

-

semnificativă,

D

-

nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p >
0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea
globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă
Cod
92A0 - Zavoaie cu Salix albă si

Pondere Reprezentativitate

Suprafață

Stare

relativă

conservare

globală

de Evaluare

2.00

B

C

C

C

cu vegetație de Chenopodion rubri 0.00

B

C

B

B

Populus albă
3270 - Râuri cu maluri namoloase

si Bidention

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este
prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%,
D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
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redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita
ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Populație
Cod

Nume

Residentă

Evaluarea sitului
Migratoare

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj
1304

Rhinolophus

P

ferrumequinum

P

C

B

C

Evaluare
globală
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este
prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%,
D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita
ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Populație
Cod

Nume

Residentă

Evaluarea sitului
Migratoare

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj
1193

1188

Bombina
variegata
Bombina
bombina

P

D

P

C

B

C

Evaluare
globală

B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este
prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%,
D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita
ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Populație
Cod

Nume

Residentă

Evaluarea sitului
Migratoare

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj

Evaluare
globală

1149 Cobitis taenia

P

C

B

C

B

1124 Gobio

P

C

B

C

B
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Populație
Cod

Nume

Evaluarea sitului

Residentă

Migratoare

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj

Evaluare
globală

albipinnatus
2511 Gobio kessleri
1157

1134

1146

Gymnocephalus
schraetzer
Rhodeus sericeus
amarus
Sabanejewia
aurata

C

C

B

C

B

P

C

B

B

B

C

C

B

C

B

P

B

B

C

B

C

C

C

C

1160 Zingel streber

P?

1159 Zingel zingel

P?

1130 Aspius aspius

P

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este
prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%,
D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita
ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Populație
Cod

Nume

Residentă

Evaluarea sitului
Migratoare

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj
4045

Coenagrion
ornatum

R

B

B

C

Evaluare
globală
B

4. DESCRIEREA SITULUI
Caracteristici generale ale sitului
Clase de habitat

pondere in %

N06 - Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)

50.00

N07 - Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării

13.00

N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire) 6.00
N14 - Pajiști ameliorate

29.00
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Clase de habitat

pondere in %

N15 - Alte terenuri arabile

2.00

TOTAL SUPRAFATA HABITAT

Lunca din zona de campie a unui rau mare relativ putin poluat, cu unele paduri de
lunca.
Sit imporant pentru ihtiofauna bogata precum si pentru unele specii rare de
nevertebrate.
Sit vulnerabil la poluarea din amonte, la lucrarile hidrotehnice.
6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA
Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată
Activități și consecințe în jurul sitului
Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) neutră, (-) - negativă
Intensitate % din sit Influență

Cod

400 - Urbanizare, industrializare, şi alte activităţi similare A

-

Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare:
150/07.07.2010, Administrator:Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius Oradea, str.
Sovata, nr. 27/6, jud. Bihor 0749 184193, fax=0359416011 contact@aquacrisius.ro
Planuri de management al sitului Nu are plan de management
ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede
1. IDENTIFICAREA SITULUI
Tip J
Codul sitului ROSPA0123
Data completării 201101
Legături cu alte situri Natura 2000:ROSCI0050 (Crişul Repede amonte de Oradea)
Datele indicării și desemnării/clasificării sitului
Data propunerii ca sit SCI 201101
2. LOCALIZAREA SITULUI
Longitudine 22.266944
Latitudine 47.063333
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Suprafață (ha) : 1817.70
Altitudine (m)
Minimă 133.00
Maximă 228.00
Medie 187.00
Regiunea administrativă
Județ

Pondere (%)

RO061 - Bihor

100.00

Regiunea biogeografică:Continentală
3. INFORMATII ECOLOGICE
Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este
prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%,
D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita
ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă
Populație
Cod

Nume

Evaluarea sitului

Migratoare

Residentă

Populație Conservare Izolare

Evaluare
globală

Reproducere Iernat Pasaj
8-14

A001 Gavia stellata

i
20-

A002 Gavia arctica

A022

A023

A026

Ixobrychus
minutus
Nycticorax
nycticorax
Egretta
garzetta

55 i
20-40 p
50-

8-12 p

80 i
50-

60-80 i

150 i
80-

A027 Egretta alba

120 i

A030 Ciconia nigra
A031 Ciconia ciconia

1-9 i
15-18 p

B

B

C

C

A

B

C

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

D
C
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Populație
Cod

Nume

Evaluarea sitului

Migratoare

Residentă

Evaluare

Populație Conservare Izolare

globală

Reproducere Iernat Pasaj
20-

A060 Aythya nyroca

A068

A075

A094

A151

30 i

Mergus

20-

albellus

50 i

Haliaeetus
albicilla
Pandion
haliaetus

C

C

C

C

C

B

C

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

C

0-1 i

D

1-3 i

C

Philomachus

10-

pugnax

25 i
30-

D

A193 Sterna hirundo

5-15 p

A229 Alcedo atthis

2-4 p

A338 Lanius collurio

50-80 p

D

30-50 p

C

A379

Emberiza
hortulana

50 i
6-8 i

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului
79/409/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este
prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%,
D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita
ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă

Populație
Cod

Nume

Residentă

Evaluarea sitului

Migratoare

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj
A004

A005

Tachybaptus

200-

ruficollis

500 i

Podiceps

500-

cristatus

700 i
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Evaluare
globală

C

C

C

C

C

C

C

C
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Populație
Cod

Nume

Evaluarea sitului

Migratoare

Residentă

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj
A017

Phalacrocorax

400-

carbo

600 i
100-

A028 Ardea cinerea

C

C

C

C

20-40 i C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

20-40 i C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

5-10 i

C

C

C

C

5-10 i

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

30-60 i C

C

C

C

C

C

C

C

50-80 i C

C

C

C

Anas

100-

querquedula

200 i
100200 i
10002000 i
7001000 i
10-

A062 Aythya marila

20 i

Clangula
hyemalis

A066 Melanitta fusca

A123

C

i

A061 Aythya fuligula

A070

C

10000

platyrhynchos

A059 Aythya ferina

A067

C

7000-

Anas

A056 Anas clypeata

A064

10-15 i C

3500 i

A054 Anas acuta
A055

C

1500-

A052 Anas crecca

A053

C

300 i

A051 Anas strepera

Bucephala

300-

clangula

500 i

Mergus

25-

merganser

60 i

Gallinula
chloropus

2000-

A125 Fulica atra
A136 Charadrius

D

C

200-

A050 Anas penelope

globală

C

240 i

A036 Cygnus olor

Evaluare

4000 i
6-10 p
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Populație
Cod

Nume

Evaluarea sitului

Migratoare

Residentă

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj

Evaluare
globală

dubius
A142

A153

A165

A168

A179

Vanellus

100-

vanellus

200 i

Gallinago

40-100

gallinago

i

Tringa

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

60-80 i D

ochropus
Actitis

60-100

hypoleucos

i

Larus

2000-

ridibundus

3000 i
200-

A182 Larus canus

A459

C

300 i

Larus

300-

cachinnans

500 i

D

D

4. DESCRIEREA SITULUI
Caracteristici generale ale sitului
Clase de habitat

pondere in %

N06 - Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)

75.00

N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)

20.00

N15 - Alte terenuri arabile

3.00

N21 - Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)

2.00

TOTAL SUPRAFATA HABITAT

Alte caracteristici ale sitului Cea mai mare întindere de ape din Judeţul Bihor;
include lacurile de acumulare, construite pe cursul râului Crişul Repede. În prezent
acumularea Lugaşu de Jos — are sub 50% din suprafaţa iniţială ca urmare a reducerii
volumului de ape. Datorită reducerii nivelului apei în lacurile de acumulare şi a
colmatării, s-a dezvoltat o vegetaţie ierboasă şi arboricolă bogată.
Calitate si importanță Sit IBA parţial. De atunci s-a dat în funcţiune şi Lacul de
la Fughiu, de asemenea loc important pentru păsări acvatice, mai ales pe timp de
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iarnă. Peste asta s-a inclus cursul Crişului Repede între lacul de la Tileagd respectiv
cel de la Fughiu din aceleaşi considerente: deşi este habitat puternic antropizat, e
important pentru păsările acvatice ce iernează în zonă (nr. lor total în pasaj este între
20000-30000 de exemplare). Habitatele agricole din nordul lacurilor au fost ataşate
datorită populaţiei cuibăritoare de Emberiza hortulana, prezentă aici.
Vulnerabilitate : Vulnerabilitate scăzută. Este un sistem acvatic artificial. Deranj
scăzut până la moderat datorat pescuitului sportiv în zonă.
6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA
Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată:Organismul responsabil pentru managementul sitului este Asociaţia Pescarilor Sportivi
Aqua Crisius
ROSCI0267 Valea Roșie
Este un sit de Tip B ce nu se supranune deloc cu alte situri Natura 2000
Datele indicării și desemnării/clasificării sitului au fost:
 Data propunerii ca sit SCI 200706
 Data confirmării ca sit SCI 200812
Situl Natura 2000 ROSCI0267 Valea Roșie este localizat în partea de nord-vest a
României, în partea de nord, nord-est a municipiului Oradea.
Situl a fost declarat în anul 2011, prin Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.
2387 pentru pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile
nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de
importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000
in Romania.
ROSCI0267 a fost declarat pentru habitatul - Păduri de fag de tip AsperuloFagetum (9130) foarte bine reprezentat, pentru speciile de amfibieni și reptile și pentru
14 specii de plante din lista roșie. Conform site-ului ANPM secțiunea arii naturale
protejate de interes național Rezervația Naturală Fâneața Valea Roșie este inclusă în
situl Valea Roșie (cod 2162, categorie IUCN IVb, suprafață 4 ha).
Situl are o suprafaţă de 819 ha, fiind localizat din punct de vedere administrativ
pe teritoriul județului Bihor. Teritoriul sitului este repartizat din punct de vedere al
suprapunerii cu teritoriul administrativ al comunelor peste care se suprapune astfel:
comuna Ineu 1%, Oradea<1%, Oșorhei <1%, Paleu 16%.
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Principala cale de acces în sit este strada Gheorghe Doja, stradă care de altfel
mărgineşte situl în partea de est, sud-est și sud-vest.
Coordonatele sitului sunt: E 22º 0' 54'' și N 47º 5' 8''. Altitudinea medie este de
226 m, cea minimă de 158 m, cea maximă de 291 m, iar din punct de vedere
biogeografic aparține regiunii continentale.
Zona sitului este amplasată între dealurile care despart şi unifică întrun armonios mod Câmpia Crişanei şi terminaţiile cu aspect deluros ale Munţilor
Apuseni-Dealurile de Vest, dealuri din care fac parte și Dealurile Oradiei. Dealurile de
Vest, denumite uneori si dealurile Banato-Crișene, reprezinta o bordura deluroasa intre
Carpatii Occidentali si Câmpia de Vest, sub forma unui plan de racord cu o inclinare
relativ redusa.
Situl Valea Roșie a fost declarat ca şi o zonă protejată ce conservă habitate
favorabile pentru amfibieni și reptile: Triturus cristatus, Bombina variegata, Bombina
bombina.
Referitor la populaţiile de amfibieni pentru care a fost declarat situl, conform
datelor prezentate în Formularul standard, nu se dispune de date privind mărimea
populaţiei. Pentru fiecare din cele patru specii în formular se menţionează doar că
specia este prezentă (P).
Bombina variegata este o specie aproape amenințată. Este o broască de talie
mică, cu aspect îndesat, spatele cu negi spinoşi; dorsal brun-cenuşiu sau cenuşiu-bej
cu pete asimetrice mai închise, ventral galben cu pete gri-petrol şi puncte mici albe,
predominând pigmentul galben iar petele închise fiind izolate. Perioadele critice pentru
această specie sunt: primăvara şi vara, perioada reproducerii, dezvoltării larvelor şi
migraţiei spre şi dinspre bălţi. La nivel național numărul de indivizi estimați este de la
1.000.000-10.000.000.
Bombina variegata Cod EUNIS 638 este specie de broscuţă de talie mică, se
reproduce în bălţi temporare şi permanente în lungul văilor. Are o dinamică
metapopulaţională extrem de intensă.
Are corpul de dimensiuni mici, aplatizat, cu lungimea 4 - 5 cm. Negii de pe
partea dorsală, la masculi, au un spin cornos negru puternic, înconjurat de numeroşi
spini mici şi ascuţiţi. Negii nu sunt grupaţi sau dispuşi simetric. Pielea pe abdomen
este aproape netedă. Pori mici, izolaţi, răspândiţi şi pe partea inferioară a membrelor
356

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

şi foarte numeroşi pe talpa piciorului. Secreţia glandulară este extrem de toxică.
Masculii se deosebesc de femele printr-o formă mai zveltă a corpului.
Calozităţile nupţiale sunt bine dezvoltate şi prezente aproape toată vara, vizibile şi pe
perioada hibernării. Nu posedă sac vocal dar în privinţa orăcăitului se aseamănă cu
Bombina bombina, doar că frecvenţa sunetelor este mai mare, o dată pe secundă.
Spatele cafeniu-pământiu sau cenuşiu, gălbui sau măsliniu mai mult sau mai
puţin amestecat cu negru. Coloritul este foarte intens, fiind folosit ca mijloc de
avertizare asupra toxicităţii.
După 8 - 10 zile, de la depunerea ouălelor, apar mormolocii roşietici cu puncte
cafenii pe spate, ventral cenuşii-albăstrui sau cafenii-cenuşii, care iau aspect de adult
începând din iulie până în septembrie.
Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică,
euritropă. Este sociabilă, foarte mulţi indivizi de vârste diferite putând convieţui în bălţi
mici.
Reproducerea are loc de mai multe ori, din aprilie până în iunie; la fiecare
pontă, femela depune circa 100 de ouă, destul de mari, izolat sau în pachete ce cad
la fundul apei, unde se lipesc de plante. Uneori când condiţiile de mediu şi hrană sunt
favorabile, femela depune ouă de mai multe ori în cursul unei săptămâni. Capacitatea
de a depune doar câteva ouă odată îi permite să valorifice pentru reproducere orice
ochi de apă, fără ca un eventual eşec să fie prea costisitor din punct de vedere al
efortului reproductiv.
Hrana constă din insecte, viermi, moluşte mici, terestre şi acvatice.
Trăieşte de preferinţă în smârcuri, în ape stătătoare, apărând pe maluri
dimineaţa şi către seară. Prin octombrie - noiembrie se ascund în nămol sau se
îngroapă în pământ, pentru iernare.
Este o specie rezistentă şi longevivă, iar secreţia toxică a glandelor dorsale o
protejează foarte bine de eventualii prădători. De aceea, aproape orice ochi de apă
din cadrul arealului este populat de această specie care poate realiza aglomerări
impresionante de indivizi în bălţi mici. Poate rezista şi în ecosisteme foarte poluate.
Se deplasează bine pe uscat putând coloniza rapid noile bălţi apărute. Este
printre primele specii de amfibieni ce ocupă zonele deteriorate în urma activităţilor
umane (defrişări, construcţii de drumuri, etc.) unde se formează bălţi temporare.
Starea de conservare a populaţiilor speciilor este apreciată ca fiind buna (B).
Referitor la gradul de izolarea a populaţiilor din sit faţă de aria de răspândire
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normală a speciei,pentru cele trei specii de amfibieni populaţiile sunt neizolate cu o
arie de răspândire extinsă (C).
Din punct de vedere al evaluării globale a sitului, valoarea de conservare
pentru specii este considerată ca fiind bună.
În ceea ce privește tipurile de habitate prezente în situl Valea Roșie, conform
Forularului standard, este menţionat:


9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, ocupând o suprafaţă de
80 %, cu o stare globală de conservare bună, iar din punct de vedere al
structuri cu o structură bună.

Alte specii incluse în Lista Roșie, ce au făcut obiectul desemnării sitului sunt:
Alopecurus pratensis ssp. laguriformis, Chamaecytisus rochelii, Corydalis solida ssp.
slivenensis, Dianthus trifasciculatus ssp. deserti, Orchis morio, Rhinanthus borbasii,
Salvia amplexicaulis, Vicia sparsiflora, Rumex thyrsiflorus ssp. thryrsiflorus, Potentilla
norvegica, Aster sedifolius ssp. canus, Cimicifuga europaea, Dianthus guttatus,
Leontodon croceus ssp. Rilaensis.
Caracteristicile generale ale sitului
Clase de habitat

pondere in %

N14 - Pajiști ameliorate

3.00

N16 - Păduri caducifoliate

93.00

N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 4.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT

100

Acest sit prezintă o importanţă foarte mare, ţinând cont de faptul că se află situat
atât de aproape de Municipiul Oradea şi deţine un tezaur de 14 specii de plante rare,
regăsite pe lista roşie, de asemenea, specii de amfibieni şi reptile de importanţă
naţională, şi un habitat de pădure natural, foarte bine conservat.
Activitățile antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată
Cod

Intensitate % din sit Influență

240 - Capturarea din faună C

1.00

-

160 - Managementul silvic C

3.00

0

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă,
(0) - neutră, (-) – negativă
Activitatea și consecința în jurul sitului
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Intensitate % din sit Influență

Cod

160 - Managementul silvic C

8.00

0

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) neutră, (-) – negativă
Alte specii importante de floră si faună identificate în perimetrul sitului și cuprinse în
A - Lista roşie de date naţionale
B – Endemic
C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc)
D - Alte motive
sunt:
Populație

Categorie Cod

Denumire științifică

Plante

Alopecurus pratensis ssp. laguriformis R

A

Plante

Aster sedifolius ssp. canus

R

A

Mamifere 2361 Bufo bufo

C

A

Plante

Chamaecytisus rochelii

R

A

Plante

Cimicifuga europaea

R

A

Plante

Corydalis solida ssp. slivenensis

R

A

Plante

Dianthus guttatus

R

A

Plante

Dianthus trifasciculatus ssp. deserti

R

A

Plante

Leontodon croceus ssp. rilaensis

R

A

P

A

Reptile

2469 Natrix natrix

Plante

Orchis morio

R

A

Plante

Potentilla norvegica

R

A

Mamifere 1209 Rana dalmatina

P

A

Mamifere 1212 Rana ridibunda

C

A

Plante

Rhinanthus borbasii

R

A

Plante

Rumex thyrsiflorus ssp. thryrsiflorus

R

A

Plante

Salvia amplexicaulis

R

A

Plante

Vicia sparsiflora

A

Vulnerabilitatea sitului este reprezentată de tăierile ilegale.
Managementul sitului este asigurat de către Consiliul Județean Bihor împreună
cu Universitatea din Oradea.Pană în acest moment nu a fost realizat un Plan de
management al sitului.
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- ROSCI0098 Lacul Pețea
1. IDENTIFICAREA SITULUI
Tip B
Codul sitului ROSCI0098
Data completării 200612
Data actualizării 201101
Datele indicării și desemnării/clasificării sitului
Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI
Longitudine 21.977500
Latitudine 47.010556
Suprafață (ha) 48.90
Altitudine (m)
Minimă 133.00
Maximă 167.00
Medie 147.00
Regiunea administrativă
Județ

Pondere (%)

RO061 - Bihor 100.00

Regiunea biogeografică:Panonică
3. INFORMATII ECOLOGICE
Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:
Reprezentivitate:

A

-

excelentă,

B

-

bună,

C

semnificativă,

-

D

-

nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p >
0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea
globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă
Cod
31A0

Pondere Reprezentativitate
-

Ape

termale

Suprafață

Stare

relativă

conservare

globală

A

B

B

de Evaluare

din

Transilvania acoperite de lotus 90.00

A

*
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Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este
prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%,
D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita
ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Populație
Cod

Nume

Residentă

Evaluarea sitului
Migratoare

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj
1166

1193

1220

1188

Triturus
cristatus
Bombina
variegata
Emys
orbicularis
Bombina
bombina

Evaluare
globală

P

C

B

C

B

P

C

B

C

B

P

C

B

C

B

P

C

B

C

B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este
prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%,
D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita
ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Populație
Cod

Nume

Residentă

Evaluarea sitului
Migratoare

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj
1149 Cobitis taenia
1146

Sabanejewia
aurata

C

D

C

C

B

C

Evaluare
globală

B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
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Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este
prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%,
D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita
ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Populație
Cod

Nume

Residentă

Evaluarea sitului
Migratoare

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj
1032 Unio crassus
4057

1078

Chilostoma
banaticum
Callimorpha
quadripunctaria

Evaluare
globală

C

B

B

C

B

C

B

B

A

B

P

B

B

C

B

Alte specii importante de floră si faună
A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna,
Bonn, etc), D - Alte motive

Denumire științifică

Populație

Categorie

Cod

Amfibieni

1339 Cricetus cricetus

P

A

Mamifere

1203 Hyla arborea

P

A

Reptile

1261 Lacerta agilis

P

A

Reptile

1263 Lacerta viridis

P

A

C

B

Nevertebrate

Mesovelia thermalis

Reptile

2469 Natrix natrix

P

A

Reptile

1292 Natrix tessellata

P

A

Nymphaea lotus var. thermalis C

B

Plante
Mamifere

1197 Pelobates fuscus

P

A

Mamifere

1209 Rana dalmatina

P

A

Mamifere

1212 Rana ridibunda

P

A

Plante

Ranunculus aquatilis

P

C

Pești

Scardinius racovitzai

C

B

Mamifere

2357 Triturus vulgaris

P

A

Reptile

2473 Vipera berus

P

A

4. DESCRIEREA SITULUI
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Caracteristici generale ale sitului
pondere in

Clase de habitat

%

N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)

18.00

N14 - Pajiști ameliorate

12.00

N15 - Alte terenuri arabile

67.00

N23 - Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de
depozitare, mine, zone industriale)

3.00

TOTAL SUPRAFATA HABITAT

Alte caracteristici ale sitului Ecosistem acvatic cu o fizionomie bine conturată,
reprezentănd singurul ecosistem termal natural din România.- Nufărul termal –
Nymphaea lotus L. Var. Thermalis, reprezintă unicul caz în care o specie de plantă
tropicală trăieşte spontan într-o climă temperată. Melanopsis parreysii Muhlfeld –
specie relictă endemică de melc Scardinius erythrophtalmus racovitzai – roşioara,
specie endemică de peste.
Calitate si importanță Situl reprezinta singurul loc din Romania unde exista, in mod
natural, tipul de habitat prioritar 31A0.
Vulnerabilitate Factori potenţiali de degradare a parametrilor fixico - chimici ai
biotopului: - exploatarea zăcământului de ape geotermal;intervenţii antropice
neautorizate; recoltare ilegală / accidentală de plante şi de animale din rezervaţie;
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) 2.177 Pârâul
Peţea - ICM nr.1149-/ 1932 , HCJ Bihor nr. 19/1995 şi Legea nr.5/2000.
Tip de proprietate proprietate de stat 100%, este atribuit în custodie Muzeului Ţării
Crişurilor.
Documentație Coldea GH., Lacul si Pârâul Petea - Elaborarea măsurilor de protectie,
aplicarea si urmărirea eficientei lor pentru nufăr termal de la Petea - Bihor, în vederea
redresării populatiei si conservării speciei. Res. Rap., Institute of Biological
Researches, Cluj, 1993. Pana M.I., 1978, Câteva aspecte asupra dinamicii unor grupe
de animale acvatice colectate la lumina artificială, Nymphaea VI, Oradea, p. 607 - 643.
Pana M.I., 1991, Informatii cuprinse în revista Familia ser. I - a (1965 - 1966) privind
rezervatia naturală de la Băile 1 Mai, Nymphaea XXI, Oradea, p. 169 - 171. Olteanu
Cosma C., 1977, Biologia nufărului termal Nymphaea lotus L. var. Thermalis (D.C.)
Tuzs., de la Băile 1 Mai - Oradea, Nymphaea V, Oradea, p. 365 - 380. Pana M.I., 1977,
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Fauna de Bombinae (Insecta, Hymenoptera) din împrejurimile Oradei, Nymphaea V,
Oradea, p. 411 - 415. Şoldea V., 2003, Petea si nufărul termal, Editura Universitătii din
Oradea. Olteanu Cosma C., 1991, Nufărul termal de la Băile 1 Mai Oradea solicită
ocrotire, Nymphaea IV. Morossy A, 1999, Unele obseravtii asupra fenimenelor de
colmatare si eutrofizare a rezervatiei naturale Pârâul Petea, Nymphaea XXVII, Oradea,
p. 139 - 144. Feider Z., Grossu Al.V., Gyurko St., Pop V., 1967, Zoologia vertebratelor,
Editura Didactică si pedagogică, Bucuresti.Covaciu - Marcov S., Ghira I., Ardeleanu
A., Cogalniceanu D., 2003, Studies on the influence of termal water from Western
Romania upon Amphibians, Biota 4/1-2, p. 9 - 20. Covaciu - Marcov S., 1999,
Contributii la studiul herpetofaunei pădurii Dealul Somleului, Analele Universitatii din
Oradea, Fasc. Biologie, Tom VI, p. 175 - 190. Covaciu - Marcov S., Ghira I., Marton
V., 2000, Contributii la studiul herpetofaunei din zona Oradea, Nymphaea. Folia
naturae Bihariae, XXVIII, Oradea, p. 143 - 158.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE
CORINE
Clasificare la nivel național si regional
Cod

Pondere %

RO04 - Rezevație naturală 16.17

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional
Cod

Tip Suprapunere % Numele sitului

RO04 - Rezevație naturală *

16.17

2.177.-Paraul Petea

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA
Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată
Activități și consecințe în interiorul sitului
Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) neutră, (-) - negativă
Cod

Intensitate % din sit Influență

830 - Canalizarea

A

0.10

-

241 - Capturarea (insecte, reptile, amfibieni)

A

5.00

-

690 - Activităţi de petrecerea timpului liber şi de turism B

5.00

-
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Activități și consecințe în jurul sitului
Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) neutră, (-) - negativă
Cod

Intensitate % din sit Influență

830 - Canalizarea

A

0.10

-

954 - Invazie de specii

B

2.00

-

10.00

-

690 - Activităţi de petrecerea timpului liber şi de turism A

Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului

Contract Administrare:

192/15.07.2010, Administrator:Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, Bd. Dacia, nr 1-3, jud.
Bihor 0259 412724, 0259412725, fax=0259479918 contact@mtariicrisurilor.ro
Planuri de management al sitului Planurile de management sunt în curs de perfectare
de către custode legal: Muzeul Ţării Crişurilor
ROSCI0050 Crișul Repede amonte Oradea
1. IDENTIFICAREA SITULUI
Tip K
Codul sitului ROSCI0050
Data completării 200612
Data actualizării 201101
Legături cu alte situri Natura 2000:ROSPA0123 (Lacurile de acumulare de pe Crişul
Repede)
Datele indicării și desemnării/clasificării sitului
Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812
2. LOCALIZAREA SITULUI
Longitudine 22.485833
Latitudine 47.032778
Suprafață (ha) 1858.60
Altitudine (m)
Minimă 129.00
Maximă 312.00
Medie 197.00
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Regiunea administrativă
Județ

Pondere (%)

RO061 - Bihor 100.00

Regiunea biogeografică:Continentală;Panonică
3. INFORMATII ECOLOGICE
Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:
Reprezentivitate:

A

-

excelentă,

B

-

bună,

C

-

semnificativă,

D

-

nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p >
0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea
globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă
Cod

Pondere Reprezentativitate

92A0 - Zavoaie cu Salix albă si
Populus albă

5.00

B

Suprafață Stare

de Evaluare

relativă

conservare globală

C

B

B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este
prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%,
D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita
ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Populație
Cod

Nume

Residentă

Evaluarea sitului
Migratoare

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj
1355 Lutra lutra
1303

Rhinolophus
hipposideros

Evaluare
globală

P

C

B

C

B

P

C

B

C

B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este
prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%,
D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita
ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
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Populație
Cod

Nume

Evaluarea sitului

Residentă

Migratoare

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj
1166 Triturus cristatus P

Evaluare
globală

C

B

C

B

P

C

B

C

B

1220 Emys orbicularis P

C

B

C

B

P

C

B

A

B

P

C

B

C

B

1193

4008

1188

Bombina
variegata

Triturus vulgaris
ampelensis
Bombina
bombina

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este
prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%,
D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita
ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
Populație
Cod

Nume

Residentă

Evaluarea sitului
Migratoare

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj
1163 Cottus gobio
1122

1138

Gobio
uranoscopus
Barbus
meridionalis

Evaluare
globală

RC

C

C

C

C

P

B

B

C

B

P

C

B

C

B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este
prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%,
D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita
ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare
(globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
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Populație
Cod

Nume

Residentă

Evaluarea sitului
Migratoare

Populație Conservare Izolare

Reproducere Iernat Pasaj
1032 Unio crassus
4052

Odontopodisma
rubripes

Evaluare
globală

C

B

B

C

B

R

B

B

A

B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
Cod

Nume

Populație

1428 Marsilea quadrifolia V

Evaluarea sitului
Populație Conservare Izolare Evaluare globală
C

C

C

C

4. DESCRIEREA SITULUI
Caracteristici generale ale sitului
Clase de habitat

pondere in %

N06 - Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)

81.00

N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire) 7.00
N14 - Pajiști ameliorate

2.00

N15 - Alte terenuri arabile

10.00

TOTAL SUPRAFATA HABITAT

Alte caracteristici ale sitului Corpul de apa traverseaza zona de interes permite
prezen&#539;a unor specii de pesti protejate: Gobio albipinnatus, Rhodeus sericeus
amarus, Sabanejewia aurata, Cobitis taenia, Gymnocephalus schraetzer, Zingel
zingel,Zingel streber, Gobio kessleri; aceste specii conform Anexei 2 nu sunt
migratoare. Corpul de apa face parte din zona scobarului -specie migratoare, dupa
acad. Banarescu. Scobarul fiind o specie migratoare, mai ales inperioada de
reproducere, are nevoie de continuitatea longitudinala a raului in care traieste,
lungimile migratiilor de reproducere varieaza de la caz la caz. In Crisul Repede aceste
zone putand fi de zeci de kilometri. Sectorul de curs de apa din zona de campie are cu
vegetatie tipica de pajiste panonica, silvostepa si stepa euro-asiatica, precum si
zavoaie de Salix alba si Populus alba. In trecut au existat numeroase zone umede si
mlastini, precum si zone inundabile cu risc ridicat la inundatii, dar majoritatea acestor
caracteristici au disparut in urma lucrarilor seculare de desecare si aparare.
Calitate si importanță Zona importanta pentru conservarea speciilor Unio crassus,
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Rhodeus sericeus amarus si Cottus gobio, care aici prezinta populatii stabile.
Vulnerabilitate Constructiile hidrotehnice sunt principala cauza a degradarii/pierderii
habitatelor acvatice caracteristice. Alte categorii de impact antropic la care zona este
vulnerabila sunt: poluarea, defrisarile, agricultura intensiva.
Documentație Raţiu O. (edit.), colab., 1966, Flora şi vegetaţia Rezervaţiei Naturale
“Defileul Crişului Repede“ (Die Flora und Vegetation des Naturschutzgebietes der
Crişului Repede Talenge). Cluj-Napoca: Contrib. Bot., /1966/(1): 1-272
6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA
Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată
Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului

Contract Administrare:

152/07.07.2010, Administrator:Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius Oradea, str.
Sovata, nr. 27/6, jud. Bihor 0749 184193, fax=0359416011 contact@aquacrisius.ro
Relaţia teritoriului administrativ cu ariile protejate m e n ț i o n a t e este redată
în planșa numărul 1.
În afară de siturile Natura 2000 menționate, pe teritoriul administrativ al Municipiului
Oradea au fost declarate următoarele arii naturale de importanţă locală, constituite
în baza Deciziei nr. 19/1995 privind măsurile de organizare, gestionare şi ocrotire a
rezervaţiilor (zonelor, ariilor) protejate şi monumentelor naturii din judeţul Bihor,
publicată în Monitorul Oficial al judeţului Bihor nr. 1/1995:
Parcul Dendrologic de la Palatul Baroc - Muzeul Ţării Crişurilor, în suprafaţă de 2 ha,
localizat pe Bd Dacia, nr. 1-3. Printre speciile arboricole şi arbustive valoroase care
sunt prezente în acest parc se numără magnolia (Magnolia stellata), tisa (Taxus
baccata), specii de stejar (Quercus sp.), frasin (Fraxinus excelsior) sau platanul
(Platanus orientalis).
Parcul Dendrologic de la Universitate, în suprafaţă de 2 ha, Str. Universităţii nr. 1;
Parcul Dendrologic de la SCAZ, în suprafaţă de 0,7 ha, localizat în incinta fostului
SCAZ (actualul Oficiu de Studii Pedologice şi Agrochimice - OSPA) din Calea Aradului,
nr. 5;
Arborii mamut (Sequoia gigantea) - 3 exemplare, cu vârsta peste 100 ani, localizaţi în
curtea Şcolii cu cls. I-VIII Oradea, Bd. Dacia, nr. 25.
În numeroase parcuri din Municipiul Oradea (Parcul Petöfi, Parcul 1 Decembrie, Parcul
N. Bălcescu, zona verde din faţa Teatrului de Stat din Oradea, Parcul Muncitorilor etc.)
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este prezentă specia Taxus baccata (tisa) – specie protejată, monument al naturii.
Aceste zone trebuiesc conservate şi administrate corespunzător.
Pe lângă datele mai sus menţionate, există mai multe studii herpetofaunistice care
evidenţiază atât distribuţia, cât şi statutul de conservare ale speciilor de amfibieni şi
reptile de pe teritoriul municipiului Oradea (Covaciu-Marcov et al. 2000, 2001, 2005,
Ghira et al. 2002, Peter et al. 2005, Sas et al. 2005, Kovacs 2007, Kovacs & Sas 2007,
2009, 2010, Dimancea 2012). Aceste specii sunt deosebit de valoroase, prezenţa lor
fiind un indicator al calităţii mediului. Astfel, în regiunea municipiului Oradea au fost
identificate un număr de 16 specii aparţinând herpetofaunei (Dimancea 2012).
Dintre acestea, amfibienii sunt mai numeroşi, fiind reprezentaţi de 10 specii: Lissotriton
vulgaris, Triturus cristatus, Bombina bombina, Bombina variegata, Bufo bufo, Bufo
viridis, Hyla arborea, Pelobates fuscus, Rana dalmatina şi Rana ridibunda. Alături de
cele 10 specii de amfibieni, în regiunea limitrofă municipiului Oradea se întâlnesc mai
multe populaţii hibride între speciile Bombina bombina şi Bombina variegata
(Dimancea 2012).
Reptilele sunt reprezentate în regiunea oraşului Oradea printr-un număr mai redus de
specii, anume şase specii: Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix
natrix, Natrix tessellata şi Coronella austriaca (Dimancea 2012). Printre aceste specii
de amfibieni şi reptile se numără mai multe listate în Anexa 3 a OGN nr. 27 din
20/06/2007, fiind specii de faună a căror prezenţă face obiectul desemnării d earii
speciale de conservare (Emys orbicularis, Triturus cristatus, Bombina bombina şi
Bombina variegata). Celelalte specii, cu excepţia speciilor Natrix natrix şi Rana
ridibunda, toate sunt specii listate în Anexa 4A sau 4B a OGN nr. 27 din 20/06/2007,
fiind specii de interes comunitar sau naţional cu protecţie strictă.
Peisajele urbane pot fi considerate că aparţin celor mai extreme tipuri de peisaje
fragmentate de activităţile umane. În ciuda reducerii cantităţii şi diversităţii habitatelor
potrivite pentru faună în acestea, un nivel ridicat de biodiversitate a fost relatat în oraşe
(Savard et al. 2000). Amfibienii, deşi sunt capabili să colonizeze regiunile tulburate de
activităţi antropice (Joly et al. 2001, Carrier & Beebee 2003), cerinţele lor ecologice îi
fac sensibili la urbanizare (Rowe et al. 2000). Astfel, întrucât urbanizarea se extinde în
multe regiuni, înţelegerea modului de existenţă a unor populaţii de amfibieni în
ecosistemele urbane este clar un interes de conservare, pentru că poate ajuta la
planificarea strategiilor corespunzătoare de management.
Poluarea apelor, canalizările, transformarea pământurilor pentru utilizarea lor în
370

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

alte scopuri decât agricultura, urbanizarea şi dezvoltarea infrastructurilor supun
habitatele valoroase cu specii de amfibieni si reptile la o foarte mare presiune (Tempel
& Cox, 2009). În mod asemănător putem evidenţia clar ameninţările acestor activităţi
şi asupra herpetofaunei din Oradea. Se poate observa că în datele recente asupra
herpetofaunei urbane din municipiul Oradea (Dimancea 2012) lipsesc două specii cu
protecţie strictă, şi anume Salamandra salamandra şi Vipera berus, specii care au avut
semnalare istorică pe teritoriul oraşului (a se vedea în recenzia Ghira et al. 2002), dar
cel mai posibil în urma distrugerii habitatelor lor naturale aceştia au dispărut (CovaciuMarcov et al. 2000).
Herpetofauna din municipiul Oradea este periclitată atât prin acţiuni antropice
directe, cât şi indirecte (Dimancea 2012). În cazul impactului antropic direct se
evidenţiază mortalitatea rutieră şi uciderea de către oameni (Dimancea 2012).
Impactul antropic indirect asupra herpetofaunei din municipiul Oradea este reprezentat
de distrugerea habitatelor prin construcţia de drumuri, zone rezidenţiale sau complexe
comerciale, precum şi de amenajarea şi regularizarea cursurilor de apă din oraş
(Dimancea 2012).
Regularizarea a afectat ambele cursuri de apă principale din Oradea (Crişul repede şi
Peţa), precum şi unele pâraie mai mici. Cel mai evident şi grav efect al acestor acţiuni
a fost reprezentat de dispariţia multor populaţii de ţestoase de apă, Emys orbicularis
(Dimancea 2012). Fenomenul continuă din păcate şi în prezent, fiind de aşteptat să
afecteze în final ambele cursuri de apă pe toată lungimea lor din oraş.
După observaţiile recente făcute de Dimancea, se pare că specia comunitară, strict
protejată, Emys orbicularis, a dispărut din Pârâul Peţa, ori s-a redus numeric atât de
mult, încât mai există numai câteva exemplare. În trecut ţestoasa de apă era prezentă
în multe zone de pe cursul pârâului Peţa, precum şi în pârâul care se varsă în acesta
în vecinătatea depoului de tramvaie, pârâu format în zona satului Cihei (CovaciuMarcov comunicare personală – a se vedea în Dimancea 2012). Încă din 2000,
Covaciu-Marcov şi colaboratorii au tras semnalul de alarmă asupra posibilităţii
dispariţiei ţestoasei de apă din Pârâul Peţa, fapt ce pare că s-a întamplat în decursul
unui deceniu.
În mod asemănător a fost documentată dispariţia unor populaţii de Bufo viridis
din parcul unde se află Orăşelul Copiilor de pe lângă Spitalul Municipal, respectiv din
Parcul Magnolia (Kovacs 2007), cu toate că pe la mijlocul anilor 1990 în ambele locaţii
erau prezente populaţii mari de broasca râioasă verde (Sas comunicare personală).
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Este evident, prin dispariţia documentată din anumite locaţii a unei specii de
interes comunitar a cărei prezenţă desemnează arii speciale de conservare (Emys
orbicularis) şi a unei specii de interes naţional cu protecţie strictă (Bufo viridis), că
herpetofauna din municipiul Oradea, deşi pare bine reprezentată ca număr de specii
este în fapt limitată la câteva zone ale oraşului şi puternic presată antropic. Dacă
respectivele zone nu vor fi salvate de la acţiunile antropice, în viitor Oradea va fi un
oraş lipsit de herpetofaună (Dimancea 2012).
Zonele cele mai importante din punct de vedere herpetofaunsitic, considerând
prezenţa speciilor de interes comunitar şi naţional, sunt reprezentate de toate parcurile
oraşului (reprezintă habitate de reproducere pentru mai multe specii de amfibieni), de
Pârâul Peţa, de cursul Crişului Repede, de regiunea din apropierea Lacului de la
Săldăbagiu de Munte, respectiv de Dealul Ciuperca. Acestor zone li se adaugă una
afectată antropic, dar cu valoare ridicată atât din punct de vedere conservativ, cât şi
ştiinţific, şi anume habitatul aflat în spatele Gării CFR, loc unde se întâlneşte o
importantă populaţie de Bombina bombina x Bombina variegata (specii listate în Anexa
II a Council Directive 92/43/EEC, respective în Anexa 3 a Council directive
79/409/EEC) (Sas et al. 2005).
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Zone importante din punct de vedere conservativ de pe teritoriul Municipiului Oradea
cu specii de amfibieni şi reptile a căror prezenţă necesită desemnarea de arii speciale
de conservare (Harta după Google Earth)
[1.] regiunea Lacului Săldăbagiu de Munte; [2.] dealul Ciuperca; [3.] spatele Gării CFR;
[4.] Crişul Repede; [5.] Pârâul Peţea; [6.] Pădurea Oradiei (Pădurea Nojorid)
3.13

SITUAŢIA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL

Din analiza structurii şi investiţiilor în economia locală se desprind câteva
concluzii referitoare la configuraţia acesteia:


Municipiul Oradea nu dispune de resurse naturale strategice, astfel încât
economia să fie dependentă de investiţiile dintr-un astfel de domeniu
considerat strategic pentru orice economie locală, cu excepţia zăcământului
de apă geotermală, care este utilizat în prezent pentru producerea de energie
termică şi apă caldă menajeră destinată populaţiei.



Economia locală este axată pe câteva domenii de activitate considerate
prioritare cum sunt: comerţul cu amănuntul şi ridicata, construcţiile, industria
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alimentară, textilă şi încălţăminte precum şi pe serviciile din turism şi serviciile
financiar-bancare. Investiţiile atrase în economia locală sunt destinate în
special serviciilor din domeniul lohn, deşi acestea determină valoare
adăugată redusă (salarii minime pe economie).


In perioada 2006-2011, numărul firmelor înregistrate în municipiu a crescut
în mod constant. Acelaşi lucru s-a manifestat şi în cazul numărului firmelor
cu capital străin, deşi numărul mediu de salariaţi a scăzut, în anul 2010
înregistrându-se minimul perioadei studiate. In funcţie de aportul la capital,
Franţa este principalul investitor în economia orădeană, urmată de Ungaria,
Italia, Suedia şi Coreea. Din punctul de vedere al domeniilor de activitate,
cei mai agenţi economici cu capital mixt se găsesc în comerţ.



Municipiul Oradea dispune de un potenţial considerabil în domeniul serviciilor
turistice mai ales în domeniul turismului balnear/de agrement, dar şi al
oportunităţile de dezvoltare a turismului cultural şi religios.



Există o infrastructură academică şi de cercetare, dată de Universitatea
Oradea şi de unităţile de cercetare-dezvoltare de interes naţional şi
internaţional. Ariile problematicilor pe care domeniul cercetării le acoperă
sunt variate: de la performanţa umană, ingineria tehnologică, fizica
materialelor, tehnologia informaţiei, cercetări biologice, chimie aplicată,
dezvoltare durabilă, la domeniul energiilor nepoluante, dar şi istorie şi studii
euroregionale, sau cercetare şi creaţie artistică.



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 tradiţionali din
zona centrală şi zonele rezidenţiale ale oraşului spre periferii şi înspre
localităţile limitrofe şi amenajarea de parcuri industriale pentru atragerea
investitorilor în domeniul industriei şi tehnologiei informaţiei, sau al altor
industrii producătoare nepoluante.


Domeniul serviciilor în oraşul Oradea, a atins un nivel important de
dezvoltare, deţinând o pondere substanţială în economia oraşului. Se
constată o dezvoltare a acestor servicii, în special a celor comerciale şi
bancare, în zona centrală, de-a lungul principalelor artere de circulaţie a
oraşului, în jurul principalelor pieţe agro-alimentare, dar şi în centrele
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comerciale situate pe centura oraşului Oradea. Un dezavantaj al extinderii
acestor servicii de tip centru comercial este influenţa negativă pe care
acestea o propagă la nivelul micilor magazine „de cartier” sau a celor situate
în zona centrală a oraşului
4.CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ
SEMNIFICATIV;
4.1 DELIMITAREA AREALULUI DE IMPACT AL STRATEGIA DE DEZVOLTARE
LOCALĂ A MUNICIPIULUI ORADEA – PROIECTE PRIORITARE 2015-2020
Arealul de impact al unui Strategiei de dezvoltare locală a municipiului
Oradea – proiecte prioritare 2015-2020 se răsfrânge asupra tuturor ariilor
înconjurăoare asupra cărora direcţiile de dezvoltare propuse își răsfrâng efectele.

4.2 CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
Dacă în capitolul anterior au fost prezentate conditiile naturale cu rol de fond
în evaluarea impactului uman produs asupra calitatii componentelor mediului în
arealul analizat, capitolul de fata vizeaza principalele surse de impact și modul de
propagare

a

acestuia

catre

receptori,

scopul

ultim

fiind

determinarea

calitatii/gradului de afectare a componentelor naturale în functie de activitatile
derulate în cadrul sistemului teritorial analizat. Abordarea calitatii factorilor de
mediu s-a realizat în corelatie cu directiile prioritare de dezvoltare a arealului,
izvorate din pretabilitatile sale specifice, intr-un spectru socio-economic sustenabil
în conditiile sensului institutional al termenului, bazat pe resurse locale relativ
bogate, dar cu un potential doar partial valorificat. Pe langa observatiile din teren
și consultarea bazei de date analitice existenta la nivel local, s-au utilizat în analiza
și documentatiile de factura sintetica oferite de Agentia de Protectia Mediului Bihor
(Rapoartele de mediu lunare, semestriale și anuale), și de Consiliul Judetean
Bihor (Strategia și Planul de dezvoltare a Judetului Bihor, Planul Regional de
actiune pentru Mediu și Planul Local de Actiune pentru Mediu).
Obiectivele avute in vedere in evaluarea calitatii mediului in arealul analizat
au fost formulate in concordanta cu directiile viabile de dezvoltare propuse pentru
areal in ansamblu.
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4.3 UTILITĂȚI
4.3.1 Alimentarea cu apă
Sectorul captare, tratare apă are rolul captării apei brute, tratării acesteia şi pompării
apei potabile în reţeaua de alimentare a oraşului Oradea. Acestea se realizează prin
intermediul celor 5 uzine de apă amplasate pe cele două maluri ale râului Crişul
Repede, în partea de est a municipiului, acestea având o capacitate de pompare
instalată totală de 2.100 l/s.
Pentru obţinerea apei potabile, tehnologia şi instalaţiile existente permit
utilizarea apei subterane captată prin drenuri sau a apei de suprafaţă captată din Crişul
Repede şi filtrată ulterior.
Apa brută este captată din stratul freatic prin intermediul drenurilor. Pentru
îmbogăţirea stratului de apă subteran se utilizează cele 23 de bazine (15 pe malul
drept al Crişului şi 8 pe malul stâng), alimentate din Crişul Repede, prin intermediul
conductelor de aducţiune de la captări.
Tehnologia existentă permite şi utilizarea apei de suprafaţă, captată din râul
Crişul Repede şi tratată apoi corespunzător prin deznisipare, decantare, filtrare şi
clorinare. Această soluţie este una de rezervă, preferându-se apa subterană, care este
şi de calitate mai bună şi mai ieftină, necesitând ca tratare doar clorinarea.
Uzina 1
Pe malul drept, captarea apei de suprafaţă se face prin două conducte de ø
1.000 mm şi lungimea de 300 m, de la o priză de captare de tip cheson cu ferestre
dreptunghiulare. Prin aceste conducte, apa captată este direcţionată prin intermediul
unui deznisipator spre două decantoare longitudinale, cu dimensiunile de 140 m x 40
m, prevăzute cu şicane la intrare.
După trecerea prin decantoare, apa ajunge în 13 bazine de îmbogăţire a
stratului freatic, amplasate pe două şiruri paralele (8 + 5 bazine) cu albia Crişului
Repede. Bazinele au dimensiuni de aproximativ 200 m x 40 m, adâncimea apei fiind
~2 m. Printre cele două şiruri de bazine, respectiv între bazine şi Crişul Repede sunt
amplasate 2 drenuri de captare a apei subterane ce alimentează S.P.1., cu lungimile
de 1,5 km. şi 2,7 km.
Drenurile au lungimea totală de 4.200 m, sunt pozate la o adâncime de cca 6
m. şi au diametre ce cresc progresiv odată cu apropierea de uzina 1, de la Ø 400 mm
la Ø 1.000 mm. Prin intermediul acestor drenuri, apa din stratul freatic este captată şi
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direcţionată gravitaţional spre chesonul de la uzina 1. Există un număr de 27 de cămine
de vizitare a acestor drenuri.
În cazul în care cantitatea de apă captată prin drenuri nu ar satisface necesarul
pentru S.P.1, se poate utiliza şi apă de suprafaţă, filtrată cu ajutorul a 10 filtre lente
situate lângă staţia de pompare nr.1, cu o suprafaţă de 500 m 2 fiecare.
Alimentarea filtrelor se face cu apă brută direct de la captare, printr-o conductă
de Ø 600 mm, când turbiditatea apei din Crişul Repede este redusă, iar dacă apa din
Crişul Repede are turbiditate ridicată, din ultimul bazin de îmbogăţire, după trecerea în
prealabil prin deznisipator, decantoare şi bazine, traseu pe care impurităţile din apă se
depun gravitaţional.
Chesonul de la S.P.1 are dimensiunile de 15 m x 5,5 m x 4 m. Staţia este
echipată cu 6 electropompe centrifuge verticale de tip KSB, cu parametrii nominali
Q=540 m3/h, H=70 m, P=132 kW şi n=1485 rot/min. Dintre acestea, electropompele 1
şi 6 sunt echipate cu convertizoare de frecvenţă, care permit menţinerea unei presiuni
de refulare dorite cu un consum specific de energie electrică minim. Pomparea se face
cu 1 sau 2 pompe, în funcţie de consum şi de regimul de funcţionare.
Conducta de refulare este de Ø 800 mm şi alimentează malul drept al oraşului.
Debitul pompat de la S.P.1 este măsurat cu un debitmetru cu ultrasunete amplasat pe
conducta de refulare, la ieşirea din staţie. Capacitatea instalată a uzinei este de 600
l/s.
Tratarea bacteriologică a apei se face prin clorinare, cu o instalaţie automată
ALLDOS care menţine doza dorită, ţinând seama de modificarea debitului. Clorul
provine din containere cu capacitatea de 500 kg.
Uzina de apă nr. 2
Staţia de pompare nr. 2 este amplasată fizic pe malul drept, dar pompează în
reţeaua de pe malul stâng al râului Crişul Repede. Capacitatea proiectată a uzinei este
de 250 l/s. Se utilizează doar apă subterană, captată prin intermediul unui dren de Ø
600 mm, cu lungimea de 960 m, prevăzut cu 3 cămine de vizitare. Îmbogăţirea stratului
freatic de alimentare a drenului se face prin două bazine de îmbogăţire. Alimentarea
acestora se face de la bazinele de îmbogăţire de la S.P.1.
Chesonul de la uzina 2 este cilindric, cu diametrul de 3 m şi adâncimea de 9 m.
Staţia este echipată cu 3 electropompe KSB cu parametrii nominali Q=350 m 3/h, H=
45 m, P=110 kW, n=1486 rot/min., fiecare având conducta de aspiraţie proprie. Debitul
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pompat se măsoară cu un debitmetru cu ultrasunete, montat pe conducta de refulare
de Ø 400 mm. În regim normal funcţionează o singură pompă, celelalte fiind rezervă.
Tratarea bacteriologică se face prin clorinare, cu o instalaţie automată ALLDOS,
alimentată din butelii de clor cu capacitatea de 50 kg.
Uzina de apă nr. 3
Tot pe malul drept este amplasată şi staţia de pompare nr. 3, în aval de uzina 1
cu capacitatea de pompare proiectată de 150 l/s. Alimentarea cu apă se face printr-un
dren de Ø 300 mm, în lungime de 560 m, cât şi printr-o conductă de Ø 250 mm din
chesonul de la S.P.1. Drenul este prevăzut cu 3 cămine de vizitare. Chesonul de la
S.P.3 este cilindric, de diametru 3 m şi adâncimea de 6 m.
Staţia este echipată cu 2 electropompe KSB, fiecare având conductă de
aspiraţie separat, parametrii nominali ai pompelor fiind Q= 400 m 3/h, H=70 m, P=110
kW, n=1486 rot/min. În regim normal funcţionează o singură pompă, cealaltă fiind
rezervă. Tratarea bacteriologică se face prin clorinare, cu o instalaţie automată
ALLDOS, alimentată din butelii de clor cu capacitatea de 50 kg.
Conducta de refulare este de Ø 400 mm şi alimentează cele 3 rezervoare de
înmagazinare - 2 x 10.000 m3 şi 1 x 2.000 m3, situate pe versantul din zona, la o cotă
superioara cu 57 m faţă de uzină. Rezervorul de 2.000 m3 asigură apa în zona din jurul
rezervoarelor, iar cele de 10.000 m3 refulează apa printr-o conductă de Ø 400 mm în
conducta de Ø 800 mm prin care se pompează de la S.P.1 spre oraş.
Uzina de apă nr. 4
Este amplasată pe malul stâng al râului Crişul Repede, având capacitatea
proiectată de 500 l/s. Se utilizează doar apă subterană, captată prin intermediul
drenului. Pentru îmbogăţirea stratului freatic există 8 bazine de îmbogăţire având
dimensiunile de aprox. 40 m x 300 m, adâncimea apei fiind de cca 2 m. Alimentarea
bazinelor cu apă se face gravitaţional din Crişul Repede (o priză de captare tip cheson
cu ferestre dreptunghiulare şi o captare de mal), prin 2 conducte de Ø 1200 mm şi Ø
1000 mm în lungime de aprox. 2,1 km, respectiv 1,8 km.
Cele 8 bazine de îmbogăţire sunt perpendiculare pe albia Crişului Repede.
Printre aceste bazine sunt amplasate drenurile secundare, de diametre între 400 şi
600 mm, cu lungimea totală de 2,9 km, prevăzute cu 14 cămine de vizitare. Drenurile
secundare alimentează drenul principal, dispus între albia râului Crişul Repede şi cele
8 bazine, la 6-7 m adâncime, având diametrul între 500 şi 1.000 mm şi 25 cămine de
vizitare.
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Drenul principal, în lungime de 3,3 km, conduce apa la chesonul colector de la
S.P.4, format din 2 compartimente de 3,5 m x 7 m şi adâncimea de 13 m.
Staţia de pompare nr.4 este echipată cu 6 electropompe KSB, din care patru au
parametrii nominali Q=900 m3/h, H= 45 m., P=250 kW, n=1488 rot/min., iar celelalte
două au Q=400 m3/h, H= 45 m., P=110 kW, n=1484 rot/min. Dintre cele patru
electropompe de debit mai mare, două sunt echipate cu convertizor de frecvenţă (2 şi
4), pentru menţinerea presiunii pe malul stâng la valoarea dorită.
Aspiraţia din cheson se face prin 3 conducte – câte una pentru două pompe.
Debitul pompat se măsoară cu un debitmetru cu ultrasunete, montat pe
conducta de refulare de Ø 900 mm care alimentează malul stâng.
Tratarea bacteriologică se face prin clorinare, cu o instalaţie automată ALLDOS,
alimentată din containere de clor cu capacitatea de 500 kg.
Uzina de apă nr. 5
Uzina de apă nr. 5 este amplasată pe malul stâng al Crişului Repede, are
capacitatea proiectată de 600 l/s şi utilizează exclusiv apă de suprafaţă. Apa este
captată din Crişul Repede, în amonte de oraş şi ajunge într-un bazin de deznisipare,
prin două conducte având diametrele de 1.200 mm, respectiv 1000 mm şi o lungime
de aproximatv 2,1 km, respectiv 1,8 km.
În bazinul de deznisipare se depun particulele solide de dimensiuni mai mari
conţinute de apă, după care aceasta este pompată în camera de amestec, unde se
injectează opţional soluţie de sulfat de aluminiu, având rolul de coagulant, după care
se decantează şi se filtrează.
Pentru trecerea apei prin aceste faze, este necesară o primă treaptă de
pompare, care este echipată cu 4 electropompe KSB, două având parametrii nominali:
Q=2.000 m3/h, H=11 m, P=75 kW, n=590 rot/min iar două cu Q=1.000 m 3/h, H=11 m,
P=37 kW, n=980 rot/min. Aspiraţia se face din bazinul de deznisipare, iar prin pompare
apa ajunge în camera de amestec, unde se introduce soluţia de sulfat de aluminiu,
având o concentraţie ce depinde de turbiditatea apei brute. Camera de amestec este
din beton, de diametru 5 m şi adâncimea de 8 m.
Apa ajunge apoi gravitaţional în două decantoare radiale, cu un volum de 5.000
m3 fiecare, iar după decantare apa se filtrează cu ajutorul a 8 filtre rapide, având fiecare
o suprafaţă de 63 m2.
Spălarea filtrelor se face cu contracurent de apă şi aer, cu pompe şi suflante.
Pompele de spălare au parametrii nominali Q=1.000 m3/h, H= 11m, P=75 kW, n=980
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rot/min, iar suflantele au Q=1.500 m3/h, p= 0,6 bar, n=2.950 rot/min, P=45 kW.
Frecvenţa de spălare este de aproximativ 24 ore pentru fiecare filtru, în funcţie
de gradul de colmatare, care depinde de turbiditatea apei brute.
După filtrare, apa ajunge în două chesoane de câte 800 m 3, ce constituie
bazinele de aspiraţie pentru treapta a doua de pompare, formată din două hale cu 3,
respectiv 5 electropompe KSB. De la treapta IIB se pompează apa spre Sânmartin şi
Băile Felix printr-o conductă de Ø 500 mm. Pentru aceasta sunt 2 electropompe KSB
(una în funcţionare şi una rezervă) cu Q=400 m 3/h, H= 60 m, P=110 kW, n=1486
rot/min, una din ele fiind prevăzută cu convertizor de frecvenţă în vederea menţinerii
presiunii de refulare dorite.
Restul electropompelor de la treapta a doua (3 la treapta IIA şi 3 la treapta IIB)
pompează apa pe malul stâng prin 2 conducte de Ø 800 mm (una la treapta IIA şi una
la treapta IIB). Parametrii nominali ai acestor electropompe sunt Q=900 m3/h, H= 45
m, P=250 kW, n=1488 rot/min.
Dezinfectarea bacteriologică se face prin clorinarea apei în conducta de
refulare, cu o instalaţie de clorinare automată de tip ALLDOS, alimentată din
containere de 500 kg.
La uzina de apă nr. 5 există un laborator unde se efectuează analizele fizicochimice din 3 în 3 ore, atât pentru apa brută şi apa tratată şi clorinată, cât şi pentru apa
din diferite faze ale procesului tehnologic de tratare.
În prezent uzina de apă nr. 5 nu funcţionează, deoarece apa necesară oraşului
este asigurată de la celelalte uzine, acestea utilizând apă subterană, care este şi mai
bună calitativ, şi mai ieftină. Se pompează doar pe conducta care alimenteaza
localitatile Sânmartin şi Băile Felix (Ø 500 mm) cu o pompă de la treapta IIB, la care
aspiraţia se face din conducta de refulare de la S.P.4 (apă potabilă). Uzina este
întreţinută însă în permanenţă şi menţinută în stare de funcţionare, pentru a putea fi
pornită în caz de necesitate (apă subterană insuficientă ca urmare a unor perioade de
secetă prelungită sau deteriorarea calităţii apei subterane).
Statia de hidrofor de pe str. L. Pasteur
În exploatarea sectorului captare, tratare apă se află şi hidroforul de pe str. L.
Pasteur, care pompează apa în zonele situate la o cotă mai mare, din jurul Spitalului
Judeţean. Aspiraţia se face din reţeaua oraşului, iar refularea se face prin 3 conducte
de Ø 200 mm şi una de Ø 150 mm. Statia de hidrofor are două trepte de pompare: o
primă treaptă formată dintr-o electropompă KSB dotată cu convertizor de frecvenţă şi
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o electropompă Grundfos (rezervă) având parametrii nominali Q=400 m 3/h, H= 70 m,
P=110 kW, n= 1486 rot/min şi treapta a 2-a formată dintr-un grup automatizat de 3
electropompe KSB cu Q=200 m3/h, H= 60 m.
Transportul şi distribuţia apei potabile
Distribuţia apei se realizează printr-o reţea inelară în lungime totală de 571 km
la sfârşitul trimestrului I 2.009, si de 613 km la ora actuala.
 Sectorul Reţele Apă are în exploatare o reţea de distribuţie a apei potabile în
lungime de 545 km la sfârşitul anului 2012, cu diametre nominale cuprinse intre Dn
80 – Dn 900, astfel:
Vechime reţele (ani )

Material
Nr.

Dn

Lungime

crt

mm

m

OL

Fonta

PE

Azbociment

Alte

0 -5

5 -15

15 – 30

mat.

%

%

%

Peste
30
%

1

80 - 100

98344

1352

42181

53552

50612

40647

12

16

27

45

2

100 - 300

384388

4498

29186

310483

23139

17082

36

48

6

10

3

Peste 300

62704

1125

10242

6426

7075

37836

25

42

5

28

545436

6975

81609

370461

80826

95565

Total

 Sectorul Monitorizare, Hidrofoare şi Contorizare asigura presiunea necesară
pentru alimentarea consumatorilor din locuinţele de tip P + 4 sau mai înalte, prin cele
80 de staţii de hidrofor, din care 78 sunt complet reabilitate (automatizate şi
monitorizate.
4.3.2 Canalizarea apelor uzate
Sectorul Canal asigură preluarea şi transportul apelor uzate menajere şi a celor
pluviale printr-o reţea de canalizare organizată în sistem mixt.
Sistemul retelelor de canalizare unitar 30%, separativ 60%, mixt 10%.
Reţeaua de canalizare menajeră avea o lungime de 406 km la sfârşitul anului
2.009 si de 458 km la sfârşitul anului 2012 , iar reţeaua de canalizare pluvială este în
lungime de 341 km .
Apele uzate menajere din zonele joase ale municipiului sunt preluate în 11 staţii
de pompare fiind refulate spre staţia de epurare a municipiului Oradea.
De asemenea, sunt în funcţiune 6 staţii de pompare a apelor pluviale din zonele
joase ale municipiului Oradea, fiind evacuate în râul Crişul Repede, la 10 km amonte
de punctul de trecere a frontierei cu Ungaria.
In zona de vest a municipiului Oradea, inainte de intrarea in statia de epurare,
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apele uzate sunt transportate printr-un canal ovoid cu dimensiunile de 70/105 cm, un
canal cu diametrul de 600 mm (în zona industriala) şi un canal colector clopot de
165/260 cm. Cele 13 statii de pompare, care asigura preluarea apelor uzate din
zonele joase ale municipiului, sunt amplasate pe reteaua de canalizare astfel:
Staţia de pompare str. Fantanilor
Staţia de pompare str. Tudor Vladimirescu
Staţia de pompare Parcul Balcescu
Staţia de pompare Iosia Nord
Staţia de pompare str. Barcaului
Staţia de pompare str. Facliei
Staţia de pompare Parcul I.C. Bratianu
Staţia de pompare Zona de vest
Staţia de pompare str. Crivatului (cartier Episcopia Bihor)
Staţia de pompare str. Prunilor
Staţia de pompare str. Adevarului
Statia de pompare str.Mollie
Statia de pompare S P Pavilion CFR
Apele pluviale din zonele joase sunt descărcate prin intermediul a 6 staţii de
pompare:
Staţia de pompare Sovata I
Staţia de pompare Sovata II
Staţia de pompare Pasaj blocuri Zig-Zag, Bdul Dacia
Staţia de pompare Pasaj Magazin Profi
Staţia de pompare Pasaj Magazin Crişul
Statia de pompare Delfinului
Caracteristici tehnice ale obiectelor tehnologice care alcatuiesc sistemul de
canalizare:
Staţia de pompare Eminescu-Gutemberg este o staţie nou construită având în
dotare urmatoarele utilaje:
-

3 electropompe NP 3.153.181 MT 456 (Q=172,80 mc/h, H=9 mH 2O, P= 9 kw
/380 V/50 Hz /1.460),

-

tablou de automatizare integrat in sistemul SCADA.

Statia colecteaza apele din zonele joase ale cartierului Eminescu - Gutemberg si
le evacueaza in colectorul principal din Calea Clujului in intersectia str. Gutemberg cu
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Calea Clujului.
Staţia de pompare str. Barcaului este o staţie nou construită având în dotare
urmatoarele utilaje:
-

3 electropompe NP 3.127.181 HT 487 (Q = 103 mc/h, H = 13,77 mH2O, P = 5,9
kw/380 V/50Hz/1.460)

-

tablou de automatizare integrat in in sistemul SCADA.

Statia colecteaza apele uzate si meteorice din Cartierul Iosia si o evacueaza in
colectorul principal de pe Bdul Dacia, intre podul rutier si podul CFR.
Staţia de pompare str. Crivatului (Episcopia Bihor) este o staţie nou construită
având în dotare urmatoarele utilaje:
-

3 electropompe Flygt NP 3153.181 HT 453 (Q=100 mc/h, H=19,73 mH2O, P=9
kw/380 V/1460)

-

tablou de automatizare integrat in SCADA.
Statia colecteaza apele uzate din cartierul Episcopia Bihor si le evacueaza in

colectorul principal din str. Matei Corvin, colt cu Ion Bogdan.
Staţia de pompare str. Tudor Vladimirescu este o staţie reabilitată având în dotare
urmatoarele utilaje:
-

3 electropompe NP 3.127.181 MT 439 (Q=158,6 mc/h, H=5,5 m H 2O, P=4,7
kw/380 V/50 Hz/1.455)

-

tablou de automatizare integrat in sistemul SCADA.
Statia colecteaza apele uzate din perimetrul cuprins intre str. Tudor

Vladimirescu, Splaiul Crisanei, Bdul. Decebal, str. Onestilor si o refuleaza in colectorul
principal din str. Shakespeare, colt cu str. Tudor Vladimirescu.
Staţia de pompare Iosia Nord este o staţie reabilitată având în dotare urmatoarele
utilaje:
-

4 electropompe NP 3.153.181 MT 431 (Q=352 mc/h, H=9,5 m H 2O, P=13,5
kw/380 V/ 50Hz/1.455)

-

tablou de automatizare integrat in sistemul SCADA.
Statia colecteaza apele uzate din Cartierul Iosia Nord si le evacueaza in

colectorul principal din Bdul. Dacia intre intre podul rutier si podul CFR.
Staţia de pompare Zona de Vest este o staţie reabilitată având în dotare urmatoarele
utilaje:
- 2 electropompe NP 3.202.180 MT 432 (Q=500 mc/h, H=18,70 m H 2O, P=37
kw /400 V/ 50 Hz/1.475)
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- 2 electropompe NP 3.153.181 MT 431 (Q=250 mc/h, H=13,9 mH2O, P=13,5
kw / 400 V/ 50 Hz/ 1.455)
- tablou de automatizare integrat in sistemul SCADA.
Statia colecteaza apele uzate si pluviale din zona industriala a orasului si le
evacueaza in colectorul principal in amonte de statia de epurare, la odistanta de cca.
100 m.
Cele trei staţii de pompare nou construite şi cele trei staţii reabilitate sunt
complet automatizate, la dispecerat existind 2 calculatoare cu rol de server SCADA şi
2 calculatoare cu rol de staţie de operare. Comunicaţiile între servere şi automatele
din cele şase staţii se realizează prin protocol TCP/IP, pe suport fizic de fibră optică.
În fiecare staţie există două sisteme independente de măsurare a nivelului apei
în cheson: unul pentru măsurarea continuă a nivelului cu senzor de nivel cu ultrasunete
şi unul pentru măsurare pe praguri cu senzori de nivel cu plutitor, numărul lor variind
în funcţie de numărul de pompe.
Statia de pompare Parcul Balcescu având în dotare urmatoarele utilaje:
- 2 pompe Flygt 3.102.181 (P=4,2 kw, I=4,7/8,2 A, N=2.875 rot/min)
-demaror progresiv Altistart telemecaniqe, 400 V, 28 A ATS – 46D38N
- tablou electric de distributie; tablou comanda pompe; semnalizator nivel
comanda pompa 1; semnalizator comanda pompa 2; pompa 1 in functiune; pompa 2
in functiune; pornire manuala pompa 1; oprire manuala pompa 1; pornire manuala
pompa 2; oprire manuala pompa 2; siguranta automata (disjunctot) bipolara, 230 V, 4
A cu protectie la scurtcircuit; semnalizator de nivel; contactor automat Schneider
Electric; buton de comanda cu revenire avand 1 CND de culoare verde; idem avand
1CNI de culoare rosie; lampa de semnalizare cu transformator 1,2 VA fabr
telemecaniqe; contactor automat pentru actionare ventilator comandat prin
programator orar; programator orar pentru comanda contactului automat; sistemul de
pompare este condus de un automat programabil PC 2000; releu de protectie SPM
107.
Statia colecteaza partial apele uzate din zona strazilor Horea, Closca si Crisan,
Cartierul Europa, str. Universitatii, partial din Cartierul Cantemir si str. Matei Basarab.
Staţia are in derulare lucrari de marire a capacitatii de pompare si montarea
unui sistem de retinere automat a deseurilor grosiere.

Statia de pompare str. Facliei, având în dotare urmatoarele utilaje:
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-

2 electropompe submersibile Flyght NP 3153.181 MT 453 (Q = 20 l/s, H = 23
mca, P = 13,5 kw, N = 1450 rot/min)

-

tablou de comanda si automatizare 2 x 13,5 kw

-

ventilator centrifugal AA 47T21,5

-

ventilator axial HM40T4113

-

debitmetru electromagnetic Dn 300 mm

-

tablou general de alimentare.
Statia colecteaza apele uzate de pe str. Facliei si strazile adiacente si localitatea

Podgoria, pompindu-le in colectorul din str. Facliei la aproximativ 400 m de
amplasamentul statiei de pompare.

Statia de pompare Parcul I.C. Bratianu având în dotare urmatoarele utilaje:
-

2+1 electropompe FLYGT tip NP 3.152-181/441 (Q=180 m3/ora (50 l/s), H = 15
m H2O, N = 13,5 kW, n = 1.450 rot/min; fiecare pompa este dotata cu barbotor
Flush Valve FLYGT, cu cot refulare Dn150, brida ghidaj, lant 6 m

-

ventilator axial tip VVAT 400/12 Q=1.800 m3/h

-

tablou de automatizare + 5 regulatori nivel ENM 10

-

monosina cu carucior manual

-

palan manual Q=0,5 t, L=5 m, H= 8 m.
Statia colecteaza apele din zona parcului I.C. Bratianu, str. Adevarului si toate

apele evacuate de S.P. din str Facliei, evacuindu-le in colectorul principal din Bdul.
Magheru.

Statia de pompare str. Prunilor este o statie noua, care colecteaza apa uzata din
zona joasa a strazii, care nu poate fi evacuata gravitational. Este echipata cu 1 + 1
electropompe WILLO (Q=10 m3/ora H = 25 m H2O.

Statia de pompare str. Adevarului este o statie noua, care colecteaza apa uzata din
zona joasa a strazii, care nu poate fi evacuata gravitational. Este echipata cu 1 + 1
electropompe FLYGT (Q=15 m3/ora H = 10 m H2O).

Statia de pompare str. Mollier este o statie noua, care colecteaza apa uzata din zona
joasa a strazilor Mollier,Pandurilor si Odeseisi, care nu poate fi evacuata gravitational.
Este echipata cu 1 + 1 electropompe FLYGT CP 3045.181.HT 250 (Q=9 m3/ora H = 8
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m H2O,P=2,4KW).

Statia de pompare str. Pavilion CFR este o statie noua, care colecteaza apa uzata
din zona joasa a strazi Vamii(blocurii), care nu poate fi evacuata gravitational. Este
echipata cu 1 + 1 electropompe EBARA (Q=9 m3/ora =7,9 m H2O,P=1,18KW).
Apele pluviale din zonele joase sunt evacuate in riul Crisul Repede prin intermediul a
4 statii de pompare iar 2 statii pompeaza in colectorul menajer.

Statia de pompare Sovata I având în dotare urmatoarele utilaje:
-

tablou de automatizare 2x5,9 kw cu memorare parametri electrici si afisare
locala, inclusiv 3 regulatori de nivel ENM 10 cu 6 m cablu

-

set instalatii hidromecanice (tevi refulare, tevi ghidare, colector de refulare,
flanse, stuturi)

-

2 electropompe submersibile tip CP 3.127.181.HT.481 inclusiv 20 m cablu
electric tip SUBCAB 4x1,5+2x1,5

-

2 vane inchidere cu roata de manevra Dn 100 Pn 10; 2 clapete de sens Dn 100,
Pn 10.
Statia colecteaza apele pluviale din zona capatului str. Sovata si le evacueaza

in riul Crisul Repede amonte de priza de captare a CET I.

Statia de pompare Sovata II având în dotare urmatoarele utilaje:
-

tablou de automatizare 2x2,4 kw cu memorare parametri electrici si afisare
locala, inclusiv 3 regulatori de nivel ENM 10 cu 6 m cablu

-

set instalatii hidromecanice (tevi refulare, tevi ghidare, colector de refulare,
flanse, stuturi)

-

2 electropompe submersibile tip CP 3057.181.HT.264, inclusiv 20 m cablu
electric tip SUBCAB 4x1,5+2x1,5

-

2 vane inchidere cu roata de manevra Dn 65 Pn 10

-

2 clapete de sens Dn 65, Pn 10.
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Statia colecteaza apele din zonele joase ale blocurilor M si Q de pe str. Sovata
si le evacueaza in canalizarea ce ajunge in S.P. Sovata I.

Statia de pompare Pasaj blocuri Zig-Zag, b-dul Dacia in colectorul menajer, având
în dotare urmatoarele utilaje:
tablou de automatizare 2x2,4 kw cu memorare parametri electrici si afisare

-

locala, inclusiv 2 regulatori de nivel ENM 10 cu 6 m cablu,
set instalatii hidromecanice (tevi refulare, tevi ghidare, , flanse, stuturi);

-

electropompa submersibila tip CP 3057.181.HT. inclusiv 10 m cablu electric tip
SUBCAB 4x1,5+2x1,5,
cutie metalica pentru protectia unui tablou tip 1x2,5 kw.

-

Statia colecteaza apele rezultate din spalarea pasajului si eventuale patrunderi
de ape pluviale, evacuindu-le intr-un camin al canalului menajer din zona statiei de
tramvai.

Statia de pompare Pasaj Magazin Profi,b-dul Dacia in colectorul menajer, având în
dotare urmatoarele utilaje:
-

tablou de automatizare 2 x 2,4 kw cu memorare parametri electrici si afisare
locala, inclusiv 2 buc regulatori de nivel ENM 10 cu 6 m cablu,

-

set instalatii hidromecanice (tevi refulare, tevi ghidare, flanse, stuturi);
electropompa submersibila tip CP 3057.181.HT. inclusiv 10 m cablu electric tip
SUBCAB 4x1,5+2x1,5

-

cutie metalica pentru protectie tablou tip 1x2,5 kw.

Statia colecteaza apele rezultate din spalarea pasajului si eventuale patrunderi de ape
pluviale si le evacueaza intr-un camin din canalul menajer de pe Bdul Dacia.
Pentru

pasajele de la blocuri zig-zag si magazinul Profi există electropompa

submersibila de rezerva tip CP 3057.181.HT.

Staţia de pompare Pasaj Magazin Crişul având în dotare urmatoarele utilaje:
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-

tablou de automatizare 2x2,4 kw cu memorare parametri electrici si afisare
locala, inclusiv 3 regulatori de nivel ENM 10 cu 6 m cablu

-

set instalaţii hidromecanice (tevi refulare, colector, flanse, stuturi)

-

3 electropompe submersibile tip CP 3057.181.HT. inclusiv 20 m cablu electric
tip SUBCAB 4x1,5+2x1,5, seriile 0570353

-

cutie metalica pentru protectia unui tablou tip 1x2,5 kw.

Statia colecteaza apele rezultate din spalarea pasajului si eventuale patrunderi de ape
pluviale si le evacueaza intr-un camin al canalului pluvial existent pe str. Republicii.

Statia de pompare Str.DELFINULUI având în dotare urmatoarele utilaje:
-

tablou de automatizare 2x13,5 kw cu memorare parametri electrici si afisare
locala, inclusiv 3 regulatori de nivel ENM 10 cu 8 m cablu

-

set instalatii hidromecanice (tevi refulare, tevi ghidare, colector de refulare,
flanse, stuturi)

-

2 electropompe submersibile tip Flygt 3.153.181.MT.431 inclusiv 20 m cablu
electric tip SUBCAB 4x2,5+2x2,5

-

2 vane inchidere cu roata de manevra Dn 150 Pn 10; 2 clapete de sens Dn 150,
Pn 10.
Statia colecteaza apele pluviale din zona str.Delfinului, si le evacueaza intr-un

camin pluvial pe strada Gutemberg/Coralilor de unde merge gravitational in raul Crisul
Repede.

Canalizarea pluvial-evacuare finală
Gurile de evacuare în cursul de apă Crişul Repede
Mal stâng
Nr.
Amplasament

Observatii

1

Aval pod P-ta Unirii

debit permanent

2

D. Zamfirescu -T. Vladimirescu

debit nepermanent

crt.
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3

S. Stefan- P. Unite

debit nepermanent

4

Sheakespeare-Sp. Crisanei

Blocat cu stavila

5

Sp. Crisanei-Onestilor

Blocat cu stavila

6

Ev. Priza CET I, aval MHC

debit permanent

7

D. Voda- amonte pod CFR

debit permanent

8

Aval pod CFR Averescu-Gradinarilor debit nepermanent

9

Averescu 3

debit nepermanent

10 Averescu 80

debit nepermanent

11 Averescu 84

debit nepermanent

12 Averescu 87

debit permanent

13 G. Sincai colt cu Averescu

debit nepermanent

14 Mierlei colt cu Averescu

debit nepermanent

15 Raului colt cu Averescu

debit nepermanent

16 Averescu 17

debit permanent

17 E. Gojdu - S. Haret

debit nepermanent

18 E. Gojdu-Pod Mic

debit nepermanent

Mal drept
Nr.
Amplasament

Observatii

1

Aval pod Dacia (P. Paris)

debit permanent

2

Amonte Pod Mic

debit permanent

3

E. Szigligeti- E. Chitul (centru de calcul) debit nepermanent

4

Ev. SP Sovata 1

debit nepermanent

5

Aval pod Decebal (Vandana)

debit permanent

6

Sf. Apostol Andrei colt cu Leaganului

debit nepermanent

7

SF. Apostol Andrei colt cu E. Chitul

debit nepermanent

8

Malului colt cu E. Chitul

debit permanent

9

Libertatii 14

debit permanent

crt.

10 Iosif Vulcan- Libertatii

debit nepermanent

11 Iosif Vulcan colt cu Parc Traian

debit nepermanent

12 Amonte pod Dacia (spate H. Continental) debit permanent
13 Amonte pod Centru (h. Cris Repede)

debit permanent

Evacuările de ape pluviale în cursul de apă PETEA
NR. CRT. LOCALIZARE GURI DESCARCARE
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1

Amonte pod Densusianu partea dreapta

debit nepermanent

2

Amonte S.C. Arabesque partea stanga

SANT

3

Partea dreapta la coltul blocului X 16

debit nepermanent

4

Partea dreapta langa blocul X 17

debit nepermanent

5

Partea dreapta colt bloc X8

debit permanent

6

Partea dreapta colt bloc Q6

debit nepermanent

7

Partea dreapta landa blocul M1

debit nepermanent

8

Aval pod Calea Aradului - partea stanga - Tiago

SANT

9

Aval pod Calea Aradului partea dreapta

debit nepermanent

10

Amonte pod Calea Aradului - partea stanga - Real

SANT

11

Amonte pod Calea Aradului - partea dreapta - Real

debit nepermanent

12

Partea dreapta - poligon auto O. Goga

debit permanent

13

Partea dreapta Abator

debit nepermanent

14

Partea dreapta - descarcare Cominca

debit nepermanent

15

Aval pod Abatorului - Blajovici

debit nepermanent

16

Aval Pod Str. Abatorului - partea dreapta

debit nepermanent

17

Amonte Pod Abatorului golire retea apa Fagarasilor

debit nepermanent

18

Partea stanga descarcare Universitate

debit nepermanent

19

Partea stanga descarcare Universitate

debit nepermanent

20

Partea stanga descarcare nr. 5

debit nepermanent

21

Partea stanga descarcare lab. apa geotermala

GEOTERMAL

22

Partea stanga descarcare Universitate corp C

debit nepermanent

23

Partea stanga descarcare Universitate cladire noua

debit nepermanent

24

Partea stanga golire retea apa str. Fagarasului

debit nepermanent

25

Aval pod Armatei Romane partea stanga

debit nepermanent

26

Aval pod str. Armatei Romane partea dreapta

debit nepermanent

27

Partea stanga descarcare UM

debit nepermanent

28

Partea dreapta golire retea apa

debit nepermanent

29

Partea dreapta descarcare CP Vaporului-Fagarasilor debit nepermanent

30

Partea stanga str. Atelierelor desc. sant deschis

debit nepermanent

31

Partea stanga descarcare CP Atelierelor

debit nepermanent

32

Partea stanga pod Cantemir

debit permanent

33

Partea dreapta str. T. Aman desc. CP E. Ferencz

debit nepermanent

34

Partea stanga descarcare sant deschis str. Morii

SANT

35

Partea stanga vis-a-vis str. Petei

debit nepermanent

36

Partea stanga vis-a-vis str. Petei

debit nepermanent
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37

Partea stanga blocuri Prima Casa

debit nepermanent

38

Partea stanga descarcare blocuri Prima Casa

debit nepermanent

39

Partea dreapta str. Depozitului

debit permanent

40

Partea stanga descarcare CP Bumbacului

debit nepermanent

41

Partea dreapta descarcare CP Depozitului

debit permanent

42

Partea stanga descarcare rezervor apa

debit nepermanent

43

Partea stanga descarcare Transgex

GEOTERMAL

44

Partea dreapta descarcare sant deschis

SANT

45

Partea stanga descarcare sant deschis

SANT

46

Partea dreapta descarcare str. Depozitului

debit nepermanent

47

Partea dreapta aval pod drum CET descarcare CET II CET II

48

Partea stanga amonte pod drum CET II

debit nepermanent

49

Partea dreapta amonte pod drum CET II

debit nepermanent

Apele uzate colectate de pe raza municipiului Oradea precum și o parte din
apele pluvial sunt conduse catre Stația de Epurare.
Statia de epurare este amplasata pe malul drept al raului Crisul Repede, la sud
de drumul national E 60 si este delimitata de ferma 8 SCCP, canal de evacuare CET
I, raul Crisul Repede si halda de slam a Intreprinderii chimice Sinteza.
Staţia de epurare primeşte apele uzate din municipiul Oradea si comunele
invecinate fiind racordată la cele două colectoare principale: ovoid 70/105 cm si clopot
de 165/260 cm. Apele uzate din zonele joase ale municipiului sunt canalizate in 18
staţii de pompare, de unde sunt pompate in colectoarele gravitaţionale. Amonte de
staţia de epurare exista un bazin de compensare a debitelor in perioada de ploi
torenţiale, debite ce revin in colectorul principal si sunt preluate in Staţia de Epurare.
Pentru compensarea lipsei de capacitate (Q>2200 l/s) şi prevenirea poluărilor
accidentale, aval de staţia de epurare exista iazuri biologice ~ 57 ha, de unde apele se
evacuează in râul Crişul Repede in mod controlat şi cu aprobarea autorităţilor
competente.
Staţia de Epurare este de tip mecano-biologic si tertiar, preia şi epurează apa
uzată menajeră şi industrială din municipiul Oradea şi unele zone limitrofe; efluentul
staţiei fiind deversat in emisarul Crişul Repede, la 10 km amonte de punctul de trecere
a frontierei cu Ungaria.
Statia de Epurare cuprinde principalele obiecte tehnologice:
-

bazin compensare debite

-

statia de receptie ape uzate din vidanjare
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- treapta mecanica
-

treapta biologica

-

treapta tertiara

-

stabilizare namoluri

-

iazuri biologice

-

monitorizare flux epurare

-

posturi de transformare

Treapta mecanica a statiei de epurare a se compune din: camera de intrare, grup
de gratare, desnisipator, separator de grasimi, 4 decantoare primare, staţie de
pompare apa epurata mecanic, 2 statii de pompare namol primar.
a). Camera de intrare preia apele uzate din canalizarea tip clopot 260/165 şi
ovoid 70/105, este prevăzută cu 2 stavile pentru intrarea apei pe treapta mecanică şi
1 stavilă pentru traseul de ocolire a staţiei spre iazurile biologice.
b). Cladirea grătarelor este compusa din:
- 3 stavilare de intrare automate cu motor tip AUMA-MATIC SA Exc - 10.1-AM
- grătar rar

3 buc

2 buc x B = 1352 mm, 1 buc x B = 652,  = 600, lumina = 25 mm, cu curatire
mecanica, motoreductor BF40Z-74W, 0,75 kW 8,2 U Ex DXE08LA4 400/50
870Nm 2,0 A IP65, n1 = 1400 rpm, n2 = 8,2 rpm, viteza de trecere la Q max =
0,91 m/s, diferenta de nivel amonte aval = 20 cm; echipate cu 1 buc presa de
spalare tip Rotamat WAP/4 M1 V2A, motoreductor BK60, P = 4 kW, 8,7 A, IP
65, n1 = 16.5 rpm, n2 = 1420 rpm.
- grătar des 2 buc
B=1426 mm, lumina = 6 mm, cu curatire mecanica, motoreductor BF50-74, 2,2
kW 16,0 U Ex DXE11SA4RL 400/50 1310Nm 5,1 A IP65, n1 = 1420 rpm, n2 =
16 rpm, viteza de trecere = 0,3 m/s, echipate cu 1 buc presa de spalare tip
Rotamat WAP/4 M1 V2A, motoreductor BK60 – 24V; P = 4 kW; 8,7 A; IP 65; n1
= 16.5 rpm, n2 = 1420 rpm.
- 2 buc presa spalare gratare rare si dese, tip ROTAMAT
Rezidurile colectate se descarca in 2 containere prin intermediul a 2
transportoare elicoidale si se duc la depozitul ecologic al orasului.
- separator de nisip tip RoSF3/2 Coanda Sandwa. V2A, cu transportor elicoidal
inclus, motoreductor BF40-74; 1,1 kW; 2,8 A; IP 65; n1 = 1400 rpm, n2 = 11,5
rpm
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- 3 batardouri de iesire
- 2 senzori de nivel la intrarea si iesirea din zona gratarelor, tip ENDRESS &
HAUSER
c). Desnisipator care are
- 6 compartimente de sectiune parabolica proiectat pentru Qo max. = 2560 l/s,
- 2 poduri curatitoare echipate cu suflante avand caracteristicile: sisteme de aspiratie
3 x DN 114, Q = 5 mc/h, compresor tip ROBOX EL 45/2 P cu P = 11 kw, n = 2920
rot/min, viteza de trecere este de 0,2 – 0,3 m/s.
d). Separator de grăsimi cu
- 3 compartimente având L= 30 m, l= 4,8 m, Hu= 1,9 m, S= 432 m2, încărcarea
hidraulică 15,8 m3/m2.h, timp de staţionare 5-12 min
- insuflarea cu aer se realizează cu 1+1 suflante tip Aerzeb Delta Blower GM 30L, cu
caracteristicile Q= 26,7 mc/min, P= 45 kw, n= 3850 rot/min, V tot= 576 mc
e). Decantoare primare

4 buc.

Decantor primar nr. 1: Dn= 40 m, Hu= 3 m, S= 1257 m2, V= 3770 m3; echipat cu pod
raclor DRP- 40, cu Q= 1200 l/s, timp de staţionare 2 ore
Decantor primar nr. 2: Dn= 45 m, Hu= 1,30 m, S= 1590 m2, V= 2068 m3; echipat cu pod
raclor DRP- 45, cu Q= 1000 l/s, timp de staţionare 1,7 ore
Decantor primar nr. 3: Dn= 45 m, Hu= 2,0 m, S= 1590 m2, V= 3181 m3; echipat cu pod
raclor DRP- 45, cu Q= 1080 l/s, timp de staţionare 1,7 ore
Decantor primar nr. 4: Dn= 30 m, Hu= 2 m, S= 707 m2, V= 1414 m3; echipat cu pod
raclor DRP- 30, cu Q= 720 l/s, timp de staţionare 2 ore
f). Staţia de pompare apă epurată mecanic este echipată cu 1+1 electropompe
Flygt tip LL 3400, având caracteristicile: Q = 700 l/s, H = 9 mcA şi 1+1 electropompe
Flygt tip PL 7081, Q = 1500 l/s, H = 9 mcA.
g). Staţii de pompare nămol primar
STAŢIA DE POMPARE NĂMOL PRIMAR NR.
FLYGT TIP CP

1

2 buc.

ESTE ECHIPATĂ CU

1+1

POMPE PENTRU NĂMOL

3201, CU CARACTERISTICILE: Q = 158,5 MC/ORĂ, H = 32 MCA, P = 30 KW , N =

1500 ROT/MIN.
STAŢIA DE POMPARE NĂMOL PRIMAR NR.
FLYGT TIP CP

2

ESTE ECHIPATĂ CU

1+1

POMPE PENTRU NĂMOL

3201, CU CARACTERISTICILE: Q = 158,5 MC/ORĂ, H = 32 MCA, P = 30 KW , N =

1500 ROT/MIN.
Treapta de epurare biologică cu nămol activ se compune din: 2 bazine de aerare, 4
decantoare secundare, 2 staţii de pompare nămol activ, 4 iazuri biologice.
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A). BAZINELE DE AERARE

2 BUC.

Aerarea biologică în cadrul staţiei de epurare se realizează în două bazine de
aerare, fiecare având următoarele caracteristici: Vutil= 18.000 mc, hapa= 4,2 m, hapa util=
4,0 m L= 100 m. Ambele bazine au câte doua compartimente identice in care are sunt
zone oxice si anoxice si in care are loc procesul de nitrificare si denitrificare in vederea
eliminarii azotului. Aerarea pneumatică cu bule fine (in zonele oxice) se realizeaza prin
intermediul elementilor de tip disc Gummi Jaeger montati pe radierul bazinelor, câte
3683 buc/bazin si a 3+1 turbosuflante.
Staţia de turbosuflante:
- L = 18 m, l = 12 m, H = 7 m, pod rulant cu sarcina max. 5tf
- 3+1 Turbosuflante HV – TURBO, tip KA 10 SV, cu Vmin.de aspiratie- 5989 m3/ora,
Vmax.de aspiratie- 13308 m3/ora, Puterea min.= 97 kw, Puterea max.= 237 kw
b). Decantoarele secundare nr. 1, 2, 3, 4 sunt radiale cu raclor diametral DRSH
– 45, având: S= 1590 mp, Q= 525 l/s, Humed= 4 m, V1=V2=V3= 5560 mc, V4 = 5430
mc şi Q = 550 l/s.
c). Staţii de pompare nămol activ 2 buc.
- Staţia de pompare nămol activ nr. 1 este echipată cu

3+1 electropompe de

recirculare Flygt tip CP 3300 (1 buc. NP 3300), Q= 1044 mc/oră, H = 7 mcA, P= 27/32
kw, n= 1455 rot/min, pornire directă şi cu 2+1 electropompe de exces Flygt CP 3127,
Q= 115,2 mc/oră, H = 7 mcA, P= 4,7 kw, n= 1455 rot/min, pornire directă.
- Staţia de pompare nămol activ nr. 2 este echipată cu 3 electropompe de recirculare
Flygt tip CP 3300 şi 1 buc. NP 3300, Q= 1044 mc/oră, H= 7 mcA, N= 27/32 kw, n= 730
rot/min, pornire directă şi 2+1 electropompe de exces Flygt tip CP 3127, Q= 115,2
mc/oră, H= 7 mcA, N= 4,7 kw, n= 1455 rot/min, pornire directă.
d). Iazurile biologice

4 buc.

Epurarea biologică naturală a apelor uzate se realizează în iazurile nr. 3 (cu
funcţionare discontinuă) 4, 5, 6; fiecare dintre acestea având o suprafaţa aproximativă
de 10 ha. Aducţiunea apei în iazurile nr. 3, 4, şi 5 se face prin stăvilare de admisie
(iazul nr. 6 comunică cu iazul nr. 5); iar evacuarea apei se face prin vane de evacuare
în râul Crişul Repede.
- Iaz nr. 3

S = 5 ha (fara descarcare)

- Iaz nr. 4

S = 13 ha cu evacuare prin 2 vane Dn 400 mm in camin de beton

- Iaz nr. 5

S = 12 ha (fara descarcare)

394

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

- Iaz nr. 6

S = 11 ha cu evacuare prin 2 vane Dn 400mm şi 1 vana Dn 300mm

in camin de beton
Treapta tertiara
Epurarea tertiara a apei uzate, respectiv procesul de precipitare a fosforului, se
realizeaza prin dozarea in 3 puncte distincte in fluxul tehnologic :
a) Instalatia de dozare nr.1 – dozarea se face in SPAD (pentru precipitatia partiala
a fosforului).
Instalatia cuprinde :
- 1buc Rezervor de reactivi PE-HD (PE 100) cu Vutil = 17 m3 ,
- 2buc Pompa dozatoare Grundfos Aldos DMX 226, Q = 120 l/ore, P = 0,18
kW,
- 1buc Supapa de presiune si de siguranta 1,5-3 bari,
- 1buc Senzor de nivel Microsonar.
b) Instalatia de dozare nr.2 – dozarea se face la iesirea din bazinelor de aerare .
- 1buc Rezervor de reactivi PE-HD (PE 100) cu Vutil = 28 m3 ,
- 3buc Pompa dozatoare Grundfos Aldos DMX 226, Q = 120 l/ore, P = 0,18 kW,
- 2 buc Supapa de presiune si de siguranta 1,5-3 bari,
- 1 buc Senzor de nivel Microsonar,
- 2buc Debitmetru (inductometru) Wallace&Tirnan,
- 1buc Detector de scurgere Nivelco.
c) Instalatia de dozare nr.3 – dozarea se face in SPAD (pentru precipitatia partiala
a fosforului).
- 1buc Rezervor de reactivi PE-HD (PE 100) cu Vutil = 17 m3 ,
- 2buc Pompa dozatoare Grundfos Aldos DMX 226, Q = 120 l/ore, P = 0,18 kW,
- 1buc Supapa de presiune si de siguranta 1,5-3 bari,
- 1buc Senzor de nivel Microsonar.
Prelucrarea nămolurilor
a). 3 îngroşătoare de nămol din care in functiune nr. 2 si 3 cu D= 20 m, H= 3 m
şi V= 1100 mc; fiecare cu motor de antrenare lama racloare pentru îngroşare având
U= 400 V, P= 0,75 Kw, N= 1375 rot/min
b). 3 fermentatoare de namol – metantancuri (8 buc. construite, nr. 1-4 fiind
scoase din functiune)
- Metantancurile nr. 1 şi nr. 2 - scoase din functiune
V = 3.000 m3 fiecare şi capacitate 275 tcc/an fiecare
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- Camera de Manevră M 1-2 – scoasa din functiune
3 buc electropompe tip HZ 5520 (FLYGT)
1 buc tablou de control si automatizare
3 buc tocator tip MONO PUMS ANGLIA
4 buc ventilatoare
- Metantancurile nr.3 şi nr. 4 - scoase din functiune
V = 4.000 mc fiecare şi capacitate 375 tcc/an fiecare echipament mecanic
pentru spargerea crustei si agitare N=1,1 Kw, n=1500 rot/min
4 pompe PT150C, Q=200 mc/h, H=28mH2O, N=30 Kw, n=1500 rot/min
- Metantancurile nr. 5 şi nr. 6 ( actualmente 1 – 2 )
V = 4.000 mc fiecare şi capacitate 375 tcc/an fiecare echipament mecanic
pentru spargerea crustei si agitare: Mixer Sterling SIHI tip MSF, capacitate
motor P=13,2 kW, n = 730 rot/min
2 buc pompe recirculare Nemo NM105BY01L06B, Q=70 mc/h (maxim
120 mc/h), presiune descarcata 1.5 bar, P= 6.68 kW (maxim 11,2 kW), n= 135
rot/min (maxim 225 rpm)
2 buc Schimbatoare de caldura tip ALFA LAVA model SW 153
- Metantanc nr. 7 ( actualmente nr. 3 )
V = 4.000 mc şi capacitate 375 tcc/an echipament mecanic pentru
spargerea crustei si agitare: Mixer Stelzer tip SFR-55-14, capacitate motor P=15
kW, n=1470 rot/min

- METANTANC NR. 8 ACTUALMENTECU ROL DE BAZIN DE STOCARE NAMOL:
V = 4000

MC

2 BUC

POMPE ALIMENTARE CENTRIFUGE DE DESHIDRATARE

NEMO NM105BY01L06B, Q=70

MC/H, PRESIUNE DESCARCATA

1.5

BAR,

P=6.68 KW (MAXIM 11,2 KW), N=135 ROT/MIN
1 buc suflanta model AERZEN – DELTA Blower
c). Statie de deshidratare namol fermentat
- bazin apă de nămol (supernatant): 2 buc. pompe Grundfos S1-104-AH1, P= 15 kw,
Q= 150 mc/oră
- 2 buc. pompe alimentare centrifuge tip NEMO NM063BY01L06B cu caracteristicile:
P= 3,11 kw, Q= 30 mc/oră
- 2 buc. pompe alimentare metantancuri tip NEMO NM063BY01L06B cu
caracteristicile: P= 4,23 kw, Q= 25 mc/oră
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- 1 buc. centrifuge de îngroşare 22AS110 tip Alfa Laval, model ALDEC G2-60, oţel
inox, P= 1,1 kw oră/mc, Q= 26-40 mc/oră
- 2 buc. centrifuge de deshidratare 22AS130 tip Alfa Laval, model ALDEC G2-60, oţel
inox, P= 1,1 kw oră/30 mc nămol, Q= 30 mc/oră
- unitate dozare polimeri pentru îngroşare: capacitate max. de preparare soluţie de
polimeri 435 l, debit max. de alimentare a pompelor de dozare a polimerilor 350 l/oră
- unitate dozare polimeri pentru deshidratare: capacitate max. de preparare soluţie de
polimeri 2670 l, debit max. de alimentare a pompelor de dozare a polimerilor 30 mc/oră;
2 pompe alimentare centrifugă de îngroşare tip NEMO NM063BY01L06B cu
caracteristicile: P= 5,5 kw, Q= 30 mc/oră
- 2 buc. pompe de alimentare metantancuri cu caracteristicile: P= 7,5 kw, Q= 25
mc/oră, trasportor elicoidal combinat format din 2 trasportoare tip 22AH110 şi tip
22AH120, model SSD320R şi SSD360R, oţel inox, P1= 4kw, P2= 5,5 kw, Q1=Q2=
10mc/oră
- pod rulant tip Crane 22AH900, H= 6m, P= 4,6 kw
- bazin de omogenizare (din care se alimentează metantancurile) 8,40x5,50x3 m, V=
115,5 mc
- bazin pentru apa de nămol (supernatant) 5,10x4,04x3 m, V= 51,5 mc
Ventilaţia clădirii:
- instalaţie de ventilaţie tip ALB 355WW Ø= 355, Q= 3600 mc/oră, P= 2050 W
- instalaţia de exhaustare tip HQD 315/2 Ø= 315, Q= 4130 mc/oră, P= 550 W
Ventilaţia bazinelor:
*bazin de nămol:
- instalaţie de ventilaţie tip HRFD 250/4, Ø= 250, Q= 1070 mc/oră, P= 120 W
- instalaţia de exhaustare tip HRFD 250/4, Ø= 250, Q= 2070 mc/oră, P= 250 W
*bazin apă de nămol:
- instalaţie de ventilaţie tip HRFD 250/4, Ø= 250, Q= 1070 mc/oră, P= 120 W
- instalaţia de exhaustare tip HRFD 250/4, Ø= 250, Q= 2070 mc/oră, P= 250 W
d). Statia de pompare apa de namol (supernatant- staţia veche): 2 buc.pompe
Grundfos S1-104-AH1, P= 10 kw, Q= 120 mc/oră
e) Platforme de namol
- platforma P1 cu 18 compartimente, S=1 ha cu pat drenant de balast, nebetonate.
- platforma P2 cu 14 compartimente, S=1 ha
- platforma P3 cu 18 compartimente:
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1-9 având S=1,6 ha Hu=0,7 m
10-12: L = 44 m, l = 20 m, Hmax = 0.8 m, V = 616 mc
13-18: L = 44 m, l = 20 m, Hmax = 0.8 m, Hu = 0.7 m
Gazometre
- 3 buc (din care 2 active, nr. 3 fiind scos din functiune)
- V = 1020 mc, H =7,7 m, D = 14,25 şi P = 220 mm H2O.
- membrană gazometru tip EnviromTech: presiune de lucru 1-2 mbarr,
temperatură ambientală -300C, temperatura max. biogaz 500C, presiune max.
de lucru 5 mbarr
- flacăra de veghe FA II 750, capacitate 300-900 Nm3/oră, presiune min. 15
mbarr – max. 40 mbarr
Centrala termica
- 2 cazane tip Viessmann Vitoplex 100SX1 cu putere nominală min. 575 - max.
1750 kw; alimentarea cu combustibil lichid tip M sau motorină euro 4 sau euro
5 se face printr-o priză metalică de Ø2” montată în exteriorul clădirii; rezervorul
are capacitate de 10 mc şi este confecţionat din fibră de sticlă armată, cu gură
de curăţare cu capac metalic D=50 cm, o flanşă de alimentare cu combustibil
DN80, o flanşă pentru senzor de nivel mecanic (cu fir, furnizat de PEWO)
DN=50 şi o flanşă pentru ieşire combustibil DN=100.
- 2 unităţi de cogenerare cu motoare termice pe bază de biogaz PEWO tip KGS
361 cu următorii parametrii: putere nominală a motoarelor 360 kw/motor, putere
electrică generată 720 kw (360 kw/motor), putere termică generată 416
kw/motor
- 2 cazane de apă caldă cu putere nominală de 720 kw/boiler
- 2 coşuri de evacuare de la cazane cu înălţime de 6 m fiecare
- înălţime coş flacăra de veghe: 6 m
Statia de pompare apa tehnologica
- compresor ECR – 3 cu Q = 0,140 mc/ora, N = 2,2 kw, n = 2830 rot/min
- pompa tip AN–50 cu Q = 10 mc/ora, H = 60 m H2O, N = 7.5 kw, n = 3000 rot/min
Grup automat pompare Grundfos:
- 1+1 pompe Grundfos, tip NB 40-200/210 cu Q=40 m3/h, H=53 m H2O, motor P=11
kW, n=2900 rot/min, 380 V, Paspiratie = min. 0,2 bar, Tapa=max 35OC
- vana izolare tip fluture Sylax DN 65 Pn 16
- clapeta unisens tip 802 DN 65
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- 2 buc recipienti de hidrofor cu V = 2000 l, P = 6 barr

Schema fluxului tehnologic al proceselor de epurare a apei uzate
Proces de Bază Subproces
EPURARE APĂ PRELUARE
UZATĂ

Activităţi
APE

UZATE Înregistrare cantităţi de apă uzată vidanjată

DIN VIDANJA- RE
Prelevare probe apă uzată vidanjată
Raportare lunară cantităţi de apă uzată vidanjată
EPURARE MECANICĂ

Exploatare bazin compensare debite
Distribuţie apă uzată spre treapta mecanică
Distribuţie apă uzată spre iazurile biologice
Colectare şi evacuare deşeuri reţinute la grătare
Colectare şi evacuare deşeuri reţinute la desnisipator
Colectare şi evacuare deşeuri reţinute la separatorul de
grăsimi
Colectare, pompare nămol primar din decantoarele
primare
Pompare apă epurată mecanic spre treapta biologica
Pompare apă epurată mecanic spre iazurile biologice

EPURARE BIOLOGI-CĂ

Distribuţie apă epurată mecanic în bazinele de aerare
Aerarea amestecului din bazinele de aerare
Recirculare nămol activ în bazinele de aerare
Nitrificare - Denitrificare
Separarea nămolului activ de apa epurată in decantoarele
secundare
Eliminarea din sistem a nămolului activ în exces
Îngroşarea nămolului activ în exces in ingrosatoare
Evacuare apă epurată din iazurile biologice în receptor
(Crişul Repede)

EPURARE CHIMICA

Reducerea si mentinerea concentratiei de fosfor total, prin
adaos de clorura ferica, conform legislatiei in vigoare.

FLUXUL DE PRELUCRARE Ingrosare namol
NĂMOL

Alimentare fermentatoare cu nămol
Recirculare şi încălzire nămol din fermentatoare
Fermentare nămol
Captare biogaz
Descărcare nămol fermentat din fermentatoare in bazinul
de stocare
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Deshidratare namol
Transport nămol deshidratat
PRODUCERE ŞI UTILIZARE Producere biogaz prin fermentarea nămolului
BIOGAZ

Captare biogaz şi menţinere presiune de lucru
Transport biogaz
Utilizare biogaz în centrala termică
Producere agent termic în centrala termică
Producere energie electrica
Folosire agent termic pentru menţinerea temperaturii în
fermentatoare
Folosire

agent

termic

pentru

încalzirea

spaţiilor

administrative
Folosire energie electrică pentru consum intern
MONITORIZARE

Monitorizare debit apă uzată preluata din vidanjari
Monitorizare debit apă uzată intrată în staţie
Monitorizare debit apă epurată biologic descarcată în
receptor
Monitorizare parametrii de functionare la pomparea apei
epurate mecanic
Monitorizare parametrii de functionare la staţia de
turbosuflante
Monitorizare parametrii din bazinele de aerare
Monitorizare indicatori fizico-chimici de calitate pe fluxul
apei epurate
Monitorizare indicatori fizico-chimici de calitate pe fluxul
nămolurilor
Monitorizare debit biogaz
Monitorizare nivele de apă din iazurile biologice
Monitorizare calitativă receptor în amonte şi aval de
descărcările staţiei
Monitorizare polimer pentru ingrosare
Monitorizare polimer pentru deshidratare
Monitorizare debit de namol alimentat in fermentatoare
Monitorizare volum de namol deshidratat
Monitorizare energie electrica produsa in CT
Monitorizare volum de biogaz produs si consumat

MENTENANŢĂ

Mentenanţa echipamentelor tehnologice din staţia de
epurare
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Recepţie mijloace fixe
Casare mijloace fixe
Întreţinere spaţii verzi

4.3.3 Alimentare cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a municipiului Oradea se face din Sistemul
Energetic Naţional (SEN).
Producţia de energie electrică a municipiului Oradea este realizată prin
Centrala Electro-Termice CET I
C.E.T. I - putere instalată (Pi) = 205 MW aflată în zona de vest a oraşului
C.E.T. I este conectat la SEN pe partea de înaltă tensiune, prin ridicătoare de
tensiune aferente.
Necesarul de putere a consumatorilor este acoperit de 6 staţii de
transformare, amplasate relativ uniform. Aceste staţii sunt:
1. Staţia

"Oradea Nord Mecanica" 110/20 kV - 1 × 25 MVA
110/6 kV - 2 × 25 MVA
110/20 kV - 2 × 16 MVA

2. Staţia "Crişul"

110/6 - 1 × 25 MVA

3. Staţia "Sinteza"

110/6 kV - 2 × 16 MVA

4. Staţia "Oradea Centru"

110/6 kV - 2 × 25 MVA

5. Staţia "Velenţa"

110/6 kV - 2 × 16 MVA

6. Staţia Oradea

220/110/20 kV – 1×250 MVA

Sud "

Staţiile de transformare ale municipiului sunt interconectate, pe partea
de 110 kV prin linii electrice aeriene, dublu

circuit, având traseele în

preponderenţă prin zone cu circulaţie redusă, în partea de sud şi vest a
municipiului.
Lungimea totală a reţelelor de medie tensiune din municipiul Oradea este
de 273,4 km, rezultând un indice de cca 6,3 km reţea/kmp de suprafaţă a
localităţii fapt ce situează municipiul Oradea, printre localităţile reşedinţă de
judeţ bine dotate cu reţele electrice.
Trebuie menţionat faptul că din cei 273,4 km de reţea de medie tensiune
209,26 km sunt la 6 KV şi numai 64,14 km de 20 kV. Procentual înseamnă
401

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

că numai 23,4 % din reţelele de medie tensiune sunt de 20 kV în timp ce 76,6
% sunt la 6 kV.
În municipiul Oradea sunt în prezent 300 posturi de transformare din care:
- 228

posturi sunt la tensiunea de 6/0,4 kV, având o putere totală de 181,7

MVA
- 71

posturi sunt la tensiunea de 20/0,4 kV, având o putere totală de 60,5

MVA.
Din cele de mai sus rezultă că 76 % din posturile de transformare sunt
racordate la reţele de 6 kV şi numai 24 % sunt la 20 kV.
Situaţia procentuală a posturilor de transformare racordată la reţeaua de 6 kV
şi respectiv la 20 kV, corespunde cu situaţia procentuală a lungimii reţelelor de 6 şi
respectiv 20 kV.
Această situaţie, explică preocuparea

intreprinderii furnizoare pentru

schimbarea reţelelor de 6 kV cu reţele de 20 kV.Noile posturi de transformare vor fi
alimentate cu linii electrice subterane, dar se prevede şi modernizarea a reţelei prin
înlocuirea liniilor electrice aeriene cu linii electrice subterane.
Reţeaua de joasă tensiune (380/220 V) este destinată consumatorilor
casnici şi neindustriali, precum şi iluminatului public.
Distribuţia energiei electrice în zonele centrale, precum şi în cartierele de
blocuri se face prin cabluri subterane

din aluminiu, cu alimentarea clădirilor

(blocurilor) din firidă în firidă prin sistemul intrare-ieşire. Restul reţelei de joasă
tensiune este de tip aerian (circa 30 % din totalul reţelei) cu conductori în majoritatea
cazurilor din aluminiu pozaţi pe stâlpi din beton, sau în zonele periferice, din lemn.
Iluminatul public pe străzile principale, pieţe, intersecţii se realizează cu
lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune. În zonele periferice
mai există câteva străzi iluminate cu lămpi cu incandescenţă.
Comanda iluminatului public se face automat şi centralizat. Se poate
afirma că starea tehnică a reţelei de joasă tensiune este satisfăcătoare, dar
se prevede înlocuirea reţelelor aeriene cu reţele subterane.
În situaţia actuală puterea medie absorbită anual este:
- Consum casnic

27,4

MW
- Social

- cultural şi edilitar

15,9
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MW
- Transport în comun

1,3

MW
- Mică

industrie (fără platformă industrială)

10,1

MW
Total putere medie absorbită la nivel de municipiu

54,7

MW

Consumul anual de energie electrică este:
- consum casnic

89,6

Gwh
- social cultural

şi edilitar

64,7

Gwh
- transport în comun

8,8

Gwh
- mică industrie (fără platforme industriale)

55,0

Gwh
Total energie electrică absorbită la nivel de municipiu 218,1 Gwh
Consumul casnic de energie electrică anual, pe locuinţă este de 1.124
kWh/locuinţă, ceea ce corespunde la un consum de 375 kWh/locuitor.
Municipiul Oradea are electrificate 79.702 locuinţe adică, 98,7 % din numărul total de
locuinţe.
Din analiza datelor statistice ale municipiului Oradea, comparativ cu cele la
nivel de ţară (880 kWh/locuinţă şi 296 kwh/locuitor) rezultă un consum de energie
electrică pentru scopuri casnice peste media pe ţară. Acest consum sporit este
datorat în special gradului mare de dotare a populaţiei cu aparate electrocasnice.
Este necesară mutarea contoarelor electrice din interiorul apartamentelor din
blocurile de locuinţe, în e×teriorul

apartamentelor, precum şi introducerea de

sisteme de citire la distanţă a contoarelor de energie electrică.
În zona gării, în partea de nord a municipiului, e×istă un deficit de putere în
asigurarea consumatorilor. Acest lucru se datorează în principal consumului de
putere aferent căii ferate şi gării CFR. Acest deficit se va accentua

odată cu

electrificarea căii ferate. Pentru remedierea deficitului este nevoie să se introducă
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o nouă staţie de transformare care să acopere necesităţile zonei.
În prezent nu este realizată o alimentare în buclă a staţiilor de transformare,
fapt care duce la nesiguranţa alimentării lor pe partea de înaltă tensiune.
Zona centrală a oraşului este deservită de o reţea de distribuţie alimentată
la 6 kV. Odată cu creşterea necesarului de putere la consumatori şi a dificultăţii
privind amplificarea posturilor de transformare din această

zonă, au apărut

deficienţe în privinţa puterii disponibile şi în privinţa asigurării nivelului de tensiune.
4.3.4 Telecomunicaţii
Municipiul Oradea este una din reşedinţele de judeţ din ţară cu un grad de
telefonizare ridicat (21,4%). În prezent sunt în exploatare 4 centrale telefonice
automate cu o capacitate totală de 56.200 linii, după cum urmează:
a. Centrala

automată PC1 - 8.320 linii amplasată pe strada Aurel

Lazăr Nr. 3
b. Centrala

automată

PC2

-

20.800

linii

amplasată pe str Transilvaniei (Zona de Vest)
c. Centrala automată
d. Centrala

PC3 - 7.140 linii amplasată pe str. D. Cantemir

automată digitală de tip ALCATEL - 20.000 linii pe str. Mareşal

I. Antonescu.
Numărul abonaţilor telefonici din municipiu în prezent este de 65.251. Gradul
de ocupare a liniilor telefonice este de 93,8% centralele fiind aproape în întregime
ocupate.
Reţelele de telecomunicaţii fixe sunt administrate de 2 operatori principali:
ROMTELECOM şi R.D.S. & R.C.S., iar principala disfuncţiune este data de
prezenţa liniilor aeriene.
În zona centrală, precum şi cartierele de blocuri de locuinţe sunt
construite canalizaţii telefonice pentru interconectarea centralelor, respectiv
pentru reţelele urbane de abonaţi.
Restul reţelei de telecomunicaţii este de tip aerian, cu cabluri instalate
pe stâlpi proprii sau pe stâlpi în folosinţă comună cu reţelele electrice de joasă
tensiune.
Este deasemenea în curs de e×tindere şi o reţea modernă pentru traficul
internaţional, pe bază de fibră optică, de conectare a municipiului Oradea, la
reţeaua telefonică digitală a Europei centrale şi de vest.
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Pe raza municipiului Oradea sunt amplasate următoarele staţii de
radiotelecomunicaţii:
e. Staţia

de televiziune Oradea, pe Dealul Viilor pentru difuzarea postului

naţional TV - programul 1.
f.

Staţia de radioreleu Oradea, pe Dealul Viilor pentru căi telefonice
interurbane şi internaţionale

g.

Staţia de radio RDUM Oradea, pe Dealul Viilor pentru Radio Cultural

(69, 86 MHz) şi Radio Tineret (71,00 MHz).
În prezent în municipiul Oradea sunt două centre de captare şi
retransmisie pentru reţeaua de televiziune pe cablu (C.A.T.V.): R.D.S. & R.C.S.
şi ROMTELECOM, respectiv U.P.C.
Reţeaua de televiziune pe cablu are o lungime de cca 40 km şi este montată
aerian.
Cablurile telefonice, în special cele aeriene prezintă un grad de uzură
ridicat, ceea ce duce la o rată mare a defecţiunilor.
4.3.5 Alimentarea cu energie termică
Alimentarea cu energie termică pentru încălzire, preparare apă caldă de
consum în municipiul Oradea

405

Alimentarea este realizată în cea mai mare parte prin sistemul de
termoficare având ca surse de producere a energiei două centrale electrice de
termoficare C.E.T. I şi C.E.T. II, amplasate la Vest, respectiv Est de localitate
(vezi planşa 1/RT)
Echipamentul centralelor:
C.E.T.

I

2 cazane abur 165 t/h 2 cazane abur 350 t/h 2 cazane abur 400 t/h
Grupuri turbogeneratoare

2 × 25 MW, 1 ×

55 MW, 2 × 50 MW Putere termică instalată 1.830 t/h
Putere termică disponibilă - 1.290 t/h Putere termică utilizabilă - 1.000
t/h
din care:
- consum

de abur intern - 500 t/h

- consum

de abur la consumatori industriali - 150 t/h

- consum

de abur pentru preparare apă fierbinte - 350

t/h
CET II -complet in conservare
- 370 t/h) CONSUM - pe oras (fără pierderi) pe timp de iarnă
COMBUSTIBIL - cărbuni - procuraţi din mai multe puncte de încărcare - bazinul
Rovinari, Sărmăşag, Comăneşti, Anina şi în cantitate mică, din import. Spre deosebire
de cărbunele importat, de calitate foarte bună, cărbunele folosit, din bazinele noastre
carbonifere, este în general cu conţinut ridicat de S şi cu putere calorică la jumătate.
Arderea acestui combustibil duce la emisii cu concentraţie mare de SO2 depăşind
normele obligatorii de protecţie a mediului. Deci se impune folosirea unor instalaţii
speciale de desulfurare.
De asemenea depozitele de zgură şi cenuşă imobilizează şi denaturează
suprafeţe mari de teren şi constituie o sursă permanentă de poluare prin spulberarea
lor şi împrăştierea în spaţiul înconjurător. Pentru aceasta sunt necesare instalaţii de
umezire şi de asemenea acoperirea cu pământ de haldelor existente în special a
celor epuizate.
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Reţelele agentului secundar asigură redistribuirea energiei termice de la punctele
termice - P.T., la consumatori - locuinţe şi diverse obiective social-culturale. Acestea
sunt în e×ploatarea şi administrarea S.C. Termoficare Oradea S.A.
- 197

puncte termice,

- 640

km de reţele termice secundare

Alimentarea cu energie termică a consumatorilor municipiului Oradea, se
desfăşoară în condiţii dificile, reuşind să

asigure temperaturi la limita inferioară a

confortului la o mare parte din consumatori.
În afară de reţeaua de termoficare, pe suprafaţa municipiului există şi centrale
termice individuale dar cu un aport mic, local.
Disfuncţionalităţile majore ale sistemului de alimentare cu energie termică a
municipiului sunt:
utilizarea combustibilului solid cu putere calorică mică, de calitate proastă şi



cost ridicat


instalaţiile în C.E.T.-uri sunt vechi, necesitând reparaţii dese



reţelele de termoficare ; reţelele termice secundare şi punctele termice necesită
repetate intervenţii (cu întreruperi pentru reparaţii) ale furnizării agentului termic
- repartizarea necorespunzătoare a energiei termice la consumatori

Disfuncţionalităţi pe componentele sistemului:
a. C.E.T.


I

combustibilul folosit conţine mult sulf, ceea ce duce la
depăşirea concentraţiilor admisibile de SO2



lipsesc instalaţiile de desulfurare



instalaţiile la haldele de zgură şi cenuşă nu sunt corespunzătoare şi ca

urmare se produce poluarea mediului prin spulberarea şi împrăştierea zgurii şi
cenuşii
b. Reţele de termoficare


reţelele agentului termic primar au nevoie de reparaţii şi modernizări, în special
magistralele 1, 2 şi 3 ale
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C.E.T. I, deoarece sunt foarte vechi şi supraîncărcate capetele reţelei de
termoficare funcţionează deficitar şi necesită reechilibrări hidraulice pentru o
mai bună repartizare a debitelor


vanele cu sertar pană şi vanele tip fluture - necesită dese reparaţii (la circa 2 ani)



canalele termice sunt de tip circulabil astfel încât fiecare intervenţie necesită
săpături + desfaceri şi refaceri ale canalelor



multe zone ale reţelei de termoficare sunt inundate periodic de apele de ploaie
sau canalizare

c. Puncte termice
-

datorită proastei calităţi a schimbătoarelor de căldură din punctele

termice - apa din circuitul secundar (care nu este dedurizată) trece în
sistemul de termoficare, mărind duritatea agentului primar accentuând
coroziunea conductelor de termoficare şi împiedică funcţionarea şi
întreţinerea corectă a CAF-urilor, precum şi a instalaţiilor de la consumatori.
-

repararea schimbătoarelor prin scoaterea din funcţiune a conductelor

spate micşorează cedarea de căldură spre consumatori
-

pompele de circulaţie de tip Lotru, Cerna, Criş sunt vechi şi foarte uzate,

funcţionând cu randamente foarte scăzute, iar consumul de energie electrică
este aproape dublu faţă de pompele moderne
-

pierderile mari de agent termic secundar în reţelele termice şi în instalaţiile de

la consumatori necesită completarea continuă (!) cu apă rece de la staţiile de
hidrofor ceea ce duce la mărirea consumului de căldură şi mărirea depunerilor
în schimbătoare şi conducte.
-

nu există instalaţii de reglare a temperaturii agentului termic pentru încălzire

sau a apei calde de consum
-

punctele termice aflate la subsolul unor clădiri din zona centrală sunt des

inundate iar intervenţia pentru întreţinere şi reparaţii este foarte grea (P.T. 413,
415, 701, 702, 707, 708, 713, 804, 805, 818)
d. Reţelele termice secundare

SC Termoficare Oradea SRL dispune de 197 puncte termice care alimentează
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circa 2.600 tronsoane de blocuri de locuinţe precum şi clădiri social-culturale, şcoli,
grădiniţe şi case particulare prin reţelele termice realizate între anii 1963- 1989
Reţelele termice secundare (încălzire tur + retur, apa caldă de consum şi
recirculaţie) sunt montate în canale

termice din beton îngropate, precum şi în

subsolurile blocurilor de locuinţe
Ca urmare a inundării canalelor termice cât şi a subsolurilor - izolaţia termică
este compromisă (sau nu mai e×istă) pe foarte mari lungimi.
Intervenţia pentru întreţinere şi reparaţii în subsolurile tehnice este greoaie
(aceste reţele sunt proprietatea R.A.

Apaterm dar blocurile de locuinţe sunt în

proprietatea locatarilor)
Atât în reţelele termice cât şi în instalaţiile interioare e×istă mari pierderi de apă
(datorită spărturilor în conducte) cât şi mari pierderi de căldură (datorită izolaţiei termice
necorespunzătoare).
Blocurile de locuinţe construite în perioada 1963-1989 au rezistenţe termice ale
anvelopei mult scăzute faţă de normele în vigoare ceea ce duce la mari consumuri de
energie termică.
Instalaţiile interioare de încălzire nu au posibilitatea de reglare hidraulică sau a
consumului de căldură Energia termică pentru încălzire este distribuită la consumatori
neuniform şi deficitar din următoarele cauze:
- întinderea prea mare a unor reţele termice secundare (la capete nu se asigură

debitele necesare)
- diafragmare necorespunzătoare sau inexistentă

a reţelelor

- lipsa posibilităţii de reglaj hidraulic şi al consumului de căldură la consumatori

şi la punctele termice
-

pierderi de apă şi pierderi de căldură în conductele reţelei şi a

instalaţiilor interioare ca urmare neefectuării reparaţiilor necesare
- neasigurarea

în permanenţă a parametrilor necesari pentru agentul termic

primar şi secundar
- funcţionarea defectuoasă
- lipsa contorizării la

a punctelor termice (schimbătoare, pompe, etc.)

consumatori
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- instalaţiile la consumatori, reţelele termice şi punctele termice nu sunt
urmărite sistematic pentru detectarea la timp a defecţiunilor şi remedierea
lor
- instalaţiile consumatorilor nu sunt separate şi întreţinute în mod sistematic de

firme specializate
- intervenţii neautorizate la instalaţiile consumatorilor

E×istă numeroare neînţelegeri între distribuitorul energiei termice şi consumatori
privind funcţionarea instalaţiilor şi consumul de energie termică (debit şi parametri)
E×istă probleme nerezolvate privind proprietatea unor puncte termice şi a unor
trasee de reţele termice Consumatorii de căldură (din apartamente) nu au nici o
posibilitate de a-şi adapta consumul de căldură şi apă caldă menajeră după necesitate
şi posibilităţi financiare
4.3.6 Energie geotermală
Un aport important în alimentarea cu energie termică a municipiului Oradea îl
poate aduce potenţialul energetic al apelor geotermale, acestea reprezentând una din
bogăţiile specifice acestei zone.
În planşa nr. 1/RT(anexe) se poate vedea situarea municipiului Oradea faţă de
sistemele hidrogeotermale studiate şi exploatate în prezent şi cele de perspectivă, la
nivelul teritoriului naţional.
Zăcământul geotermal Oradea - Felix este situat la adâncimea de 2.200-3.200 m
în calcare şi domolite fisurate, acoperind o suprafaţă de circa 75 kmp.
În planşa 1/RT sunt prezentate cele 12 sonde de producţie cu un debit anual
mediu (în perioada 1990 - 1993) de circa 90 l/s - 12 Gcal/h - t° = 40° C, si 1 sondă
e×perimentală.
Potenţialul artezian al zăcământului a fost iniţial de 160 l/s (1984) scăzând
în timp (1993) la 110 l/s. Temperatura apei la suprafaţă variază între 70° şi 105°
C.
Mineralizaţia apei este scăzută 0,9 - 1,2 g/l şi fără gaze dizolvate.
Din punct de vedere al exploatării, cele două perimetre (Oradea şi Băile Felix
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- 1 Mai) au evoluat şi prezintă în ultimii 10-20 ani, caracteristici diferite: în timp ce pe
zăcământul Oradea exploatarea şi efectele acesteia au avut o evoluţie normală, la
Felix - 1 Mai potenţialul de debitare a prezentat un declin.
Acest declin a depins de creşterea extracţiei totale din acvifer. Astfel debitul posibil
a fi extras în condiţiile actuale din perimetrul Oradea este 90 l/s (debitul mediu anual).
Singura modalitate de punere în valoare a potenţialului artezian total al
zăcământului Oradea fără a afecta

e×tracţia din perimetrul Felix - 1 Mai - este

exploatarea cu reinjectarea apei uzate termic.
în prezent sunt in exploatare 10 sonde deproductie cu un debit mediu de 65l/s
si o temperature de evacuare cuprinsa intre 30 si 45°C. Puterea termica actuala este
de aproximativ 15MW cu un factor de utilizare de cca. 35% .
Dubletul geotermal "Nufărul" - Oradea este constituit din sondele 4.797 (de
producţie) şi 4.081 (de injecţie, prima producând apă geotermală din intervalul 2.0402.630 m adâncime, iar a doua primind apa pe intervalul 2285-2490 m.
În prezent sonda produce artezian doar 15 l/s apă cu t° - 60° C (2,1 Gcal/h). Energia
geotermala este exploatata in municipiul Oradea in urmatorii parametri:
- puncte

termice pe apa geotermala si gaze naturale : PT512 ;PT513;

PT514 alimentate din statia termica “Geoterm amplasata linga strandul
Iosia pentru incalzire si apa calda menajera.
- puncte

termice pe apa geotermala: PT939; PT840; PT844

PT845;PT863;PT878 ;PT883 alimentate din Punctul termic Nufarul “
numai pentru apa calda de consum.
- puncte

termice pe apa geotermala: PT911 ;PT913; alimentate

din

Punctul termic PT 913 Calea Aradului numai pentru apa calda de
consum.
Principalele avantaje ale dubletului geotermal sunt:
- de

ordin geologic: asigurarea menţinerii presiunilor de zăcământ, atât la

Oradea, cât şi la Felix - 1 Mai, deci conservarea caracterului artezian al
extracţiei
- de

ordin tehnic: randamentul superior de schimb termic (schimbătoare
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performante), pompe de calitate,

cu variatoare de frecvenţă, proces

tehnologic optimizat (atât la prepararea şi stocarea apei calde menajere
cât şi la distribuţie)
- de

ordin economic: preţul gigacaloriei este doar 75 % din cel practicat de

termoficarea municipiului
- de

ordin ecologic: energia termică scară furnizată de apa geotermală la

acest dublet s-ar putea obţine prin arderea a 0,5 t de cărbune, care ar emite
în atmosferă anual peste 600 t CO2 - favorizând efectul global de seră şi 8
t de SO2 - care generează ploile acide.
Se consideră că generalizarea reinjecţiei prin crearea unor dublete ce ar urma să
funcţioneze în pompaj, ar duce la mărirea debitului exploatat de la 80 l/s la 160 l/s şi
a potenţialului energetic de 126 Gcal/h la 28 Gcal/h şi la eliminarea deversării apelor
geotermale în apele de suprafaţă.
Ca disfuncţionalitãţi putem preciza neutilizarea în mod corespunzător a potenţialului
energetic al sondelor
La mai multe instalaţii apa geotermală este deversată în Criş, Peţa sau
canalizarea oraşului la temperaturi

ridicate. Materialele utilizate (ţevi de oţel,

schimbătoare de căldură cu fascicol din ţevi de oţel realizate de I.M.P.S. Oradea) sunt
necorespunzătoare.
4.3.7 Gaze naturale
Sunt prezente în teritoriul municipiului Oradea prin sistemul naţional de transport
şi distribuţie. Magistrala la gaz Dn 500 Abrămuţ - Salonta - Arad trece pe lângă
municipiul Oradea şi transportă gaze naturale din structurile gazeifere amplasate în
judeţul Bihor.
În prezent intravilanul oraşului Oradea este străbătut de o conductă de transport
gaze naturale de la nord la vest pe graniţa de vest a ţării conductă Dn 500 mm. De la
această conductă în Oradea are un racord de gaze naturale până la staţie reglare
măsurare predare gaze SRMP amplasată în nordul oraşului în spatele CET 1.
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De la SRMP se alimentează în prezent câteva SRMS (SRM de sector) la
obiective social-culturale cum este CET1, sau la câteva obiective industriale sau la
consumatorii casnici. Ca exemplu sunt SRMS la Cartier Europa, SRM - Piaţa Devei;
SRM Strada Făgăraşului; SRM Depou Tramvaie; SRM Ştrand Oradea; SRM Oncea şi
altele. Prin aceste SRM se face trecerea de la sistemul de transport, repartiţie la
sistemul de distribuţie.
Oraşul Oradea este racordat şi la SRM Predare Palota printr-o conductă de
repartiţie Dn 6", care trece prin Sântandrei şi ajunge în Oradea în zona străzii
Densuşeanu.
În partea desenată se evidenţiază cu culori diferite:
- reţele existente de
- reţele existente

distribuţie presiune redusă

de distribuţie presiune medie

- reţele existente de

transport gaze

- racorduri existente

la SRM Predare

- staţii de

reglare măsurare de sector (SRMS)

- staţii de

reglare de zonă existente (SRMZ).

Ca disfuncţionalităti putem preciza faptul că sunt date de creşterea generală a
preţului gazelor naturale precum şi presiunea scăzută a gazelor la transporturi scăzute
iarna şi de caracterul imprevizibil al serviciilor de furnizare pe termen lung, datorat
expulzării treptate a rezervoarelor şi dependentului de relaţiile politice internaţionale.

5. ORICE

PROBLEMĂ

DE

MEDIU
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RELEVANTĂ

PENTRU

PLAN

SAU

PROGRAM,

INCLUSIV,

ÎN

PARTICULAR, CELE LEGATE DE ORICE ZONĂ CARE PREZINTĂ O
IMPORTANŢĂ SPECIALĂ PENTRU MEDIU, CUM AR FI ARIILE DE
PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ SAU ARIILE SPECIALE DE
CONSERVARE

REGLEMENTATE

CONFORM

ORDONANŢEI

DE

URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 236/2000 PRIVIND REGIMUL ARIILOR
NATURALE

PROTEJATE,

CONSERVAREA

HABITATELOR

NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 462/2001;
Conform datelor furnizate prin Studiul de fundamentare pe probleme de mediu al
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI ORADEA – PROIECTE
PRIORITARE 2015-2020 au rezultat următoarele aspect de mediu.
5.1 ALUNECĂRI DE TEREN
Profunde
Alunecările de teren profunde se regăsesc cu precădere pe versantul drept al
Crişului Repede având ca şi cauză principală evoluţia versantului sub acţiunea directă a
apelor râului. Pantele, substratul litologic, structura şi omul sunt factori de control activi
ce condiţionează apariţia şi evoluţia proceselor de versant.
De suprafaţă (superficiale)
Se regăsesc pe suprafeţe întinse din zona dealurilor, cu precădere în arealele
unde terenurile sunt abandonate, nemaifiind supuse lucrărilor agricole.
5.2.PROCESE HIDRICE: TORENŢIALITATEA
Problema torenţialităţii este din ce în ce mai actuală datorită schimbării utilizării
terenurilor ce au fost supuse terasărilor pentru vii şi respectiv pomicultură. O foarte mare
suprafaţă ocupată în trecut de aceste tipuri de culturi se află în momentul de faţă într-o
stare puternică de degradare datorată abandonării culturilor. Astfel fenomenul de
torenţialitate care se manifestă cu precădere în partea superioară a cursurilor apelor,
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având un efect destul de redus în relief, devine un fenomen important cu atăt mai mult cu
cât aceste terenuri se află în imediata vecinătate a spaţiului locuit în zone cu potenţial de
dezvoltare a localităţilor sau în zone deja ocupate de extinderea necontrolată a acestora.
În ultimul deceniu torenţialitatea se manifestă deosebit de pregnant în arealele
deluroase incluse municipiului în special în cartierele rezidenţiale nou create (Oncea,
zona Spitalului TBC, zona Spitalului Judeţean, zona Podgoria). Aici, construirea de
locuinţe unifamiliale, a determina o creştere a densităţii tramei stradale, care însă nu a
fost amenajată corespunzător în aşa fel încât să facă faţă ploilor cu caracter torenţial.
Neamenajarea acestor străzi comportă două aspecte: pe de-o parte aceste străzi
nu au covor asfaltic (în cele mai multe cazuri sunt pavate cu piatră spartă compactată),
iar pe de altă parte nu au rigole de scurgere cel puţin pe una din laturile drumului, în aşa
fel încât de canalizeze apa provenită de pe versanţi. În condiţiile în care valorile de pantă
sunt mari şi implicit viteza de scurgere a apei este mare, spălarea agregatelor de material
fin dintre agregatele de rocă compactate este deosebit de mare. Acest material este
depus de regulă pe trama stradală aflată la baza versantului sub forma unor conuri de
dejecţie, care perturbă parţial circulaţia auto. O altă problema ce rezidă din acest fenomen
este dată de faptul că o parte din aceste materiale fine ajung în reţeaua de canalizare a
oraşului cauzând colmatarea puternică a acesteia, reducând-i semnificativ capacitatea de
drenaj.
5.3 IDENTIFICAREA ALUNECĂRILOR DE TEREN ŞI A PROCESELOR HIDRICE
Sectoarele de instabilitate morfologica sunt localizate preponderent în arealul
deluros, în sectoare joase, de albie majora şi minora aferente Crişului Repede, ponderea
acestor procese fiind extrem de redusa.
În schimb, în arealele joase domină procesele de supraumectare, de tasare,
cauzele generale fiind date de litologie (extrem de friabilă), de compoziţia granulometrica
a depozitelor, de coeficientul de compactare a acestora etc.
Frecventa mare a proceselor de pantă este dată de sectoare de versant cu
înclinare mare, ce caracterizează sectorul deluros. Prezenţa acestor procese în perimetrul
intravilanului capătă o importanţă deosebită prin prisma impactului pe care îl au asupra
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tuturor elementelor ce definesc socio-geosistemul.
Formaţiile litologice ce intră în alcătuirea arealului se caracterizează printr-un
fundament cristalino-mezozoic faliat pe direcţii predominant NV-SE respectiv SV-NE care
a generat o structură mozaicată pe care se dispune o cuvertură molesică neogenă
alcătuită din formaţiuni tortoniene, sarmaţiene şi panoniene. Seria stratigrafică se încheie
printr-o sedimentare psamo-psefitică, depozitele corespunzătoare acestui ciclu de
sedimentare fiind date de marne cu aspect masiv şi compact până la marne cu aspecte
mai puţin foioase.
Peste acest strat se găseşte un complex nisipos-argilos, ce atinge câţiva metri
grosime şi a căror dimensiune devine din ce în ce mai mică către partea vestică (spre
contactul cu câmpia). Complexul nisipos-argilos este marcat în bază de o gresie cenuşie,
friabilă, ce are o importanţă deosebită în definirea procesului de alunecare. Înclinarea
acestor depozite prezintă variaţii locale, dar, în general, ele se scufundă treptat către nordvest.
Peste cuvertura molasică neogenă s-au dispuse sedimente cuaternare inferioare
(pleistocen) format din depozite lacustre, loess şi cuaternar superioare (holocen) formate
din depozite coloviale, deluviale, aluviuni şi soluri. Înclinarea generală a acestor depozite
panoniene este N-V situându-se pe un sistem de falii al ramei montane.
Un rol important în definirea scupltogenezei depozitelor panoniene şi cuaternare la avut pârâul Paris care a generat versanţii, iar procesele proluvio-deluviale şi crionivale
le-au modelat. De această etapă sculptogenetică sunt legate şi alunecările de teren
prezente în acest sector deluros.
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Profil transversal generalizat prin alunecările de teren din perimetrul oraşului Oradea
(SURSA, Josan, 1973)
5.4 ZONAREA DIN PUNCT DE VEDERE A RISCULUI PRODUCERII ALUNECĂRILOR
DE TEREN
Având în vedere criteriile ce stau la baza elaborării harţilor referitoare la potenţialul
de producere al alunecărilor şi coeficientul de risc, din punct de vedere litologic,
geomorfologic, structural, hidrologic şi climatic, hidrogeologic şi seismic, zona deluroasa
din cadrul municipiului Oradea se regăseşte în categoriile medie şi medie-mare.
Din punct de vedere silvic şi antropogen, potenţialul de producere al alunecărilor şi
coeficientul de risc se situează în categoriile mare şi foarte mare.
Pe teritoriul municipiului Oradea arealele susceptibile pentru deplasări de teren
sunt localizate în cadrul arealului deluros (preponderent pe versantul drept al Crişului
Repede în arealul Podgoria, versantul stâng al pârâului Paris).
Analizele efectuate de către ICH Bucureşti şi IPJ Bihor au scos în evidenţă faptul
ca stratificaţia terenurilor de fundare din areal se poate împărţi în două complexe
litologice :
-

Complexul deluvial (cuaternar)

-

Complexul marnelor şi argilelor (panoniene)

Aceasta stratificaţie este deosebit de relevantă în amplasarea fundaţiilor
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construcţiilor ce urmează a fi construite în arealele cu susceptibilitate pentru alunecări de
teren.
Din punct de vedere al zonării riscului la alunecări de teren, pe teritoriul municipiului
Oradea se pot diferenţia mai multe sectoare:
Un sector de risc maxim care corespunde versantului drept al Crişului
Repede, sectorul arealului Oradea-Podgoria. În acest sector susceptibilitatea la
alunecări este maximă, detaşându-se câteva areale unde potenţialitatea fenomenului este
maximă.


Un prim arealul din cadrul acestui sector este cuprins între străzile Făcliei (sectorul
dintre Centrul Cultural Ady până la intersecţia cu strada Făgetului, respectiv strada
Cantonului continuată cu strada Piatra Craiului. În acest sector se cumulează mai
mulţi factori potenţiali declanşatori care fac ca riscul la alunecări sa fie maxim:
litologia, structura, modul de amplasare a construcţiilor în imediata vecinătate a
masei alunecate, subsăpate în aceasta, (clădirile şi anexele acestora în sectorul
situat vis a vis de Hotel Terra), deranjarea stabilităţii masei alunecate (în perimetrul
Mănăstirii Sfintei Cruci), clădiri amplasate direct pe masa alunecată (sectorul străzii
Făcliei, între Mănăstirea Sfintei Cruci şi intersecţia cu Strada Făgetului), clădiri
amplasate în imediata vecinătate a cornişei de desprindere (clădirile de pe partea
dreapta a străzilor Cantonului şi Piatra Craiului).



Un al doilea subsector din cadrul acestui areal este cuprins între străzile Făgetului
şi Piatra Craiului, unde factorul cauzal principal este dat de litologie, structură şi
valoarea mare de pantă. Însumarea acestor factori potenţiali determină o
susceptibilitate mare a alunecărilor de teren.



Un al treilea subsector este situat la est de intersecţia străzilor Făcliei şi Podgoriei
unde, din interfluviul principal se desprind două ramificaţii secundare, ambele cu o
mare susceptibilitate la alunecări. Cauza principală este de natura litologică,
structurală şi morfologică, dar în ultimii 10 ani au început să apară construcţii direct
pe masa alunecată, cu o deranjare şi rearanjare antropică semnificativă a acesteia.
În acest sector intervine şi limitarea dată de excesul de umiditate din lunca Crişului
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şi restricţiile de construcţie date de existenta bazinelor de apă administrate de
Administraţia Bazinală de Ape Crişuri, ceea ce a determinat „migrarea”
construcţiilor în zonele cu risc mare de alunecare.
Un sector cu risc moderat de ocurenţă a alunecărilor de teren care
corespunde pârâului Paris.
Este sectorul cuprins între străzile Louis Pasteur şi Gheorghe Doja, respectiv
strada Adevărului. Asimetria interfluviului face ca potenţialitatea mai ridicată să fie pe
versantul sudic, în special în sectorul situat în vecinătatea intersecţiilor străzilor Adevărului
şi Gheorghe Doja.
Aici, casele construite au dus la distrugerea teraselor antropice existente, astfel
încât s-a indus în cadrul sistemului de versant un sector cu o lungime mult mai mare,
comparativ cu situaţia anterioară distrugerii teraselor antropice, cu o energie de relief mult
mai mare, iar în condiţiile în care factorii naturali daţi de litologie şi structură sunt favorabili
alunecărilor de teren, considerăm ca potenţialitatea de declanşare a alunecărilor în acest
sector este foarte ridicata.
Un alt sector cu o potenţialitate mare la alunecări este sectorul situat pe strada
Louis Pasteur, vis a vis de Spitalul Judeţean. În acest sector se constată o completă
rearanjare a versantului care a avut loc în ultimii 15 ani, rearanjare coroborată cu o
încărcare a versantului cu construcţii.
Caracteristica generală a acestui sector este dată de un risc mediu de apariţie a
alunecărilor de teren, însă sunt măsuri foarte clare de disciplină în construcţii pentru ca
factorul antropic să nu fie un factor declanşator al acestor procese.
Un sector cu risc mic de ocurenţă a alunecărilor de teren care corespunde zonei
Oncea.
Este un sector unde alunecările de teren sunt foarte reduse atât ca şi arealitate
cât şi ca dinamică, dar existenta factorilor potenţiali declanşatori necesită un regim
special de supraveghere, un regim special de autorizare a construcţiilor (în special a
celor grele).
Harta riscului geomorfologic prezentată în anexe - Hărţile de risc,Structura
geomorfologică a Oradiei.
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5.5.EVALUAREA RISCULUI GEOMORFOLOGIC PENTRU ACTIVITĂŢI ANTROPICE
Activitatea antropică joaca în unele cazuri un rol esenţial, ca factor declanşator al
proceselor de versant. Un caz aparte poate fi semnalat în zona cu risc maxim de ocurenţă
a alunecărilor de teren unde, datorită unor practici în construcţie, complet greşite, se
permite amplasarea construcţiilor pe masa alunecata (zona mănăstirii din cartierul
Podgoria) sau pe cornişa de desprindere a alunecărilor, construcţii ce supraîncarcă
versantul determinând modificarea parametrilor fizici, de echilibru, din cadrul acestuia. Un
alt aspect generator de instabilitate în cadrul versanţilor este dat de modificările de profil
longitudinal din cadrul versanţilor, modificări care se pot constitui ca şi puncte de
instabilitate morfologică.
5.6.CALITATEA APEI
Calitatea apei este analizată prin următoarele programe:


S – supraveghere – are ca scop evaluarea stării globale a apelor din cadrul
bazinului hidrografic;



ZV – zone vulnerabile – se referă la secţiunile de monitorizare din perimetrele ce
au fost definite ca zone vulnerabile la poluarea cu nitrate;



P – potabilizare – se referă la secţiunile de captare a apei de suprafaţă destinate
potabilizării, unde se monitorizează parametrii din HG100/2002 şi substanţele
prioritare / prioritar periculoase;



IH – ihtiofaună – se referă la zonele salmonicole şi ciprinicole identificate, iar
parametrii sunt fizico – chimici



CI – convenţii internaţionale – se monitorizează acei parametric prevăzuţi în
convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte;



O – operaţional – care este realizat pentru toate corpurile de apă care sunt
identificate ca având riscul să nu îndeplinească obiectivele de mediu



HS – habitate şi specii – se aplică în zonele protejate
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CBSD – cea mai buna secţiune disponibilă – se aplica pentru fiecare tip de curs de
apă care este afectat de activitatea umană şi pentru care nu a fost posibila găsirea
unei noi secţiuni de referinţă.
Calitatea apei monitorizate în anul 2011 pe corpurile de apă Crişul Repede la

confluenţa Bonor – graniţă, Peţa în Lacul Peţa la confluenţa Hidişel p. şi Peţa la confluenţa
Hidişel p. – vărsarea în Crişul Repede se prezintă astfel:


Corpul de apă Crişul Repede – cnfl. Bonor – graniţă se încadrează în tipologia
RO11. Au fost monitorizate după programele S, ZV, P, IH, CI şi O trei secţiuni şi
anume: Cheresig, Tărian şi Amonte Oradea. Din punct de vedere biologic se
încadrează în PEMo (potenţial ecologic moderat) după grupa de peşti. După
elementele fizico-chimice şi poluanţi specifici se încadrează în PEB (potenţial
ecologic bun). Potenţialul ecologic este moderat, iar starea chimică este bună.



Corpul de apa Peţa – în lac Peţa – cnfl. Hidisel p. Se încadrează în tipologia RO16.
Secţiunile Sânmartin şi mijloc rezervaţie au fost monitorizate după programele S,
ZV, HS, IH şi CBSD. Din punct de vedere biologic se încadrează în PEB. După
elementele fizico-chimice se încadrează în PEMo, datorită grupei regim de oxigen.
După poluanţi specifici în PEM (potenţial ecologic maxim). Potenţialul ecologic este
moderat datorita elementelor fizico-chimice. S-a atribuit starea chimică bună pe
baza analizei corpului la impact şi risc.



Corpul Peţa – cnfl. Hidisel p. – vărsare în Crişul Repede se încadrează în tipologia
RO16. Secţiunea Peţa – aval Oradea a fost monitorizată după programele S, ZV,
Ih şi O. Din punct de vedere biologic se încadrează în PEMo, datorita
macrozoobentosului şi peştilor. După elementele fizico-chimice se încadrează în
PEMo, datorita grupei regim de oxigen şi nutrienţi. După poluanţi specifici în PEM.
Potenţialul ecologic este moderat datorită elementelor fizico-chimice. S-a atribuit
starea chimică bună pe baza analizei corpului la impact şi risc.

5.7.CALITATEA AERULUI
Un rol esenţial în dispersia şi concentraţia diferitelor substanţe poluante îl au
factorii meteorologici. Anumite condiţii meteorologice au implicaţii deosebite în poluarea
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aerului. Astfel, intensitatea şi frecvenţa vântului pe direcţii are un rol important în
transportul şi dispersia particulelor de praf de pe suprafaţa haldelor sau în transportul la
distanţă a substanţelor poluante.
Un alt factor meteorologic important, care determină menţinerea un timp mai
îndelungat a poluării aerului sunt inversiunile termice.
Aceste fenomene meteorologice sunt frecvente la Oradea pe tot parcursul anului,
având o pondere mai ridicată în anotimpul rece, iarna înregistrându-se, numai în luna
ianuarie, 12,8% din cazuri. Ele determină menţinerea substanţelor poluante în aerul rece
din straturile inferioare şi prin marea lor stabilitate împiedică dispersia poluanţilor.
Precipitaţiile sunt elementul meteorologic care determină purificarea atmosferei,
deoarece numeroasele particule în suspensie din aer se constituie în nuclee de
condensare pentru picăturile de apă. În acelaşi timp, în căderea lor picăturile de ploaie
antrenează substanţele poluante spre sol, o parte a substanţelor chimice intră în reacţie
cu apa, pierzându-şi astfel caracterul nociv, în urma ploilor atmosfera devenind curată.
Studiile privind pulberile sedimentabile din atmosfera oraşului Oradea au pus în
evidenţă existenţa, la nivelul oraşului a unor zone intens poluate cu praf. Pe baza metodei
sedimentării în puncte reprezentative pentru poluarea oraşului cu praf, s-au stabilit valorile
lunare ale depunerilor de praf, pe baza cărora s-a realizat, prin metoda interpolării, harta
izokonelor oraşului Oradea.
Studiul a pus în evidenţă existenţa unor mari cantităţi de praf sedimentat la periferia
oraşului, acolo unde reţeaua stradală cuprinde şi străzi neasfaltate, valoarea izokonelor
fiind cuprinsă între 400 şi 450 t/km2/an, în cartierul Velenţa şi în zona industrială. Cele mai
mici valori se înregistrează în zonele unde există suprafeţe mari acoperite cu vegetaţie,
mai ales arborescentă, care constituie o bună perdea de protecţie împotriva prafului, cum
sunt cele din zona grădinii zoologice şi a parcurilor mari din oraş.
Monitorizarea calităţii aerului este asigurată în municipiul Oradea de un sistem
propriu de monitorizare al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor. Pentru determinarea
poluanţilor gazoşi NO2, SO2 si a pulberilor în suspensie, există puncte de monitorizare cu
frecvenţă zilnică, (Sediul A.P.M. Bihor, Spitalul Municipal „Gavril Curteanu” Oradea).
Amplasarea punctelor de monitorizare s-a realizat ţinând cont de sursele de poluare
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concentrate în zonele respective.
În municipiul Oradea sunt montate staţii automate de monitorizare a calităţii aerului
şi o staţie de monitorizare a radioactivităţii mediului, achiziţionate de către Ministerul
Mediului şi Dezvoltǎrii Durabile, în următoarele locaţii:


Staţia BH1, lângă sediul A.P.M. Bihor, B-dul Dacia nr 25A– staţie de fond urban;
staţie de monitorizare a radioactivităţii mediului (doza - gama); monitorizează online următorii poluanţi: CO, SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM2,5 (pulberi) gravimetric
şi nefelometric, BTX (benzen, toluen, xilen), parametrii meteo



Staţia BH2 (staţie industrială) – amplasată în curtea Şcolii Generale din Episcopia
Bihor, Str. Matei Corvin nr.106/A, cu următorii parametrii monitorizaţi: CO, SO2,
NO, NO2, NOX, O3, PM10 (pulberi), gravimetric şi nefelometric, parametrii meteo;



Staţia BH3 (staţie de trafic) – amplasată în cartierul Nufărul, lângă McDonaldsdrive, monitorizează on-line următorii poluanţi: CO, SO2, NO, NO2, NOx, O3,
PM10 (pulberi), determinare nefelometrică, BTX (benzen, toluen, xilen), parametrii
meteo.
Principalele surse de poluare sunt industria, traficul şi agricultura. Acestea emit

următorii poluanţi:


Pulberi în suspensie, SOx, NOx



Vapori de apă, CO2



Pulberi în suspensie



CO, NOx, hidrocarburi şi SO2



CO2, hidrogen sulfurat (H2S ) (halda de deşeuri)
Vântul din direcţiile sud şi sud-vest favorizează dispersia substanţelor poluante

provenite în principal de pe platforma industrială de nord-vest spre exteriorul oraşului.
Direcţiile dominante ale vântului trebuie luate în considerare atunci când se amplasează
noi obiective industriale pe teritoriul sau în apropierea oraşului. Este contraindicată
amplasarea în sudul oraşului Oradea a întreprinderilor care emit în aer diverşi poluanţi,
deoarece aceştia vor fi purtaţi de vânt asupra zonelor rezidenţiale.
Pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea se află mai multe întreprinderi care
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emit în atmosferă poluanţi sau care reprezintă un potenţial pericol de poluare a aerului. În
Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR) sunt înscrise următoarele
obiective industriale din Oradea: SC Electrocentrale Oradea SA, Complexul Zootehnic
Ioşia al SC Nutrientul SA Palota, Staţia de Epurare Oradea a SC Compania de Apă
Oradea, SC Eco Bihor SRL, SC Faist Mekatronic SRL şi SC Zahărul SA, care sunt
monitorizate de Agenţia de Protecţia Mediului.
Poluatorii trebuie să se conformeze prevederilor Directivei 2008/1/CE privind
prevenirea si controlul integrat al poluării (IPPC). În Bihor există 21 de agenţi economici
aflaţi sub incidenţa acestei directive,dintre care cei localizați în Oradea sunt prezentați în
tabelul cu numărul 4.2.6.1.
Tabel nr.4.2.6.1
Numele
Nr.

şi

adresa

societăţii

Adresa

instalaţiei

Activitatea IPPC

comerciale (agent economic)

supuse autorizării

SC Sinteza SA, Oradea, Şoseaua

Oradea,

Borşului 35

Borşului 35

SC Electrocentrale SA, Oradea,

Oradea,

Şoseaua Borşului 23

Borşului 23

IMA

SC Nutrientul SA, Palota, Str.

Oradea, Complex Ioşia

Fermă de porci

SC Zahărul Oradea SA, Oradea,

Oradea,

Fabricare zahăr

Şoseaua Borşului km 3

Borşului km. 3

SC UAMT SA , Oradea, Str.

Oradea, Str. Uzinelor nr.

Producţie

Uzinelor 8

8

autovehicule

SC Alsal Prod SRL, Oradea, P-ţa 1

Oradea, Str. Uzinelor 12

Fabricare sulfat de aluminiu

S.C. Eco Bihor SRL Oradea,

Oradea,

Depozitare deşeuri nepericuloase

Şoseaua Borşului 3/N

Corvin 327

SC Faist Mekatronic SRL

Parcul

crt.
1
3
4

Şoseaua

Fabricare

produse

organo-

fosforice şi produse farmaceutice
Şoseaua

Producţie energetica, instalaţie

Câmpului 1
5
6
7

Şoseaua

accesorii

pentru

Decembrie 25
8
9

Str.

Matei
Industrial

Eurobussines,

Galvanizare+
turnătorie

Calea Borșului 32i

Sub incidenţa Hotărârii de Guvern 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra
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pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi care
reprezintă deci un potenţial de poluare a aerului se află operatori economici cu sediul sau
punctul de lucru în Oradea prezentați în tabelul numărul 4.2.6.2:
Tabelul nr.4.2.6.2
Nr.
crt.
1

2

Numele şi adresa societăţii

SC Electrocentrale Oradea SA

SC Sinteza SA ORADEA
SC Petrom SA, sucursala PECO

3

BIHOR, depozitare şi îmbuteliere
GPL

Adresă amplasament

Domeniul de activitate

Şoseaua Borşului 23,

Producere de energie

Oradea

termică şi electrică

Şoseaua Borşului 35,

Fabricarea de produse

Oradea

chimice

Calea

Clujului

203,

Oradea

GPL

SC Petrom SA, sucursala PECO
4

BIHOR,

depozitare,

transvazare,

comercializare, transport produse

Depozitare, transvazare,
Calea

Clujului

170,

Oradea

SC EuroGaz SRL Oradea

6

SC Faist Mekatronic SRL Oradea

comercializare
transport

petroliere
5

Depozitare şi îmbuteliere

de

şi
produse

petroliere
Calea

Clujului

197,

Oradea
Str.

Borșului

nr.32i,

Oradea

Depozit GPL
Turnătorie și acoperiri
galvanice
Depozitarea,

7

SC ButanGas SA Oşorhei

Str.

Gării

nr.88/A,

Punct de lucru Oşorhei

comercializarea,
distribuţia şi transportul
gazului petrolier lichefiat

Alte zone critice din punct de vedere al poluării aerului sunt situate în apropierea
arterelor rutiere intens circulate, a intersecţiilor majore şi a depozitelor de deşeuri
menajere necontrolate. Fenomenul depozitării ilegale de deşeuri este în regres în ultimii
ani, datorită măsurilor luate de administraţia publică locală.
Pentru prevenirea poluării aerului, precum şi a altor tipuri de poluare, la autorizarea
proiectelor de construcţii sau a desfăşurării unor activități economice trebuie să se
respecte prevederile Ordinului 119/2014 al Ministerului Sănătăţii referitor la Normele de
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igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei, care stabileşte zone şi
distanţe minime de protecţie sanitară pentru diferite tipuri de activităţi.
Aceste distanţe pot varia între 15 m în cazul unităţilor de mică industrie, comerciale
şi de prestări servicii care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie
prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc. (art.
4), şi 1500 m în cazul complexelor mari de creştere a porcilor (art. 11),50 m în cazul
cimitirelor și 1000 m în cazul crematoriului uman.
5.8.POLUAREA FONICĂ
Poluarea fonică sau sonoră constă în sunetele produse de activitatea umană
care afectează sau dezechilibrează viaţa şi activitatea omului sau a animalelor. Conform
legilor în vigoare, autorităţile publice au obligaţia de a lua măsuri pentru reducerea
disconfortului şi efectelor dăunătoare provocate de expunerea populaţiei la zgomotul
ambiant.
Principalele surse de zgomot la nivelul oraşului Oradea sunt traficul rutier, care
provoacă şi cea mai mare parte a poluării cu particule, traficul feroviar (tramvaie sau
trenuri), traficul aerian şi activitatea industrială. Pentru aceste surse de zgomot există
valori maxime permise în prezent, precum şi ţinte ale acestor valori care trebuie atinse la
nivelul anului 2014, în funcţie de indicatorii Lzsn (zi, seară şi noapte) şi Lnoapte.
Pentru primul indicator, valorile maxime permise în cazul traficului rutier, feroviar şi
aerian sunt de 65dB. În cazul activităţii industriale, valorile maxime permise pentru Lzsn
sunt de 65dB. Pentru zgomotul pe timp de noapte, valoarea maximă permisă este în cazul
traficului rutier, feroviar şi aerian, precum și pentru activitatea industrială de 50dB.
În anul 2011, firma Enviro Consult a elaborat „Harta de zgomot a Municipiului
Oradea”. Conform acestui studiu, doar traficul rutier produce un nivel de zgomot care
afectează populaţia, depăşind valorile maxime admise. Astfel, raportat la indicatorul L zsn,
patru artere de circulaţie s-au evidenţiat prin depăşirea valorii maxime permise de 70dB,
şi anume Str. Ovid Densuşianu, Calea Borşului, Str. Podului şi Str. Matei Corvin. Se
observă că toate aceste artere au de-a face cu traficul de tranzit care contribuie la
atingerea unui nivel înalt de poluare fonică. Raportat la pragul de 60dB corespunzător
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indicatorului Lnoapte, celor patru artere afectate de un înalt nivel de zgomot li s-a adaugat
Calea Aradului, Str. Ogorului şi Calea Clujului, unde această valoare maximă permisă era
depăşită.
Studiul menţionat arată că existau un numar de 3946 persoane expuse la un nivel
de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul L zsn, respectiv 7847 persoane expuse
la un nivel de peste 60 dB pentru indicatorul Lnoapte.
Pentru a reduce poluarea fonică, dar şi poluarea cu particule produse de traficul
rutier, sunt de dorit măsuri de scoatere a traficului de tranzit din oraş, precum şi de
descurajare a folosirii automobilului şi de încurajare a folosirii transportului în comun şi a
mijloacelor de locomoţie nepoluante pentru deplasările în oraş.
5.9.POLUAREA LUMINOASĂ
Un alt tip de poluare care afectează viaţa urbană este poluarea luminoasă, care
constă în supraluminarea pe timp de noapte a arterelor şi clădirilor, precum şi crearea
unei cupole de lumină care acoperă oraşul, vizibilă de la mare distanţă, şi care, coroborată
cu poluarea atmosferică, împiedică vizibilitatea cerului, respectiv a stelelor pe timp de
noapte.
Gradul de poluare luminoasă se măsoară printr-o raportare la o scală cu nouă clase
de poluare, de la clasa 1, corespunzătoare locurilor cu cer neobişnuit de întunecos pe
timpul nopţii, la clasa 9, corespunzătoare cerului de deasupra centrului unui oraş. Primele
două clase nu mai pot fi întâlnite deja în centrul Europei.
Acest tip de poluare afectează omul prin influenţarea ciclului noapte-zi şi tulburarea
echilibrului hormonal care reglează alternanţa veghe-somn atât la om, cât şi la animale,
cu efecte dăunătoare asupra sănătăţii. Vegetaţia din apropierea surselor de lumină
difuzată nu doar în jos, ci şi lateral, este şi ea afectată, durata de persistenţă a frunzişului
creşte şi prin aceasta expunerea plantelor în vegetaţie la gerurile timpurii.
Lumina emisă lateral de corpurile de iluminat stradal produce efect de orbire a
şoferilor pe timp de noapte. De asemenea, iluminarea nedirecţionată, cu o intensitate prea
mare şi cu o durată ce depăşeşte durata traficului pietonal sau rutier pe anumite artere
înseamnă o risipă de energie.
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Pentru limitarea acestor efecte negative ale poluării luminoase, se recomandă


folosirea unor corpuri de iluminat care să ilumineze doar în jos, nu şi în sus sau
lateral,



modificarea celor existente în sensul direcţionării luminii în jos,



folosirea becurilor economice,



iluminarea mai slabă (doar din doi în doi stâlpi de iluminat) în intervalul de timp
00.00-05.00 h,



reducerea în intensitate a iluminatului arhitectonic în intervalul 00.00-05.00 h.

5.10.EVIDENŢIEREA SITUAŢIEI ACTUALE A SOLURILOR ŞI CATEGORIILOR DE
FOLOSINŢĂ
Solurile au un rol direct în desfăşurarea proceselor de modelare prin rezistenţa
opusă eroziunii şi unul indirect prin micşorarea scurgerilor de suprafaţă datorită infiltraţiei
apei şi prin asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea covorului vegetal. Eroziunea de
suprafaţă depinde de textură, de structura şi de gradul de tasare a solului. În solurile cu
textură grosieră infiltraţia şi rezistenţa la eroziune este mare, dar ele rezista la eroziune
numai dacă panta versantului este redusă şi precipitaţiile sunt puţine.
Diferenţa de textură dintre orizonturi atrage variaţia rezistenţei la eroziune.
Structura solului se modifică în funcţie de modul de utilizare a terenurilor. În solurile cu
conţinut ridicat de humus (care favorizează dezvoltarea covorului vegetal), procesele de
eroziune sunt frânate. Gradul de tasare influenţează permeabilitatea, astfel încât, cu cât
solul este mai tasat cu atât scade permeabilitatea şi creşte scurgerea în suprafaţă.
În răspândirea solurilor din Oradea se constată preponderenţa luvisolurilor în
proporţie de 47,52 %, având o distribuţie în spaţiul ocupat de formaţiunile deluroase şi în
zona câmpiei înalte. În zona dealurilor Oradiei aceste terenuri sunt ocupate cu plantaţii
de viţă-de-vie şi culturi pomicole.
Protisolurile apar în proporţie de 36,88% în areal, urmărind terasele de luncă.
Cambisolurile se regăsesc în proporţie de 7,96% din areal.
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Hidrosolurile reprezintă 5,44% din areal întâlnindu-se în zona câmpiilor joase, în
care apele freatice sunt apropiate de suprafaţă existând situaţii de înmlăştiniri.
Pelisolurile (0,01%), antisolurile (2,08%) şi cernosolurile (0,09%) au o
răspândire foarte redusă însumând, 2,18% din areal.
Caracterul gleic şi stagnic au apărut în areal datorită neîntreţinerii, respectiv
distrugerii reţelei de canale. Aceste canale nu aveau rol de irigaţie, ci un rol de control
asupra adâncimii apei freatice, respectiv de preluare a surplusului de apă provenit din
precipitaţii. Situaţia actuală face ca o foarte mare suprafaţă agricolă să se degradeze
schimbându-şi gradul de pretabilitate.
Textura solurilor influenţează infiltraţia apei ce se află în relaţie directă cu
coeficientul de saturaţie a apei din sol.
Succesiunea dispunerii straturilor poate fi direct relaţionată cu procesele
geomorfologice. Un orizont superior permeabil ce favorizează infiltraţia şi având la bază
argile lutoase neimpermeabile se pot constitui în factori de control ai proceselor de
versanţi. Un orizont friabil la suprafaţă poate constitui un teren favorabil proceselor
pluviodenudaţionale.
Un rol duplicitar îl joacă argilele ce se regăsesc cu precădere în partea de vest a
arealului în zona câmpiei joase. Datorită caracteristicilor sale pe de o parte în perioade
de secetă ele se contractă foarte puternic dând naştere unor crăpături foarte puternice iar
în perioade ploioase îşi măresc foarte mult volumul devenind impermeabile.
Existenţa argilelor în succesiunea orizonturilor solurilor facilitează diverse procese
precum gleizarea în zona de câmpie sau procese de versant în zona de dealuri. Se poate
observa astfel relaţia directă dintre procesul de gleizare şi prezenţa argilei în partea de
dealuri a arealului de studiu. Alunecările de teren de pe versantul drept al Crişului Repede
la intrarea în Oradea sunt cauzate de existenţa unei texturi luto-nisipoase în partea
superioară şi a unui orizont de argilă în bază ce devine pat de alunecare.
O relaţie directă dintre texturi, fertilitate şi vegetaţie poate fi observată prin
compararea hărţilor ce reprezintă textura solurilor şi utilizarea terenului. În partea de vest,
acolo unde textura solului permite băltirea apei, terenurile sunt utilizate ca păşuni, fiind
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scoase din utilizarea agricolă. În ultima perioadă, datorită distrugerii sistemului de canale
cu rol de drenaj, care combătea exact aceste pericole de suprasaturare pe perioade
scurte cu apă, precum şi pe fondul scoaterii terenurilor din producţie, o tot mai mare
suprafaţă va ieşi din utilizarea agricolă ori datorită scăderii producţiei ori datorită
imposibilităţii de a fi întreţinută.
Categoriile de folosinţă
Analiza modul de utilizare al terenului scoate în evidenta câteva aspecte. Din
categoriile de folosita ale terenurilor reiese că suprafaţa totală a arealelor cu o folosinţă
agricolă, forestieră sau viticolă ocupă 51,87% din suprafaţa arealului. Caracteristica
principala de evoluţie a acestor suprafeţe este modificarea foarte rapidă în timp a
diferitelor utilizări (de la o utilizare pomicolă la fânaţe, de la o utilizare viticolă la teren
neproductiv etc.). Modificarea cea mai rapidă de folosinţă apare în zona deluroasă şi
această modificare are două cauza generale:


Desfiinţarea exploataţiilor pomicole şi viticole şi



Trecerea terenurilor de la o exploataţie pomicolă sau viticolă la areal de

locuit, pentru locuinţe preponderent unifamiliale.
Aceste cauze generale au dus la o modificare rapidă a modului de utilizare a
terenurilor, tendinţa actuală fiind aceea de antropizare accelerată a arealului urban.
Aceasta tendinţă de antropizare a arealului urban are profunde legături cu celelalte
elemente ale geosistemului. Astfel, modificarea destinaţiilor de folosinţă a terenurilor se
va răsfrânge asupra componentei hidrologice, asupra celei climatice etc.
Componenta pedologică a geosistemului este afectată de modificările modului de
utilizare a terenurilor. Abandonarea teraselor pomicole şi viticole din perimetrul urban
(versantul drept al Crişului Repede, în arealul Podgoria) a dus la accelerarea proceselor
erozionale, datorită îndepărtării covorului arboricol şi arbustiv care avea rol de protecţie.
Această modificare a dus la accelerarea eroziunii în suprafaţă şi a celei lineare şi poate
conduce, în final, la apariţia erodisolurilor.
Acest proces, de modificare accelerată a orizonturilor de sol, este condiţionat de
existenţa unor orizonturi de sol friabile, cu un grad redus de compactare, care sunt definite
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de o slabă rezistenţă la eroziune.

Poluarea solului
Autorităţile şi agenţii economici trebuie să ia măsuri pentru prevenirea poluării
solului şi pentru supravegherea haldelor de deşeuri ale agenţilor economici. Pe teritoriul
administrativ al municipiului Oradea au depozite de deşeuri următorii agenţi economici:
SC Sinteza Sa Oradea, SC Cemtrade SA Oradea, SC Electrocentrale SA Oradea şi SC
Termoelectrica SA – Valorificare Active. În cazul acestor depozite trebuie respectată
interdicţia desfăşurării de activităţi în interiorul perimetrului de protecţie şi monitorizarea
post-închidere timp de 30 de ani, conform prevederilor HG 349/2005.
Tot pe teritoriul municipiului Oradea, SC Zahărul SA are în administrare bazine de
pre-epurare, iar SC Nutripork SRL Palota are un batal de depozitare a dejecţiilor porcine.
5.11.ZONE VERZI SI ZONE DE RECREERE
În numeroase parcuri din Municipiul Oradea (Parcul Petöfi, Parcul 1 Decembrie, Parcul
N. Bălcescu, zona verde din faţa Teatrului de Stat din Oradea, Parcul Muncitorilor etc.)
este prezentă specia Taxus baccata (tisa) – specie protejată, monument al naturii. Aceste
zone trebuiesc conservate şi administrate corespunzător.
Există mai multe studii herpetofaunistice care evidenţiază atât distribuţia, cât şi statutul
de conservare ale speciilor de amfibieni şi reptile de pe teritoriul municipiului Oradea
(Covaciu-Marcov et al. 2000, 2001, 2005, Ghira et al. 2002, Peter et al. 2005, Sas et al.
2005, Kovacs 2007, Kovacs & Sas 2007, 2009, 2010, Dimancea 2012). Aceste specii sunt
deosebit de valoroase, prezenţa lor fiind un indicator al calităţii mediului. Astfel, în
regiunea municipiului Oradea au fost identificate un număr de 16 specii aparţinând
herpetofaunei (Dimancea 2012).
Dintre acestea, amfibienii sunt mai numeroşi, fiind reprezentaţi de 10 specii: Lissotriton
vulgaris, Triturus cristatus, Bombina bombina, Bombina variegata, Bufo bufo, Bufo viridis,
Hyla arborea, Pelobates fuscus, Rana dalmatina şi Rana ridibunda. Alături de cele 10
specii de amfibieni, în regiunea limitrofă municipiului Oradea se întâlnesc mai multe
populaţii hibride între speciile Bombina bombina şi Bombina variegata (Dimancea 2012).
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Reptilele sunt reprezentate în regiunea oraşului Oradea printr-un număr mai redus de
specii, anume şase specii: Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix natrix,
Natrix tessellata şi Coronella austriaca (Dimancea 2012). Printre aceste specii de
amfibieni şi reptile se numără mai multe listate în Anexa 3 a OGN nr. 27 din 20/06/2007,
fiind specii de faună a căror prezenţă face obiectul desemnării d earii speciale de
conservare (Emys orbicularis, Triturus cristatus, Bombina bombina şi Bombina variegata).
Celelalte specii, cu excepţia speciilor Natrix natrix şi Rana ridibunda, toate sunt specii
listate în Anexa 4A sau 4B a OGN nr. 27 din 20/06/2007, fiind specii de interes comunitar
sau naţional cu protecţie strictă.
Poluarea apelor, canalizările, transformarea pământurilor pentru utilizarea lor în
alte scopuri decât agricultura, urbanizarea şi dezvoltarea infrastructurilor supun habitatele
valoroase cu specii de amfibieni si reptile la o foarte mare presiune (Tempel & Cox, 2009).
Datele recente asupra herpetofaunei urbane din municipiul Oradea (Dimancea 2012)
arată că lipsesc două specii cu protecţie strictă, şi anume Salamandra salamandra şi
Vipera berus, specii care au avut semnalare istorică pe teritoriul oraşului (a se vedea în
recenzia Ghira et al. 2002), dar cel mai posibil în urma distrugerii habitatelor lor naturale
aceştia au dispărut (Covaciu-Marcov et al. 2000).
Impactul antropic indirect asupra herpetofaunei din municipiul Oradea este
reprezentat de distrugerea habitatelor prin construcţia de drumuri, zone rezidenţiale sau
complexe comerciale, precum şi de amenajarea şi regularizarea cursurilor de apă din oraş
(Dimancea 2012).
Regularizarea a afectat ambele cursuri de apă principale din Oradea (Crişul Repede şi
Peţa), precum şi unele pâraie mai mici. Cel mai evident şi grav efect al acestor acţiuni a
fost reprezentat de dispariţia multor populaţii de ţestoase de apă, Emys orbicularis
(Dimancea 2012).
După observaţiile recente făcute de Dimancea, se pare că specia comunitară, strict
protejată, Emys orbicularis, a dispărut din Pârâul Peţa, ori s-a redus numeric atât de mult,
încât mai există numai câteva exemplare. În trecut ţestoasa de apă era prezentă în multe
zone de pe cursul pârâului Peţa, precum şi în pârâul care se varsă în acesta în vecinătatea
depoului de tramvaie, pârâu format în zona satului Cihei (Covaciu-Marcov comunicare
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personală – a se vedea în Dimancea 2012). Încă din 2000, Covaciu-Marcov şi
colaboratorii au tras semnalul de alarmă asupra posibilităţii dispariţiei ţestoasei de apă din
Pârâul Peţa, fapt ce pare că s-a întamplat în decursul unui deceniu.
În mod asemănător a fost documentată dispariţia unor populaţii de Bufo viridis din
parcul unde se află Orăşelul Copiilor de pe lângă Spitalul Municipal, respectiv din Parcul
Magnolia (Kovacs 2007), cu toate că pe la mijlocul anilor 1990 în ambele locaţii erau
prezente populaţii mari de broasca râioasă verde (Sas comunicare personală).
Zonele cele mai importante din punct de vedere herpetofaunsitic, considerând prezenţa
speciilor de interes comunitar şi naţional, sunt reprezentate de toate parcurile oraşului
(reprezintă habitate de reproducere pentru mai multe specii de amfibieni), de Pârâul Peţa,
de cursul Crişului Repede, de regiunea din apropierea Lacului de la Săldăbagiu de Munte,
respectiv de Dealul Ciuperca. Acestor zone li se adaugă una afectată antropic, dar cu
valoare ridicată atât din punct de vedere conservativ, cât şi ştiinţific, şi anume habitatul
aflat în spatele Gării CFR, loc unde se întâlneşte o importantă populaţie de Bombina
bombina x Bombina variegata (specii listate în Anexa II a Council Directive 92/43/EEC,
respective în Anexa 3 a Council directive 79/409/EEC) (Sas et al. 2005).
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Specii de floră şi faună prezente pe teritoriul Municipiului Oradea şi statutul lor conservare

Council

OGN nr. 27 din

Conventia de la

79/409/EEC

20/06/2007

Berna

II

-

3

-

IV

-

4A

Directive
92/43/EEC

Council

directive

Surse bibliografice:
(articole ştiinţifice şi
fişele siturilor Natura 2000)

MAMIFERE
Rhinolophus

ROSCI0104

ferrumequinum
Cricetus cricetus
REPTILE
Emys orbicularis

ROSCI0098

II, IV

-

3, 4A

II

Dimancea 2012, Covaciu-Marcov et al. 2000, Ghira et al. 2002,
ROSCI0050, ROSCI0098

Lacerta agilis

IV

4A

II

Dimancea 2012, Covaciu-Marcov et al. 2000, Ghira et al. 2002,
ROSCI0098

Lacerta viridis

IV

-

4A

II

Dimancea 2012, Covaciu-Marcov et al. 2000, Ghira et al. 2002,
ROSCI0098

Natrix natrix

-

-

-

III

Dimancea 2012, Covaciu-Marcov et al. 2000, Ghira et al. 2002,
ROSCI0098, ROSCI0267

Natrix tessellata

IV

-

4A

II

Dimancea 2012, Covaciu-Marcov et al. 2000, Ghira et al. 2002,
ROSCI0098

Coronella austriaca

IV

Vipera berus

-

4A

II

-

Dimancea 2012, Covaciu-Marcov et al. 2000, Ghira et al. 2002
Ghira et al. 2002, ROSCI0098

AMFIBIENI
Salamandra

-

-

4B

III

Ghira et al. 2002

-

-

4B

III

Dimancea 2012, Covaciu-Marcov et al. 2000, Ghira et al. 2002,

salamandra
Triturus vulgaris
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Council
Directive
92/43/EEC

Council

directive

79/409/EEC

OGN nr. 27 din

Conventia de la

20/06/2007

Berna

Surse bibliografice:
(articole ştiinţifice şi
fişele siturilor Natura 2000)
ROSCI0098

Triturus

vulgaris

-

-

3, 4A

III

ROSCI0050

II, IV

-

3, 4A

II

Dimancea 2012, Covaciu-Marcov et al. 2000, Ghira et al. 2002,

ampelensis
Triturus cristatus

ROSCI0050, ROSCI0098, ROSCI0267
Triturus cristatus x

cumulat

Triturus dobrogicus

II, IV

Bombina bombina

II, IV

-

-

cumulat

cumulat

II, IV

III

3, 4A

III

Covaciu-Marcov et al. 2000

Dimancea 2012, Sas et al. 2005, Covaciu-Marcov et al. 2000,
2001, Ghira et al. 2002, ROSCI0050, ROSCI0098, ROSCI0267,
ROSCI0104

Bombina variegata

II, IV

-

3, 4A

III

Dimancea 2012, Sas et al. 2005, Covaciu-Marcov et al. 2000,
2001, Ghira et al. 2002, ROSCI0050, ROSCI0098, ROSCI0267,
ROSCI0104

Bombina bombina x

cumulat

B. variegata

II, IV

Bufo bufo

-

-

-

cumulat

cumulat

II, IV

III

4B

III

Dimancea 2012 Sas et al. 2005, Covaciu-Marcov et al. 2000, 2001

Dimancea 2012, Covaciu-Marcov et al. 2000, Ghira et al. 2002,
ROSCI0267

Bufo viridis

IV

-

4A

II

Dimancea 2012, Kovacs 2007, Kovacs & Sas 2007, 2009, 2010,
Covaciu-Marcov et al. 2005, Covaciu-Marcov et al. 2000, Ghira et
al. 2002

Hyla arborea

IV

-

4A

II

Dimancea 2012, Covaciu-Marcov et al. 2000, Ghira et al. 2002,
ROSCI0098
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Council
Directive
92/43/EEC
Pelobates fuscus

IV

Council

directive

OGN nr. 27 din

Conventia de la

79/409/EEC

20/06/2007

Berna

-

3, 4A

II

Surse bibliografice:
(articole ştiinţifice şi
fişele siturilor Natura 2000)
Dimancea 2012, Covaciu-Marcov et al. 2000, Ghira et al. 2002,
ROSCI0098

Rana dalmatina

IV

-

4A

II

Dimancea 2012, Covaciu-Marcov et al. 2000, Ghira et al. 2002,
ROSCI0098, ROSCI0267

Rana ridibunda

V

-

5A

III

Dimancea 2012, Peter et al. 2005, Covaciu-Marcov et al. 2000,
Ghira et al. 2002, ROSCI0098, ROSCI0267

PESTI

-

Barbus meridionalis

II, V

-

3, 5A

III

ROSCI0050

Cottus gobio

II

-

3

-

ROSCI0050

Gobio uranoscopus

II

-

3

III

ROSCI0050

Gobio albipinnatus

II

-

3

III

ROSCI0104

Gobio kessleri

-

-

3

III

ROSCI0104

Cobitis taenia

II

-

3

III

ROSCI0098, ROSCI0104

Sabanejewia aurata

II

-

3

III

ROSCI0098, ROSCI0104

Scardinius

-

-

4B

-

ROSCI0098

Aspius aspius

II

-

3

III

ROSCI0104

Gymnocephalus

II, V

-

3

III

ROSCI0104

II

-

3

-

ROSCI0104

3

III

ROSCI0104

racovitzai

schraetzer
Rhodeus

sericeus

amarus
Zingel streber

II

436

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

Council

Conventia de la

79/409/EEC

20/06/2007

Berna

V

-

4A, 5A

III

ROSCI0104

Lucanus cervus

II

-

3, 4A

III

Cupşa (com.pers.)

Callimorpha

-

-

-

-

ROSCI0098

-

-

3, 4A

-

ROSCI0098

Oryctes nasicornis

-

-

-

-

Cupsa (com.pers.)

Iphiclides podalirius

-

-

-

Cupsa (com.pers.)

Papilio machaon

-

-

-

-

Cupsa (com.pers.)

Vanessa io

-

-

-

-

Cupsa (com.pers.)

Odontopodisma

-

-

3, 4A

-

ROSCI0050

Unio crassus

II, IV

-

3

-

ROSCI0050, ROSCI0098

Mesovelia thermalis

-

-

-

-

ROSCI0098

Coenagrion

-

-

3, 4A

-

ROSCI0104

Marsilea quadrifolia

II

-

3

I

ROSCI0050

Ranunculus

-

-

-

-

ROSCI0098

-

-

-

-

ROSCI0098

92/43/EEC
Zingel zingel

directive

Surse bibliografice:

OGN nr. 27 din

Directive

Council

(articole ştiinţifice şi
fişele siturilor Natura 2000)

NEVERTEBRATE

quadripunctaria
Chilostoma
banaticum

rubripes

ornatum
PLANTE

aquatilis
Nymphaea

lotus
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Council

Conventia de la

79/409/EEC

20/06/2007

Berna

-

-

-

-

ROSCI0267

Dianthus guttatus

-

-

-

-

ROSCI0267

Dianthus

-

-

-

-

ROSCI0267

-

-

-

-

ROSCI0267

-

-

-

-

ROSCI0267

Potentilla norvegica

-

-

-

-

ROSCI0267

Chamaecytisus

-

-

-

-

ROSCI0267

Vicia sparsiflora

-

-

-

-

ROSCI0267

Rhinanthus borbasii

-

-

-

-

ROSCI0267

Salvia

-

-

-

-

ROSCI0267

-

-

-

-

ROSCI0267

-

-

-

-

ROSCI0267

92/43/EEC

directive

Surse bibliografice:

OGN nr. 27 din

Directive

Council

(articole ştiinţifice şi
fişele siturilor Natura 2000)

var. thermalis
Rumex thyrsiflorus
ssp. thryrsiflorus

trifasciculatus

ssp.

deserti
Cimicifuga
europaea
Corydalis

solida

ssp. slivenensis

rochelii

amplexicaulis
Aster sedifolius ssp.
canus
Leontodon croceus
ssp. rilaensis
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Council

Conventia de la

79/409/EEC

20/06/2007

Berna

-

-

-

-

ROSCI0267

Orchis morio

-

-

-

-

ROSCI0267

Taxus baccata

-

-

-

-

Monument al naturii

Ginkgo biloba

-

-

-

-

Sas, (com. pers.)

92/43/EEC
Alopecurus
pratensis

directive

Surse bibliografice:

OGN nr. 27 din

Directive

Council

(articole ştiinţifice şi
fişele siturilor Natura 2000)

ssp.

laguriformis

PĂSĂRI

ROSPA0123

Alcedo atthis

-

I

3

II

ROSPA0123

Aythya nyroca

-

I

3

-

ROSPA0123

Ciconia ciconia

-

I

3

-

ROSPA0123

Ciconia nigra

-

I

3

-

ROSPA0123

Egretta alba

-

I

3

II

ROSPA0123

Egretta garzetta

-

I

3

II

ROSPA0123

Emberiza hortulana

-

I

3

-

ROSPA0123

Gavia arctica

-

I

3

-

ROSPA0123

Gavia stellata

-

I

3

-

ROSPA0123

Haliaeetus albicilla

-

I

3

-

ROSPA0123

Ixobrychus minutus

-

I

3

II

ROSPA0123

Lanius collurio

-

I

3

-

ROSPA0123

Mergus albellus

-

I

-

II

ROSPA0123

I

3

II

ROSPA0123

Nycticorax
nycticorax
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Council
Directive
92/43/EEC

Council

directive

OGN nr. 27 din

Conventia de la

79/409/EEC

20/06/2007

Berna

Surse bibliografice:
(articole ştiinţifice şi
fişele siturilor Natura 2000)

Pandion haliaetus

-

I

3

-

ROSPA0123

Philomachus

-

I

-

-

ROSPA0123

Sterna hirundo

-

I

3

II

ROSPA0123

Actitis hypoleucos

-

-

4B

-

ROSPA0123

Anas acuta

-

-

5C, 5E

-

ROSPA0123

Anas clypeata

-

-

5C, 5E

-

ROSPA0123

Anas crecca

-

-

5C, 5E

-

ROSPA0123

Anas penelope

-

-

5C, 5E

-

ROSPA0123

Anas platyrhynchos

-

-

5C, 5D

-

ROSPA0123

Anas querquedula

-

-

5C

-

ROSPA0123

Anas strepera

-

-

5C

-

ROSPA0123

Ardea cinerea

-

-

-

-

ROSPA0123

Aythya ferina

-

II-1, III-2

5C, 5E

-

ROSPA0123

Aythya fuligula

-

II-1, III-2

5C, 5E

-

ROSPA0123

Aythya marila

-

II-2, III-2

5C, 5E

-

ROSPA0123

Bucephala clangula

-

II-2

5C

-

ROSPA0123

Charadrius dubius

-

-

-

II

ROSPA0123

Clangula hyemalis

-

II-2

-

-

ROSPA0123

Cygnus olor

-

II-2

-

-

ROSPA0123

Fulica atra

-

II-1, III-2

5C, 5E

-

ROSPA0123

Gallinago gallinago

-

II-1, III-2

5C, 5E

-

ROSPA0123

pugnax
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Gallinula chloropus

-

II-2

5C

-

ROSPA0123

Larus cachinnans

-

II-2

-

-

ROSPA0123

Larus canus

-

II-2

-

-

ROSPA0123

Larus ridibundus

-

II-2

-

-

ROSPA0123

Melanitta fusca

-

II-2

-

-

ROSPA0123

Mergus merganser

-

II-2

-

-

ROSPA0123

Phalacrocorax

-

-

-

-

ROSPA0123

Podiceps cristatus

-

-

-

-

ROSPA0123

Tachybaptus

-

-

4B

-

ROSPA0123

Tringa ochropus

-

-

-

II

ROSPA0123

Vanellus vanellus

-

II-2

-

-

ROSPA0123

carbo

ruficollis

Legendă:
Council Directive 92/43/EEC:
II – specii de interes comunitar a cărăr conservare necesită desemnarea de arii speciale de conservare,
IV – specii de interes comunitar strict protejate,
V – specii de interes comunitar a căror prelevare din natură fac obiectul masurilor de management.
Council directive 79/409/EEC:
I – specii de păsări cu măsuri speciale de conservare (prioritare),
II – specii de păsări care pot fi vânate,
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III – specii de păsări a căror vânătoare şi capturare este permisă în condiţii speciale.
OGN nr. 27 din 20/06/2007:
3 - specii de interes comunitar a cărăr conservare necesită desemnarea de arii speciale de conservare,
4A - specii de interes comunitar strict protejate,
4B - specii de interes naţional strict protejate,
5A - specii de interes comunitar a căror prelevare din natură fac obiectul masurilor de management,
5C – specii de interes comunitar a căror vânătoare este permisă,
5D - specii de interes comunitar a căror comercializare este permisă,
5E - specii de interes comunitar a căror comercializare este permisă în condiţii speciale
Conventia de la Berna:
I – specii de floră strict protejate,
II - specii de faună strict protejate,
III – specii de faună protejate.
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5.12.SPAŢIILE VERZI
Oradea este situată în Câmpia Crişurilor, care se încadrează din punctul de
vedere al vegetaţiei în subregiunea euro-siberiană, provincia Câmpia Tisei, districtul
şesului Crişurilor (I. O. Berindei şi colab., 1977). Plantele din grupa mezofitelor ocupă
62% din suprafaţa câmpiei, acest fapt indicând umiditatea moderată. Urmează plantele
xerofite (21,2%), hidrofitele, higrofitele şi halofitele.
Districtul şesul Crişurilor este o unitate floristică distinctă. Districtul învecinat în
nord (şesul Satu-Mare) are o vegetaţie hidro-higrofilă specifică zonei Eccedea, iar
districtul din sud (şesul bănăţean) conţine specii termo şi xerofile care lipsesc din şesul
Crişurilor.
Câmpia Crişurilor era ocupată odinioară de mari suprafeţe de păduri, fapt
dovedit de prezenţa solurilor de pădure în Câmpia glacisurilor, de toponimia din
regiune (la poiană, la pădure etc.) şi de aşezarea răsfirată, polinucleară a localităţilor,
tipică pentru aşezările din zona pădurilor.
Pădurile mai ocupă în prezent doar 4,5% din suprafaţa Câmpiei Crişurilor. În
Câmpia glacisurilor se găsesc păduri, (Căuşad, Gurbediu, Apateu, Păuşa-Şauaieu
etc.) alcătuite din asociaţii de cer şi stejar (Quercus cerris, Quercus robur, Quercus
frainetto) precum şi Acer campestre, Ulmus foliacea, Carpinus betulus. Pădurile sunt
luminoase, speciile ierboase, putând acoperi solul în proporţie de 20-25%. Pădurile din
Câmpia joasă (Sintea Mare, Socodor, Chişineu Criş, Ghiorac, Mărţihaz etc.) sunt
alcătuite din asociaţii de stejar şi ulm; vegetaţia ierboasă este mai slab dezvoltată decât
în Câmpia înaltă.
Vegetaţia de luncă (Pop Gr., 1977) este reprezentată de petice de zăvoaie cu
specii lemnoase moi: Salix sp., Populus nigra, Alnus glutinosa etc., precum şi de o
vegetaţie ierboasă în care apar şi Phragmites sp., Juncus sp., Carex sp. Vegetaţia
ierboasă naturală, datorită desţelenirilor, ocupă suprafeţe foarte mici.
Vegetaţia acvatică şi palustră a avut în trecut o mare răspândire; în prezent este
reprezentată de o vegetaţie mezohidrofilă (pipirig, papură, trestie etc). Vegetaţia
mezohidrofilă este prezentă de-a lungul râurilor Crişul Repede şi Peţa (Agrostis alba,
Poa pratensis). Vegetaţia xerofilă şi xeromezofilă este reprezentată prin asociaţii de
Festuca sulcata, alături de care se întâlnesc Festuca pseudovin, Poa bulboa, Trifolius
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repens etc.
Vegetaţia halofilă este caracteristică Câmpiei joase. Structura floristică a
pajiştilor halofile diferă în funcţie de tipul de salinizare, adâncimea şi concentraţia
sărurilor, umiditatea sărurilor, umiditatea solului. Hordeum hordeacus şi Lepidium
perfoliatum imprimă pajiştii o culoare roşie, iar Artemisia monogyn, Camphorosoma
ovata şi Trifolium parviflorum o culoare gri. Pe sărăturile umede se întâlnesc Plantago
tenuiflora, Horderum histris, Puccinellia distans, iar pe cele uscate Festuca ovina,
Statice gmelini, Artemsia maritima.
Ocolul Silvic Oradea administrează pe teritoriul său o suprafaţă totală de păduri
cu funcţie de protecţie (categoria funcţională I) de 996,8 ha.
Din această suprafaţă pădurile de protecţie din jurul municipiului Oradea
ocupă 290,5 ha (4% din totalul pădurilor administrate de acest Ocol Silvic). Aceasta
înseamnă că fiecare locuitor al oraşului beneficiază de aproximativ 14 mp de pădure
de protecţie în extravilanul localităţii, ceea ce reprezintă mai puţin de 5% din suprafaţa
de spaţii verzi periurbane recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
Dacă ne referim însă strict la pădurea aflată în limitele unităţii administrativ
teritoriale Oradea, respectiv la o parte din Pădurea Nojorid, ea are o suprafaţă de 96,9
ha, ceea ce înseamnă că unui locuitor îi revin aproximativ 4,7 mp de pădure, adică
1,5% din suprafaţa recomandată de OMS.
Spaţiile verzi urbane
Repartiţia spaţiilor verzi publice pe teritoriul oraşului este neomogenă.
Cartierul Rogerius dispune de o suprafaţă de spaţii verzi de 504.208 mp, în timp
ce alte cartiere dens populate beneficiază e o suprafaţă insuficientă: Velenţa şi Dragoş
Vodă 75.464 mp, iar centrul istoric, cartierul Oraşul Nou, numai 43.277 mp.
Se observă o discontinuitate a spaţiului verde pe zone extinse, cum ar fi
cartierele Olosig, Oraşul Nou, Dimitrie Cantemir, Velenţa, Nufărul şi Mihai Eminescu,
interconectarea spaţiilor verzi între estul şi vestul oraşului fiind asigurată în principal
de Crişul Repede.
Spaţiile verzi sunt deficitare şi în zona de dealuri, cartierele Gheorghe Doja şi
Nicolae Iorga având împreună abia 1,56 ha de spaţii verzi. Este necesar ca spaţiile
verzi neamenajate din aceste zone să fie protejate, iar antropizarea arealului să fie
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limitată. În această zonă ar trebui instituită o zonă tampon de protecţie care să
constituie un coridor ecologic, de circulaţie a speciilor între ariile protejate Valea Roşie,
Lunca inferioară a Crişului Repede şi Crişul Repede amonte de Oradea, inclusiv
lacurile de acumulare.
Cadastrul verde a înregistrat în intravilanul oraşului Oradea un număr de
124.094 arbori şi arbuşti (din genurile Rosa, Hibiscus, Cytisus etc.). Dintre aceştia,
doar aproximativ jumătate (69.435) au o înălţime de 4 metri sau mai mare, iar dacă
aplicăm criteriul înălţimii minime de 7 metri (arborii fiind plante lemnoase cu o singură
tulpină şi înălţimea la maturitate mai mare de 7 metri), rezultă că în Oradea există cel
mult 36.000 de arbori maturi, un efectiv insuficient raportat la numărul de locuitori sau
al vehiculelor înmatriculate în oraş (peste 86.000) sau care îl străbat zilnic (peste
135.000). Dintre aceşti arbori, o parte sunt uscaţi sau bolnavi şi nu îşi mai îndeplinesc
funcţiile benefice la capacitate maximă.
Arborizarea deficitară a oraşului se observă cel mai bine la nivelul parcurilor şi
scuarurilor, care ar trebui să fie spaţiile verzi cel mai bine dotate cu arbori, dar au în
medie doar 122 de arbori la hectar (un arbore la 82 mp), fiind depăşite la acest capitol
de spaţiile verzi din unele cartiere de locuit, cum ar fi Ioşia în zona de case, cu 375
arbori la hectar, Nufărul cu aproximativ 300 arbori la hectar sau Velenţa cu 265 arbori
la hectar.
Pentru a se păstra în oraş măcar proporţia de arbori care există în prezent în
cartierele de locuit menţionate, se impune o normă de plantare de minimum un arbore
de talia a III-a (7-15 m înălţime la maturitate) la 30 mp sau un arbore de talia a II-a (1525 m înălţime) la 40 mp sau un arbore de talia I (peste 25 m înălţime) la 50 mp de
spaţiu verde amenajat.
Această normă de plantare de arbori ar trebui impusă şi la amenajarea de
parcări pe lângă instituţii, spaţii comerciale şi ansambluri rezidenţiale.
În ceea ce priveşte speciile dominante de arbori şi arbuşti din intravilanul
Oradiei, pe primul loc se situează nucul (Juglans regia) cu un total de 6924 de
exemplare (6% din totalul arborilor şi arbuştilor inventariaţi). El este urmat de zarzăr şi
corcoduş (Prunus cerasifera) cu un total de 5690 de exemplare (6%), prun (Prunus
domestica) cu 4976 exemplare (5%), salcâm (Robinia pseudoacacia) cu 4782 de
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exemplare (4%), tuie sau arborele vieţii (Thuja orientalis) cu 4638 exemplare (4%),
paltin de munte (Acer pseudoplatanus) cu 4332 exemplare (3%), castan porcesc
(Aesculus hippocastanum) cu 3340 exemplare (3%), catalpă (Catalpa bignonioides)
cu 2814 exemplare (2%), arţar american (Acer negundo) cu 2350 exemplare (2%) şi
tei pucios (Tilia cordata) cu 2338 exemplare (2%).
Se observă pe de o parte prezenţa masivă a pomilor (nuc şi prun) şi a teiului
comun, precum şi a arborilor care se înmulţesc uşor, uneori spontan, prin lăstărire,
drajonare sau seminţe, ca salcâmul sau catalpa, aceasta din urmă fiind şi rezistentă la
poluare şi un eficient filtru fizic şi chimic pentru particulele aflate în atmosferă.
Pe de altă parte, se remarcă numărul relativ mic de arbori din genul Acer şi mai
ales din genul Quercus, care nu are nici un reprezentant între primii 10 cei mai
răspândiţi arbori din Oradea, deşi cvercineele sunt genul dominat al zonei şi reprezintă
cele mai valoroase arborete ale fondului forestier autohton.
Printre cele mai frecventate spaţii verzi din Oradea se numără următoarele parcuri
şi zone de agrement:
Parcul 1 Decembrie, situat între străzile Independenţei, Dimitrie Cantemir,
General Traian Moşoiu şi Mihai Viteazu, un parc cu acces nerestricţionat care
deserveşte zona centrală a oraşului. Parcul are o suprafaţă totală de 81.156 mp, din
care elementele biologice ocupă un total de 54.693 mp (67%), iar aleile şi suprafeţele
construite 25.044 mp (31%).
Are o zestre de arbori şi arbuşti foarte variată şi valoroasă, alcătuită din 1160 de arbori,
198 de arbuşti izolaţi şi 587 de mp de grupuri de arbuşti, 167 mp de rabate cu flori
perene şi anuale şi 44 mp de rabate de trandafiri.
Speciile dominante de arbori din acest parc sunt Acer negundo, A. platanoides,
A. pseudoplatanus, Celtis occidentalis, Sophora japonica, Tilia sp., Aesculus
hippocastanum, Taxus baccata (specie protejată, care are un efectiv de 32 de
exemplare în acest parc), Quercus robur fastigiata, Ulmus minor şi Thuja sp.
Parcul din şanţurile cetăţii este impropriu numit dendrologic, deoarece
prezintă un număr redus de arbori. Pe lângă cei 219 arbori izolaţi şi 516 mp de arbori
cu covor înierbat la bază, mai există 25 de arbuşti izolaţi şi 1083 mp de arbuşti, precum
şi 440 rabate de flori. Parcul are o suprafaţă totală amenajată de 73.541 mp, din care
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62.024 mp (84%) sunt ocupaţi de elemente biologice şi 10.599 (14%) de drumuri şi
suprafeţe construite.
Considerăm că zestrea arboricolă ar trebui să fie îmbogăţită şi cu specii autohtone
valoroase, iar amenajările viitoare ar trebui să păstreze arborii existenţi, specifici
zonei.
Parcul Brătianu (fost Muncitoresc) este un spaţiu verde cu acces
nerestricţionat, situat pe malul drept al Crişului între Aleea Ştrandului şi Strada
Alexandru Mureşanu. Din suprafaţa totală de 65.274 mp, elementele biologice ocupă
56.584 mp (aproape 87%). Vegetaţia arboricolă nu este foarte diversă din punct de
vedere al speciilor, dar este valoroasă prin cantitate şi gradul de maturitate şi sănătate
a arborilor. Cadastrul verde a înregistrat un număr de 1169 arbori (34 au fost tăiaţi în
primăvara anului 2012), 45 de arbuşti izolaţi şi 1.211 mp de grupuri de arbuşti, iar
parcul este înconjurat de gard viu din Ligustrum şi Hibiscus în suprafaţă de 949 mp.
Speciile dominante de arbori sunt Aesculus sp. (544 exemplare, aproape
jumătate din numărul de arbori din parc), Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A.
campestre, A. negundo, Tilia cordata, Prunus cerasifera, Robinia pseudoaccacia,
Platanus x acerifolia şi Catalpa bignonioides.
Parcul este destinat recreerii active, fiind frecventat de un public format în marea
sa majoritate din tineri care practică sport pe terenurile amenajate în acest cadru
natural. El constituie împreună cu Ştrandul Municipal şi Complexul Dinamo o fâşie
compactă de spaţiu verde, care se continuă pe malul drept al Crişului cu Zona Silvaş,
iar pe malul stâng cu Parcul 1 Decembrie şi cu Parcul din şanţul cetăţii. Starea de
întreţinere a acestui parc este bună.
Plantările de arbori efectuate corespunzător după 2010 trebuie continuate, iar
speciilor prezente să li se adauge şi altele adaptate la clima locală, pentru
îmbogăţirea varietăţii dendrologice. Trebuie conservaţi şi arborii existenţi,
extragerea exemplarelor mature din parc trebuind să se facă doar în caz de pericol
iminent pentru siguranţa utilizatorilor acestui spaţiu verde.
Ştrandul municipal şi complexul sportiv Dinamo însumează o suprafaţă
totală de 106.569 mp, din care elementele biologice ocupă 78467 mp (73%). Este un
spaţiu verde cu acces restricţionat, utilizarea lui fiind posibilă doar în timpul orarului de
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funcţionare a ştrandurilor, pe timpul sezonului cald. Complexul sportiv Dinamo (21.813
mp, din care suprafaţa ocupată de elemente biologice este de 16.467 mp) este situat
într-un ambient natural deosebit, pe malul drept al Crişului Repede, în continuarea
Parcului Brătianu (fost Muncitoresc). Pe teritoriul Ştrandului Municipal funcţionează şi
Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” şi Bazinul de înot „Crişul”, administrate de Clubul
Sportiv Municipal.
Pe teritoriul celor două ştranduri există un număr de 947 de arbori izolaţi, 205
arbuşti izolaţi, la care se adaugă 728 mp de grupuri de arbuşti, 53 mp de grupuri de
arobri, 207 mp de rabate cu flori şi 607 mp de garduri vii. Predominante sunt, datorită
specificităţii acestor spaţii verzi, zonele înierbate, care ocupă 76609 mp (72%).
Bazinele ambelor ştranduri ocupă 4773 mp.
Speciile de arbori cele mai bine reprezentate în acest spaţiu verde sunt Populus
sp. (foarte răspândit pe malul Crişului Repede), Ailanthus altissima (cenuşer, fals
oţetar, specie cu mare capacitate de înmulţire prin drajoni) Aesculus hippocastanum,
Acer negundo, A. saccharinum, A. pseudoplatanus, Fraxinus sp., Juglans regia, Tilia
sp., Catalpa bignonioides, dar şi conifere din speciile Juniperus sp., Picea abies şi
Pinus nigra.
Datorită numărului relativ mic de arbori, se recomandă păstrarea arborilor existenţi,
care realizează o protecţie eficientă împotriva curenţilor de aer, a poluării şi a
radiaţiei solare, precum şi plantări de arbori cu înrădăcinare profundă, cu suprafaţă
foliară mare şi din specii rezistente la poluare. Aceşti arbori ar trebui plantaţi în jurul
bazinelor acoperite, al clădirilor administrative şi al zonelor în care nu se face plajă.
Ştrandul Ioşia Nord este situat în cartierul omonim, pe malul stâng al Crişului
Repede, în continuarea Complexului Arena „Antonio Alexe”. Este un important spaţiu
verde şi de agrement, cu o suprafaţă totală de 40.630 mp, din care 30.282 mp (74,5%)
sunt ocupaţi de elemente biologice – gazon, arbori şi arbuşti.
Spaţiile verzi cuprind 355 de arbori izolaţi şi 246 de arbuşti.
Numărul redus de arbori – 87 la hectar – impune completarea efectivului lor prin
plantarea unor puieţi din specii arboricole în jurul clădirilor administrative şi în ariile
marginale. Considerăm că aici s-ar preta arbori din speciile Acer saccharinum, Acer
campestre, Acer platanoides „Crimson King” sau Quercus frainetto. Speciile cele mai
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bine reprezentate aici în prezent sunt Fraxinus sp., Catalpa bignonioides, Robinia
pseudoaccacia, Acer pseudoplatanus, Prunus cerasifera, Populus nigra, Tilia
tomentosa, Juniperus sp. şi Juglans regia, caracteristice spaţiilor verzi din cartierul
Ioşia. Sunt prezenţi şi un număr redus de arbuşti decorativi cum ar fi Cytisus.
Un centru de interes pentru activităţi sportive, de recreere şi comerciale este
Complexul Arena „Antonio Alexe” din cartierul Ioşia Nord, care este şi un spaţiu
verde cu acces limitat în timp. Suprafaţa totală a complexului este de 76.994 mp, din
care 47.041 mp (61%) sunt ocupaţi de elemente biologice, restul suprafeţei fiind
ocupate de construcţii şi drumuri. Pe teritoriul complexului se află 605 arbori şi 134 de
arbuşti izolaţi, precum şi 111 mp de grupuri de arbuşti şi 647 mp de garduri vii.
Speciile de arbori cel mai bine reprezentate în acest spaţiu verde sunt Catalpa
bignonioides, Juglans regia, Acer pseudoplatanus, A. negundo, Populus nigra, Betula
pendula, Fraxinus excelsior şi F. ornus, Tilia cordata, Juniperus sp., Chamaecyparis
lawsoniana, Thuja sp., Pinus sp. şi Picea sp. Există şi trei exemplare de Cedrus
atlantica.
Se recomandaă să se completeze perdelele de arbori de protecţie şi să se planteze şi
alţi arbori izolaţi, eventual din specii mai slab reprezentate la faţa locului, cum ar fi
Quercus rubra şi Q. frainetto.
Parcul Bălcescu este situat între Calea Matei Basarab şi Strada Sucevei,
făcând parte dintr-un coridor verde care cuprinde şi Grădina Zoologică şi Parcul Matei
Basarab, în apropierea altor importante spaţii verzi, Parcul 1 Decembrie, Parcul 22
Decembrie, precum şi Cimitirul Rulikovsky şi fosta Pepinieră a RAPAS, acum închisă.
Acest parc are o suprafaţă totală de 27.302 mp, din care 20.157 mp (74%)
elemente biologice, iar restul este ocupat de alei şi construcţii cu destinaţie comercială
şi de spectacol. În parc sunt doar 265 de arbori izolaţi (mai puţin de 100 de arbori la
hectar), 42 de arbuşti şi 111 mp de grupuri de arbuşti. Speciile de arbori cele mai bine
reprezentate sunt Acer negundo, A. platanoides, A. pseudoplatanus, Aesculus
hippocastanum, Fraxinus sp., Quercus robur, Tilia sp.
Se recomandă plantarea şi întreţinerea corespunzătoare a câtorva zeci de puieţi
din specii autohtone, rezistente la poluare.
În imediata apropiere a Parcului Bălcescu se află Parcul Matei Basarab,
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impropriu denumit parc, deoarece are doar 9.798 mp, din care elementele biologice
ocupă 7.376 mp (75%). Scuarul Matei Basarab este destul de bine arborizat, având
171 de exemplare de arbori din speciile Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A.
negundo, A. campestre, Quercus sp. şi Tilia sp. Acest spaţiu verde este bine întreţinut.
În aceeaşi zonă se află Grădina Zoologică, reamenajată şi extinsă de la 3,7
ha la 7,5 ha.
Parcul Palatului Baroc este unul dintre cele mai bine şi divers arborizate spaţii
verzi din Oradea. Accesul în parc este limitat în timp. Parcul are o suprafaţă totală de
58.179 mp, din care 41.351 mp (71%) sunt acoperiţi cu elemente biologice. Palatul
propriu-zis, drumurile şi scările ocupă 16.828 mp. În incinta parcului se află 940 de
arbori (161 de arbori la hectar), 300 de arbuşti, 190 de mp de grupuri de arbuşti, 264
mp de rabate cu trandafiri şi 183 mp de rabate cu flori.
Cele mai bine reprezentate specii de arbori sunt Acer platanoides, A.
pseudoplatanus, A. saccharinum, A. negundo, A. campestre, Tilia cordata, Catalpa
bignonioides, Aesculus hippocastanum, Prunus cerasifera, P. mahaleb, P. persica, P.
avium, P. nigra, Malus sp., Thuja sp. (peste 100 de exemplare) Robinia pseudoaccacia
şi Quercus sp. Printre atracţiile parcului se numără şi cele 42 de exemplare de Taxus
baccata, cele 23 de exemplare de Magnolia acuminata, precum şi alţi arbori şi arbuşti
exotici ca Ginkgo biloba (2 exemplare), Chaenomeles japonica (6 exemplare),
Sophora japonica (4 exemplare), Abies nordmanniana (3 exemplare) şi Pseudotsuga
menziesii (1 exemplar).
În apropierea Parcului Palatului Baroc se află Parcul Petöfi, situat între Strada
Muzeului, Bulevardul Dacia şi Şirul Canonicilor. Este un spaţiu verde cu acces
nerestricţionat, folosit ca loc de recreere activă şi pasivă mai ales de locuitorii din
cartierele Decebal, Olosig şi Rogerius. Are o suprafaţă totală de 25.507 mp, din care
18.785 mp (74%) sunt ocupaţi de elemente biologice. Bazinele ocupă 442 mp, spaţiile
de joacă 164 mp. În acest parc au fost înregistraţi 393 de arbori, dar câteva zeci de
exemplare s-au uscat în urma „toaletărilor” din primăvara anului 2012. Parcul mai are
168 de arbuşti izolaţi, 749 de mp cu grupuri de arbuşti, 787 mp de gard viu şi 55 mp
de rabate cu flori.
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Parcul se remarcă printr-o bună varietate a speciilor de arbori. Cel mai bine sunt
reprezentate speciile Quercus robur, Tilia tomentosa, T. cordata, T. platyphyllos, Acer
pseudoplatanus, A. negundo, A. platanoides, Aesculus hippocastanum, Pseudotsuga
menziesii, Larix decidua, Robinia pseudoaccacia, Fraxinus excelsior, F. Ornus şi
Prunus cerasifera. Arbuştii cei mai răspândiţi sunt Thuja orientalis şi Hibiscus syriacus.
În acest parc se află şi un număr de 16 Taxus baccata, care este specie protejată.
Parcul Olosig este situat între străzile Corneliu Coposu şi Spartacus şi
deserveşte cartierele Rogerius, Olosig şi Decebal. Suprafaţa totală actuală a parcului
este de 48.963 mp, din care sunt ocupaţi de elemente biologice 43.515 mp (89%).
Cadastrul verde a înregistrat în acest parc un număr de doar 280 arbori şi 350
de bucăţi. Specia dominantă este Thuja orientalis, din care sunt 332 de exemplare,
adică marea majoritate a arbuştilor, fapt explicabil prin aceea că înainte aici a fost un
cimitir. Speciile de arbori cele mai bine reprezentate sunt Aesculus hippocastanum,
Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Fraxinus ornus, F. Excelsior, Celtis australis,
Quercus robur, Catalpa bignonioides, Juglans regia, Ailanthus altissima şi Sophora
japonica.
Parcul Seleuş s-a amenajat pe teritoriul fostului Cimitir Seleuş între străzile
Constantin Noica, Ialomiţei şi Lotus Center, în cartierul Nufărul, un cartier în care
spaţiile verzi şi mai ales parcurile lipsesc acut
Suprafaţa totală a parcului este de 20.336 mp, din care 16.188 mp (79%) sunt
ocupaţi de elemente biologice. Numărul de arbori înregistrat de Cadastrul verde este
de 320, iar cel de arbuşti izolaţi 101. Arbuştii plantaţi în grupuri ocupă 194 mp, iar
gardurile vii 84 mp. Parcul este foarte bine întreţinut, gazonul este în stare bună, cu
puţine goluri şi buruieni.

Aliniamente plantate
Se recomandă ca minimum 60% din totalul străzilor unui oraş de câmpie să fie
amenajate cu aliniamente de arbori, pentru a se atenua poluarea cauzată de traficul
rutier urban.
În cadrul aliniamentelor formate dintr-un singur rând de arbori – situaţia cea mai
răspândită şi în Oradea – este preferabil ca ele să fie formate dintr-o singură specie.
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Astfel de situaţii se întâlnesc pe străzile Tudor Vladimirescu între Piaţa Unirii şi
Bulevardul Decebal (Celtis australis), Sf. Apostol Andrei între Piaţa Decebal şi Strada
Dobreştilor (Platanus hybrida), Bulevardul Dacia între Bulevardul Decebal şi Strada
Transilvaniei (Quercus frainetto) sau Nicolae Jiga (Aesculus hippocastanum). Un astfel
de aliniament exista şi pe Aleea Ştrandului (Platanus hybrida), dar el a fost completat
cu arbori din alte specii.
Speciile de arbori adecvate pentru aliniamentele stradale din oraşele de câmpie,
cum este Oradea, sunt foioase, de talie medie, cu port regulat, trunchi drept şi
coronamentul la cel puţin 2,5 m înălţime, cu sistemul radicular pivotant profund, nu
trasant sau pivotant-trasant, pentru a nu ridica asfaltul, cu înfrunzirea de lungă durată
şi perioadă scurtă de cădere a frunzelor. Speciile alese trebuie să fie rezistente la
poluarea din mediul urban. În acest sens, pentru a se realiza aliniamente stradale care
să reziste bine în condiţiile existente în Oradea, se pretează arbori aparţinând
următoarelor specii: Acer pseudoplatanus, A. Campestre, A. Platanoides (inclusiv
varietatea „Crimson King”, cu frunziş roşu închis; Acer negundo „Flamingo” nu pare să
se adapteze bine la condiţiile locale), Platanus hybrida, Quercus rubra, Q. frainetto,
Q. coccinea, Q. Cerris, Tilia sp., Fraxinus sp., Aesculus hippocastanum, Catalpa
bignonioides, Celtis australis, Alnus sp., Betula sp., sau Gleditsia triacanthos.
5.13.MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
În municipiul Oradea se realizează colectarea deșeurilor de către SC RER
Ecologic ServiceSA.În parte colectarea deşeurilor se face selectiv.Deşeurile colectate
sunt fie reciclate fie depuse în depoyitul conform al S.C. ECO BIHOR S.R.L. Oradea
,firmă ce exploateaza si administreaza pe o perioada de 20 de ani depozitul ecologic
judetean printr-un parteneriat public-privat impreuna cu Consiliul Local al Municipiului
Oradea.
Depozitul ecologic Oradea a fost astfel realizat încât deseurile depozitate sa nu
aiba un efect negativ asupra factorilor de mediu: apa, aer, sol.
Protectia solului si a apei freatice s-a realizat prin constructia unei izolatii
multistrat la stratul inferior al depozitului si dotarea acestei cu un sistem complex de
canalizare

care

colecteza

apele

pluviale
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Apele astfel colectate sunt înmagazinate într-un bazin impermeabil, urmând ca
acestea sa fie epurate.
Sistemul multistrat de izolatie consta din:
- 30 cm dig de separare tronsoane din pietris sort 16/32
- 50 cm pietris sort 16/32
- 1200 g/m geotextil de protectie
- geomembrana HDPE 2.5 mm
- sistem geoelectric de monitorizare
- plapuma bentonitica, Bentofix
- 50 cm izolatie minerala naturala , argila (k = 10 -8 m/s)
- radier
Eventualele sparturi a membranei HDPE se vor detecta cu o precizie de 50 cm
cu ajutorul sistemului de monitorizare geoelectric format din retele electrice si senzori
asezati sub membrana.
Protectia aerului consta din captarea gazelor produse ca urmare a proceselor
de descompunere anaerobe a materiei organice din deseuri. Aceasta captare se
realizeaza cu ajutorul unor puturi amplasate vertical în masa deseurilor. Biogazul
colectat se va putea utiliza ca o sursa de energie în apropierea depozitului.
În final depozitul este acoperit cu un strat de izolatie cea ce va elimina orice
infiltratie a apei în depozit. Depozitul astfel închis se va acoperi cu 2m de sol vegetal
si se va înierba, astfel se va integra din nou în anturajul si peisajul natural.
În incinta SC ECO BIHOR SRL exista:
A. Hala sortare deşeuri reciclabile
B. Staţie compost
C. Staţie de concasare beton
D. Sistem captare gaz
A.Hala se sortare
Înfiinţarea halei de sortare a avut drept scop de a asigura tratarea
corespunzătoare a deşeurilor menajere şi industriale colectate selectiv din zona
metropolitană Oradea şi judeţul Bihor.
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Procesul tehnologic se realizează prin sortarea mecanică şi manuală cu atenţie
a deşeurilor colectate selectiv, pentru a fi transformate în materie secundară şi pentru
introducerea lor în circuitul industrial, pentru economisirea resurselor naturale şi de
energie.
Elementele principale ale echipamentului de sortare sunt următoarele:
- desfăcător saci (pentru deşeurile preluate în saci de plastic)
- ciur rotativ
- cabina sortare
- boxele pentru deşeurile sortate
- separator magnetic
- presa de balotat
- benzile transportoare aferente.
Capacitatea staţiei de sortare este de 35 000 tone deşeuri/an, cantitate de
deşeuri sortate şi balotate. Deşeurile balotate pe categorii, sunt depozitate în hala
pentru deşeuri sortate valorificabile, de unde se livrează clienților noştri pe baza
contractelor existente.
Produsele sunt selectate cu mare atenţie pe sortimente, culori şi compoziţie.
Acestea includ următoarele categorii:
1. flacoane PET
2. folie
3. materiale plastice de diferite tipuri
4. hârtie
5. carton
6. doze de aluminiu
7. sticlă
8. deşeuri mixte valorificabile energetic, etc.
B.Staţie de compostare
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Înfiinţarea statiei de compost a avut drept scop de a asigura tratarea
corespunzătoare a deşeurilor organice biodegradabile colectate selectiv din zona
metropolitană Oradea şi judeţul Bihor.
Procesul tehnologic se compune din mai multe etape, unele mai simple (tocare,
invartirea prisemelor, sortarea mecanică), iar altele mai complexe (analize de
laborator, calcule pentru determinarea aditivilor necesari), pe urma carora se obtin mai
multe tipuri de produse finite, cum ar fi:
1. pamant de flori universal (in diferite ambalaje 3l, 5l, 10l, 15l etc), cu continut de
compost organic de categoria I, turba, humus, argila şi nisip de rau;
2. solutie nutritiva cu extract din compost;
3. compost pentru agricultura de categoria a II-a.
Statia de compost se compune din platforma de beton de 9500 mp (pe care
sunt desfasurate principalele etapele ale procesului de compostare), si o hala pe
structura metalica usoara (pentru utilaje, gestionarea pamantului de flori impachetat).
Statia de compostare are in dotare utilaje de ultima generatie.
Principalele dintre aceste sunt:
1. tocator (PEZZOLATO S9000);
2. invartitor de prisme (BACKHUS 16.36);
3. ciur rotativ (PEZZOLATO L3000)
C.Staţie de concasare beton
Înfiinţarea statiei de concasare beton a avut drept scop de a asigura tratarea
corespunzătoare a deşeurilor din constructii/demolari colectate selectiv din zona
metropolitană Oradea şi judeţul Bihor.
Procesul tehnologic se compune din mai multe etape (receptia deseurilor,
incarcarea lor in concasor, selectare mecanica de steril-fier-beton, incarcare in
autobasculante), pe urma carora deseurile sunt transformate in materie secundara,
cum ar fi:
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1. agregate artificiale cu dimensiuni mari rezultate din concasarea betonului;
2. fier beton;
3. steril.
Statia de concasare beton se compune dintr-o platforma de beton de 2000 mp
(pe care sunt desfasurate principalele etapele ale procesului de concasare).
Serviciul se realizează cu un concasor cu fălci mobil, tip TEREX FINLAJ J-1160:
1. încărcarea deșeurilor concasabile în utilaj cu ajutorul unui excavator pe
șenile;
2. concasarea deșeurilor (realizare de 3 sorturi: beton concasat, steril,
separarea fier);
3. încărcarea betonului concasat directă în autobasculante .
D.Sistem captare biogaz
Realizeaza colectarea biogazului generat prin descompunere anaerobă în
corpul deponeului prin puţurile de extracţie cu o adâncime de 10-17m.
Principii de funcţionare
Sistemul de generare de energie care funcţionează pe baza motorului cu
combustibil de gaz în cazuri ideale are o eficienţă de 85 %. Astfel biogazul este
transformat prin cogenerare în energie electrică în procent de 30 %, şi energie termică
55 %.
Energia electrică va fi utilizată la instalaţiile depozitului ecologic de deşeuri,
respectiv surplusul de energie generată va fi predată prin reţeaua electrică existentă.
Energia termică poate fi captată de pe blocul de motor şi de pe ţeava de eşapament şi
va fi utilizată în cadrul incintei pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere prin
schimbător de căldură. Surplusul de energie termică poate fi utilizată la evaporarea
levigatului captat din depozit.
Elementele constructive tehnologice
- Puţuri de captare (extracţie )
- Reţea de conducte de colectare
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- Staţii de reglare (colectare)
- Conductă colectoare principală - Separator de condens (bazin de condens)
- Filtru impurităţi şi separator de picături
- Pompe de vid
- Dispozitiv de ardere
- Generator de curent electric cu motor cu ardere interna cu biogas
- Aparat de monitorizare, analiză biogas

6.OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL
NAŢIONAL, COMUNITAR AU INTERNAŢIONAL, CARE

SUNT

RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM ŞI MODUL ÎN CARE
S-A ŢINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE ŞI DE ORICE ALTE
CONSIDERAŢII DE MEDIU ÎN TIMPUL PREGĂTIRII PLANULUI SAU
PROGRAMULUI;
Evaluarea strategică de mediu pentru planuri şi programe are ca scop
determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului supus
analizei. Astfel, are loc evaluarea conţinutului planului în raport cu obiectivele
de protecţia mediului relevante. În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite este
necesară aplicarea unor acţiuni concrete denumite, conform procedurilor de
planificare, ţinte. Pentru cuantificarea progreselor în realizarea ţintelor şi în
atingerea obiectivelor sunt utilizaţi indicatori. Prin intermediul indicatorilor sunt
monitorizate rezultatele implementării unui plan.
Evenimente, procese şi fenomene de importanţă internaţională, desfăşurate
în ultima decadă şi care influenţează evoluţia municipiului Oradea:


aderarea României la structurile euro-atlantice şi la Uniunea Europeană, cu
toate efectele în plan social, economic şi infrastructural aferente;



semnarea Românie a documentelor strategice europene privind planificarea
teritoriului, printre care:
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 Agenda Teritoriale Europene;
 Carta de la Leipzigprivind oraşele europene
durabile;
 Declaraţiei de la Toledo privind regenerarea integrată;
 Convenţia Europeană a Peisajului;
proces incipient de entindere a reţeleor europene de transport pe teritoriul



României sau în zone exterioare dar proxime (coridoarele TEN-T, linii
aeriene de călători, diferite servicii de transport public

regional

transfrontalier, reţele de cicloturism etc)
emregenţa tehnologiilor durabile în paralel cu creşterea exigenţelor



energetice în domeniul construcţiilor şi a aşezărilor
adoptarea, în România a unor forme de gestiune a teritoriului de extracţie



vest-europeană (regiunile de dezvoltare, zonele metropolitane)


dezvoltarea unor programe de parteneriat la nivel regional între
localităţi din România şi din ţări învecinate, membre UE;
Obiectivele de mediu reflectă politicile de mediu internaţionale,europene şi

naţionale precum şi obiectivele de mediu stabilite la nivel regional şi local prin :
-

Strategia Naţională pentru dezvoltarea durabilă a Romaniei
orizonturi 2013 -2020-2030;

-

Strategia energetică a României pentru perioada 2011 2020;

-

Strategia de dezvoltare teritorială a României;

-

Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii Nord-Vest ;

-

Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bihor 2014-2020.
Ţintele sunt prezentate sub forma sintezelor măsurilor de diminuare a

impactului asupra mediului prevăzute în cadrul planului de amenajare, în timp ce
indicatorii au fost astfel stabiliţi, încât să permită elaborarea propunerilor pentru
programul de monitorizare a efectelor implementării planului urbanistic general.
Obiectivele de mediu relevante pentru plan şi ţintele sunt prezentate în
tabelul de mai jos. Indicatorii vor și prezentaţi în cadrul capitolului 10 – Aspecte
privind monitorizarea implementării planului.
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Tabel nr 6.1. Obiective de mediu relevante pentru plan
Factor de mediu

Obiectiv

stabilit

la

naţional,

nivel

comunitar,

internaţional

Măsuri propuse prin plan

Obiectivul
relevant
plan

pentru

stabilit

de

grupul de lucru
Aer

-Calitatea aerului trebuie să

Protecţia

corespundă

aerului.

naţionale

legislaţiei
care

Directivele

transpune

96/62/CE

calităţii

1. Dezvoltarea activităţilor economice,
cu respectarea valorilor admise pentru
zgomot conform STAS 10009/1988
2.PLANTAREA

şi

UNOR

DE-A

PERDELE

1999/30/CE privind valorile

VEGETAŢIE

limită pentru SO2, NO2, NO,

COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT, CARE SĂ

particule

în

suspensie

şi

protecţia

DE PROTECŢIE A ZONELOR REZIDENŢIALE
FAŢĂ DE OBIECTIVELE INDUSTRIALE;

atmosferei

urmăreşte

stabilirea
între

4.

unui

(HG

pentru

care vor fi dotate noile construcţii

anumiţi

5. Construcţiile noi vor fi realizate cu

poluanţi atmosferici).
legislaţie

se

materiale cu coeficient de transfer
prevede

întreţinerea şi modernizarea
infrastructurii

de

tehnologii

etc., pentru sistemele de încălzire cu

nr.

1856/2005 privind plafoanele
naţionale

unor

preluarea energiei termice din pământ,

şi

aerului

Implementarea

moderne, nepoluante : panouri solare,

dezvoltarea

economico-socială

-În

DE

3.PLANTAREA UNOR PERDELE FORESTIERE

-Strategia naţională privind

calitatea

CĂILOR

PROTEJEZE ZONELE REZIDENŢIALE,

plumb.

echilibru

LUNGUL

DE

transport

.

termic ridicat ceea ce va conduce la
scăderea volumului de resurse utilizate
pentru generarea energiei termice

rutier (drumuri, mijloace de

6. Reabilitarea drumurilor existente

transport nepoluante).

7. Amenajarea de noi căi de acces,

-limitarea emisiilor în aer la

care să permită diminuarea poluării

niveluri

care

genereze
semnificativ

să

nu

atmosferice

unimpact

8.impunerea

asupra

reducerea

acces

auto

restrictiv în anumite zone din centrul

climatului zonei
-

unui

urban;
impactului

transporturilor asupra calităţii
aerului la nivel

9.lărgirea străzilor şi a spaţiilor de
acces pietonal;
10.realizarea p r e l u n g i r i i centurii

459

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

(centurilor) ocolitoare a municipiului
Oradea;

Apă

Calitatea

apei

corespundă
vigoare

trebuie

să

Protecţia

legislaţiei

în

apei de suprafaţă

sistemului centralizat de alimentare cu

şi subterane.

apă

care

transpune

calităţii

prevederile Directivei Cadru

1.

2.

privind apa nr. 2000/60/CE

Extinderea

Extinderea

şi

şi

modernizarea

modernizarea

sistemului de canalizare

împreună cu directivele fiice.
3. În eventualitatea construirii unor
Epurarea apelor uzate trebuie

unităţi economice, care să deverseze

să fie conformă cu legislaţia
naţională

care

prevederile

cantităţi semnificative de ape uzate se

transpune

prevede dotarea acestora cu sisteme

Directivei

proprii de epurare, staţii de epurare

91/271/CEE.
România

modulare de mică capacitate.

trebuie

să

se

4.Respectarea

alinieze normelor europene

procedurilor

de

gospodărire, conservare, organizare şi

până la 31 decembrie 2015

amenajare a teritoriului prin lucrări de

pentru aglomerările mai mari

construcţii.

de 10 mii locuitori echivalenţi

5.Introducerea obligativităţii realizării

şi până la 31 decembrie 2020

sistemelor de alimentare cu apă şi de

pentru aglomerările cuprinse

canalizare

între 2 mii şi 10 mii locuitori

înaintea

definitivării

construcţiilor din zonele rezidenţiale.

echivalenţi
Sol,subsol

Teritoriul

României

este

Protecţia

declarat ca zonă sensibilă la

solului

nitraţi.

reducerea

Calitatea

solului

trebuie

calităţii

1. Asigurarea facilităţilor şi educarea

si

populaţiei în scopul colectării selective

suprafeţelor

refăcută şi îmbunătăţită. Este

afectate

necesară

depozitarea

ecosistemelor

refacerea
terestre,

execuţia de lucrări pentru

a deşeurilor menajere

necontrolată
deşeurilor.

2.IMPLEMENTAREA MĂSURILOR CONFORM
de

SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEŞEURILOR MENAJERE, CONSTÂND DIN:

a

- Reducerea cantităţii de deşeuri
generate;

combaterea eroziunii solului

-Colectarea selectivă a acestora;

şi

împotriva

3. RESPECTAREA LEGISLAŢIEI SPECIFICE

Legislaţia

PRIVIND PROTECŢIA ÎMPOTRIVA POLUĂRII

apărarea

inundaţiilor.

naţională transpune Directiva
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1999/31CE

4.limitarea suprafeţelor ocupate de

privind

depozitarea deşeurilor.

funcţiuni

industriale

la

minimul

necesar;
5.IMPUNEREA UNOR PARAMETRI

DE

OCUPARE A TERENULUI CARE SĂ REDUCĂ
LA MINIMUM POSIBIL IMPACTUL ASUPRA
SOLULUI ŞI SUBSOLULUI.

Sănătatea

Legislaţia românească este

Îmbunătăţirea

1.Extinderea sistemului centralizat de

umană

aliniată

calităţii

alimentare cu apă

la

legislaţia

europeană în cea ce priveşte

creşterea

sănătatea

confortului,

populaţiei
condiţiilor

asigurarea
igienă

(apă

canalizare,

prin
de

curentă,

vieţii,

2.

Extinderea

şi

modernizarea

sistemului de canalizare

evitarea
îmbolnăvirilor

3. Depozitarea controlată a deşeurilor;
4.ASIGURAREA

depozitarea

controlată a deşeurilor).

RAPORTULUI

ZONE

CONSTRUITE/SPAŢII VERZI DE MINIMUM

26

MP/LOCUITOR

5. AMENAJAREA DE NOI PISTE PENTRU
BICICLIŞTI

Riscuri naturale

Legislaţia

naţională

are

prevederi în ceea ce priveşte

siguranţa

Instituirea de interdicţii şi restricţii ce

construcţiilor

derivă din riscurile naturale pe care le

creşterea protecţiei populaţiei

prezintă terenurile, pe care se doreşte

faţă de riscurile naturale care

realizarea de construcţii

se pot preveni (alunecări de
teren şi inundaţii) prin luarea
unor

măsuri

apariţiei

anticipate

fenomenelor

sau

pentru eliminarea efectelor
acestora.
Biodiversitate

Legislaţie naţională pentru

Protecţia

-

conservarea

biodiversităţii

necontrolate de deşeuri

natural

care

menţinerea

patrimoniului
constă

în

nealterată

a

habitatelor naturale, protecţia
păsărilor sălbatice, a speciilor

-minimizarea
impactului asupra

eliminarea

oricăror

depozite

- aplicarea tuturor măsurilor cuprinse
în Regulamentul de funcţionare al celor

biodiversităţii,

cinci arii protejate;

florei şi faunei;

- amplasarea construcţiilor se va face

de floră şi faună sălbatică
care transpune prevederile
Directivei 79/409/CEE şi ale
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poziţionată între spaţiul construit şi

Directivei 92/43/CEE.

limita zonelor protejate;
- supravegherea stării de calitate a
corpului de apă în punctele considerate
esenţiale;
-

supravegherea

efectivelor

şi

speciilor

evaluarea
ocrotite

şi

aprecierea stării acestora în raport cu
speciile adventive şi concurente;
-

REALIZAREA

DE

CONŞTIENTIZARE

CAMPANII

A

DE

IMPORTANŢEI

PROTECŢIEI NATURII

- poziţionarea zonelor cu funcţiuni
industriale la distanţe cât mai mari
de arealele protejate din municipiu şi
din vecinătatea acestuia;
-

AMENAJAREA

PARCURILOR

ŞI

A

SCUARURILOR CU SPECII AUTOHTONE.

- STOPAREA
NATURAL

DEGRADĂRII
DATORITĂ

NECORESPUNZĂTOARE

MEDIULUI
EXPLOATĂRII

A RESURSELOR

NEREGENERABILE

Patrimoniu

Legislaţia naţională (OUG nr.

Protecţia,

cultural

195/2005) conţine prevederi

menţinerea

referitoare la menţinerea şi

restaurarea

interdicţii de construire temporară sau

ameliorarea

monumentelor

definitivă.

fondului

-Instituirea zonelor de protecţie a
şi

peisagistic natural şi antropic,

istorice de interes

de refacere peisagistică a

local.

zonelor de interes turistic sau

Păstrarea cadrului

de agrement,
refacere

şi

de protejare,
conservare

monumentelor

istorice

precum

şi,

-Restaurarea obiectivelor numai cu
avizul instituţiilor abilitate.

natural.

a

monumentelor istorice
Zonare

Legislaţia prevede corelarea

Protecţia

teritorială

intravilanului

populaţiei

existent

cu

Se propune o zonare a intravilanului
prin

conformă cu cerinţele actuale:

se

evidenţa OCPI în vederea

separarea zonelor

măreşte cu precădere zona destinată

asigurării

pe

locuirii, dezvoltării serviciilor, sport,

unei

bune
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administrări a terenurilor şi a

crearea de spaţii

unei

verzi,

dezvoltări

edilitare

judicioase.

agrement.

agrement,

dezvoltare
infrastructură
locală,etc.

Conservarea/uti

Legislaţia naţională aliniată la

Conservarea

-Implementarea

lizarea eficientă

Directivele

resurselor

moderne, nepoluante : panouri solare,

a

conservarea

resurselor

naturale

U.E.

impune

şi

unor

tehnologii

utilizarea

preluarea energiei termice din pământ,

eficientă a resurselor naturale

etc., pentru sistemele de încălzire cu
care vor fi dotate noile construcţii
- Construcţiile noi vor fi realizate cu
materiale cu coeficient de transfer
termic ridicat ceea ce va conduce la
scăderea volumului de resurse utilizate
pentru generarea energiei termice

Conştientizarea

Legislaţia

naţională,

publicului

concordanţă

cu

în
cea

Creşterea

Implicarea populaţiei în acţiuni de

responsabilităţii

protecţie a mediului.

europeană prevede accesul

publicului faţă de

liber

mediu

al

cetăţenilor

la

Se impune realizarea de parteneriate
pentru atingerea obiectivelor de mediu.

informaţia de mediu (HG nr.
1115/2002)

implementarea

obligaţiilor

rezultate

Convenţia

privind

din

Primăria aduce la cunoştinţa publicului

accesul

tematica

publicului la luarea deciziilor

adoptate

în

Regulamentul

probleme

de

mediu

şi

conţinutul
de

hotărârilor

consiliul
local

de

local.
urbanism

semnată la Aarhus la 25 iunie

impune procedurile pentru aprobarea

1998 şi ratificată prin Legea

obiectivelor de investiţii cu respectarea

nr. 86/2000 privind stabilirea

protecţiei mediului.

cadrului
publicului

de

participare
la

a

elaborarea

anumitor planuri şi programe
în legătură cu mediul.

7. POTENŢIALELE EFECTE1 SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI,
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INCLUSIV

ASUPRA

ASPECTELOR

CA:

BIODIVERSITATEA,

POPULAŢIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, FAUNA, FLORA, SOLUL, APA,
AERUL,

FACTORII

CLIMATICI,

VALORILE

MATERIALE,

PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV CEL ARHITECTONIC ŞI
ARHEOLOGIC,

PEISAJUL

ŞI

ASUPRA

RELAŢIILOR

DINTRE

ACEŞTI FACTORI;
7.1 GENERALITĂȚI
Conform cerințelor HG 1076/2004, în cazul analizei unui plan sau program,
trebuie în mod obligatoriu evidentiate efectele semnificative asupra mediului
determinate de implementarea acestuia. Scopul acestor prevederi consta în
identificarea, predictia și evaluarea formelor de impact generate de punerea în
aplicare a respectivului plan sau program.
În cadrul evaluării de mediu a Strategiei de dezvoltare locală a municipiului
Oradea – proiecte prioritare 2015-2020, au fost identificate mai multe forme
potentiale de impact asupra factorilor de mediu, cu diferite magnitudini, durate
și intensitati. În vederea evaluarii sintetice a impactului potential asupra
mediului, în termeni cat mai relevanti, au fost stabilite categorii de impact care
sa permita evidentierea efectelor potential semnificative asupra mediului generate
de implementarea planului.
Cât privește categoriile de impact, evaluarea de mediu pentru planuri și
programe necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor
de mediu asociat punerii în practica a prevederilor planului avut în vedere.
Impactul semnificativ este definit că fiind “impactul care, prin natura,
magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”.
O alta definitie a impactului semnificativ este oferita de Rojanschi: „efecte asupra
mediului, determinate că fiind importante prin aplicarea criteriilor referitoare la
dimensiunea,

amplasarea şi caracteristicile proiectului sau referitoare la

caracteristicile anumitor planuri şi programe, avandu-se în vedere calitatea
preconizata a factorilor de mediu” (Rojanschi și altii, 2004) .
În vederea evaluarii efectelor planului ce face obiectul prezentei evaluări,
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s-au stabilit cinci categorii de impact, prezentate în tabelul numărul 7.1.
Tabel 7.1. Categorii de impact şi cuantificarea acestora
Categoria de impact

Valoare

Descriere

asociată
Impact pozitiv semnificativ

Efecte

pozitive

lungă

de

durată

sau

permanente ale propunerilor planului asupra

tipului 3

de

impact

factorilor/aspectelor de mediu
Impact pozitiv

Efecte

pozitive

ale

propunerilor planului

2

asupra factorilor/aspectelor de mediu

Impact pozitiv nesemnificav

Efecte

pozitive

propunerilor

scurtă

de

planului

durată

asupra

ale

1

factorilor/

aspectelor de mediu
Impact neutru

Lipsa

unor

efecte

asupra

factorilor/

0

asupra

factorilor/

-1

aspectelor de mediu
Impact

negativ Efecte

negative

minore

nesemnificativ

aspectelor de mediu

Impact negativ

Efecte

negative

reversibile

asupra

de

scurtă

durată

factorilor/aspectelor

sau

-2

de

mediu
Impact negativ semnificativ

Efecte

negative

ireversibile

asupra

de

lungă

durată

factorilor/aspectelor

sau

-3

de

mediu

În vederea identificării efectelor potenţiale semnificative asupra mediului în
cazul implementarii planului analizat, au fost stabilite criterii de evaluare pentru
fiecare factor de mediu considerat relevant, dar și integrativ, vizând planul în sine,
criterii care au fost de altfel luate în considerare și la stabilirea obiectivelor de
mediu.
Criteriile pentru determinarea efectelor potentiale semnificative sunt
prezentate în tabelul numărul 7.2 :
Tabel 7.2. Criterii pentru determinarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului
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Obiectiv

Factor de

mediu

mediu/aspe

Criterii de evaluare

ct analizat
1

Oportunitatea reactualizării planului

Implementarea
Strategiei

în Gradul în care planul creeaza un cadru pentru planuri ierarhic

contextul teritorial și inferioare, proiecte și alte activitati viitoare

2

socio-economic

Relevanta planului din perspectiva dezvoltarii durabile Corelatia cu

existent

alte planuri și programe

Apa

Forme de stocaj hidric create artificial și implicatiile acestora în
dinamica naturala a apei
Masuri privind reducerea consumului de apa
Asigurarea

alimentării

centralizate

cu

apă

care să

corespundă standardelor de potabilitate
Asigurarea canalizării centralizate, care să permită un control mai
eficient asupra compoziţiei apelor deversate
3

Aer

Măsuri pentru devierea traficului urban în afara zonelor
rezidenţiale în vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere în
atmosferă
Masuri de reducere a poluarii aerului prin stimularea utilizarii unor
mijloace de transport “verzi” și a transportului în comun
Creșterea suprafeţei de spaţii verzi și a celor ocupate de
perdele de protecţie cu rol de tampon între unităţile industriale și
cele rezidenţiale

4

Sol/subsol/utilizarea

Scoaterea din circuitul pedologic a terenurilor destinate

terenurilor

construcţiilor Lucrari de imbunatatiri funciare prevazute
Măsuri pentru un management eficient a deșeurilor care să
reducă efectele indirecte asupra solului, apei frearice și peisajului

5

Biodiversitate

Raportul teritorial și posibile implicatii asupra unor areale protejate
Gradul de afectare a speciilor și habitatelor din zonele
seminaturale cărora li se schimbă funcţiunea
Introducerea de noi specii de plante în scop decorativ
Modul de gestionare a suprafeţelor forestiere (tăieri,
împăduriri) Fragmentarea/reducere ecosistemica
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6

Gradul în care planul propune o zonificare funcţională ce se

Peisaj

incadreaza estetic peisajului general al zonei
Modificari asupra peisajului la scara locala
Modificarea raportului dintre tipurile de utilizare a
terenului Masuri de reducere a impactului asupra
peisajului
7

Gradul în care planul propune o zonificare funcţională care să

Managementul
riscurilor

permită reducerea gradului de vulnerabilitate la producerea unor

de

mediu

fenomene de risc Propuneri de ameliorare a zonelor afectate de
fenomene de risc

8

Mediul

social

Calitatea factorilor de mediu în raport cu valorile limita specifice

și

pentru protectia sanatatii umane din zona de impact a proiectului
Noua configuratie propusă a infrastructurii rutiere în raport cu

economic

necesitatile populaţiei, cu siguranta circulatiei și cu protejarea
receptorilor sensibili

Impactul transportului asupra calitatii

mediului și a confortului populatiei locale
Utilizarea resurselor existente
Propuneri pentru rezolvarea problemelor la nivelul dotărilor
edilitare (apă, canalizare, managementul deșeurilor etc.)
Propuneri pentru dotări de recreere și agrement
Forme

de

impact

socio-economic

(dezvoltare

imobiliara,

economie, forta de munca, calitatea vietii etc.)
9

Moştenirea
culturală

Propuneri pentru protejarea elementelor cu valoare culturală şi
şi

istorică deosebită

patrimoniul istoric

7.2 EVALUARE EFECTELOR STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
MUNICIPIULUI ORADEA – PROIECTE PRIORITARE 2015-2020 ASUPRA
FACTORILOR DE MEDIU
Propunerile concrete ale Strategiei de dezvoltare locală a municipiului
Oradea – proiecte prioritare 2015-2020 sunt:
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DOMENIU

OBIECTIVE/ PROIECTE/ ACTIVITĂȚI

DENUMIREA PROIECTULUI

1.

Centura metropolitană Oradea
Tronson: girație Calea Sântandrei – Calea Borșului, un tronson de aprox. 7,5 km

etapa I

2.

Pasaj subteran Piața Gojdu
Construcție pasaj subteran (pasaj sau pasaje subterane pentru fludizare trafic, amenajare
intersecție, circulație pietonală) și amenajare piață cu toate funcțiunile aferente

3.

4.

străzi

Modernizare

în

cartierele vechi din Municipiul

Modernizarea a 40 străzi precum și rețelele de utilități publice (apă, canalizare, energie

Oradea

termică, asfaltare) în zonele aflate în dezvoltare

Reabilitare

Pod

Piata

Unirii

in
Reabilitare Pod Piața Unirii in Municipiul Oradea

Municipiul Oradea

5.

Reabilitare/

modernizare

strada
Rrefacerea rețelei de iluminat public şi a mobilierului urban

Vasile Alecsandri

6.

Reabilitare, modernizare și refacere
scuaruri în Piața Ferdinand

7.

Construcție drum

Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand

ocolitor cartier

Episcopia Bihor

Construcție Tronson 2 benzi: intersecție I. Bogdan – Calea Bihorului – girație Real
(aprox. 4 km)

INFRASTRUCTURĂ

8.

Infrastructură rutieră
Construcția unui drum de legătură Oradea-Felix (aprox. 3,5 km)

9.

Centura metropolitană / etapa II

Construcția unui drum ocolitor la nivel metropolitan pe relația sensul giratoriu Calea
Sântandreiului/ O. Densușianu-Nojorid, Sînmartin, Oșorhei/DN1 (aprox. 26 km)

10. Extindere și modernizare rețele de apă
și canal în Municipiul Oradea

Extindere și modernizare rețele de apă și canal în cadrul proiectului Aparegio
(etapa II)

11. Infrastructură sanitară

Construcție ambulatoriu Spitalul Județean Oradea (deasupra parcării de la intrarea UPU)
Construcție corp administrativ Spitalul Municipal Amenajare și dotare
Centrul Oncologic (2 niveluri) Medicină nucleară – SPECT CT
Dotarea Spitalelor cu aparatură și echipamente medicale
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12. Reabilitare clădiri monumente
istorice

Clădirea

Primăriei

Oradea

Clădirea

Liceului M.Eminescu
Staționar II Spitalul Județean Oradea

Casa

Darvas-LaRoche

Sala

Cinema Libertatea
Sinagoga din strada Primăriei

13. Mediul de afaceri
Introducere utilități Parc Industrial EBP 2 Introducere utilități
Parc Industrial EBP 3
Introducere utilități Parc Industrial EBP 4 – pe centură aferent tronsonului nou Oradea Borș
- Sântandrei

Centru Logistic Intermodal Episcopia Bihor

14. Parcări
Realizare parcare cu 2 niveluri in fata Spitalului Municipal (aprox. 5.000 m2 /nivel cu
330 locuri)

15. Transport public în municipiul
Oradea

Extindere linie tramvai Calea Aradului – Universitate – depou Extindere linie tramvai spre
Calea Borșului
Achiziție vehicule ecologice Panouri
informare călători
Centru de monitorizare al traficului Construcție alei pietonale și
piste de biciclete
Achiziție tram/tren construcție legătură cu linia feroviară Oradea – Băile Felix

TRANSPORT

Amenajare Centru Intermodal (zona Gării Oradea)

16. Eficiență energetică a clădirilor

Reabilitare termică școli
Reabilitare termică Spitalul Județean Reabilitare
termică Spitalul Municipal Reabilitare termică blocuri
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17. Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea
sistemului de transport si distributie al

Reabilitarea a 25 km de rețele de termoficare

energiei termice la nivelul Municipiului
Oradea

18. Utilizarea eficientă a resurselor
zacamantului geotermal

Creșterea ponderii utilizării energiei geotermale din consumul total de energie termică

19. Reabilitarea, închiderea şi reconversia
funcțională a depozitului de zgură şi

Reabilitarea, închiderea şi reconversia funcțională a depozitului de zgură şi cenuşă aparținând

cenuşă aparținând Electrocentrale de

Electrocentrale de la Santăul Mic

la Santăul Mic

MEDIU

20. Reabilitarea siturilor poluate C0C3

Reabilitarea siturilor poluate C0-C3

21. Automatizare și monitorizare
puncte termice

Modernizarea punctelor termice, instalarea de echipamente de control pentru monitorizarea
sistemului transport și distribuție a energiei termice

22. Modernizare iluminat public
Înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu LED Sistem de telegestiune
Economizatoare energie

23. Ecologizare haldă zgură

Lucrări de ecologizare a haldei de zgură CET 2 Oradea pe o suprafață de aproximativ
90 de hectare

24. Amenajarea malului Crișului

25. Sistem informatic integrat la nivelul

PUBLICĂ

ADMINISTRAȚIE

Repede

administrației publice locale

Amenajarea malului Crișului Repede,

începând cu

zona Baraj Ioșia până la limita

administrativ-teritorială a Municipiului Oradea (spre comuna Borș)

Eficientizarea raporturilor contribuabililor cu administrația locală, cu furnizorii de servicii publice
de interes local prin crearea unor baze de date comune, prin simplificare administrativă, prin
implementarea unor servicii/aplicații de tip e-guvernanță locală, crearea unor puncte de tip 1
stop-shop.

Construcția unei baze de tratament și agrement la nivelul Ștrandului Ioșia
26. Agrement + balnear

Construcție Aquapark Sînmartin
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27. Valorificarea potentialului turistic al Cetătii
și

Oradea

creșterea

gradului

de

informare și promovare turistică a

Reabilitarea, restaurarea şi refuncționalizarea zidurilor cetății Oradea (bastioane, curtine şi
contraescarpă) în vederea introducerii în circuitul turistic – „Cetatea Oradea – Centru
Multicultural şi Multiconfesional European – etapa III

Municipiului Oradea

TURISM

Înființarea unor puncte de informare și promovare turistică

Crearea unui ecosistem IT (IT hub, scoala IT). Autoritatea locala va oferi gratuit spatiul pentru
activitatea mai multor start-up-uri.

28. IT HUB - Oradea

Organizarea unor programe comune la nivelul scolilor și liceelor
29. Interconectarea mediului educațional cu

pentru a interconecta invatamantul cu mediul IT;

IT

domeniul IT
Crearea unei platforme comune IT care să interconecteze
spitalele din Municipiul Oradea și îmbunătățirea rețelei IT prin dezvoltarea soluțiilor de

spitalelor din Municipiul Oradea

securitate la clădirile care asigură serviciile de sănătate. Organizarea data center într-unul din

SĂNĂTATE

30. Îmbunătățirea infrastructurii IT la nivelul

spațiile existente în cadrul celor 3 structuri publice, achiziție echipamente data center,
instalații conexe (electrică, climatizare, semnalizare și stingere incendiu, alimentare

electrică de rezervă, control acces și supraveghere video),
interconectare locații, softuri de management, monitorizare și securitate, virtualizare. Crearea
unor soluții de back-up locale oentru fiecare din structurile implicate.Lucrări complementare
de reabilitare infrastructură IT locală.

31. Îmbunătățirea serviciilor medicale oferite

Infiintare centru STROKE;

de Spitalul Clinic Județean de Urgență
Oradea

32. Îmbunătățirea infrastructurii
serviciilor

medicale

și

a

oferite

Spitalul

de

Organizare compartiment de sterilizare centrala in locatia vechiului bloc operator din cladirea
din Spitalul Municipal Gavril Curteanu;

Municipal

Gavril Curteanu

33. Reducerea costurilor

de operare la

nivelul clădirilor și instalațiilor spitalelor

Achiziție echipamente și elemente de automatizare în vederea realizării unui management

din

centralizat al tuturor instalațiilor aferente clădirilor în care își desfășoara activitatea spitalele

Municipiul

introducerea

unui

Oradea

prin

sistem

BMS

din Oradea.

(Building Management System).

34. Reabilitarea şi

extinderea infrastructurii

Reabilitarea centrului social- Azil de noapte (Gutenberg)

sociale de la nivel local

35.

Modernizarea

infrastructurii

medicale din școli și licee

Reabilitarea și dotarea spațiilor în care funcționează cabinetele medicale școlare de medicină
generală și medicină dentară (35 de cabinete de medicină generală și 2 cabinete de medicină
dentară);

SOCIAL

Achiziționarea aparaturii și instrumentarului medical necesar funcționării acestor cabinete.
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36.

Amenajarea și dotarea cu echipamente a spațiilor de joacă exterioare aparținând creșelor

Modernizarea

din Municipiul Oradea;

infrastructurii
educaționale

37. Centru social multifuncțional pentru

Amenajarea unui Centru social multifuncțional pentru varstnici care să fie integrat in cadrul
unui centru mai mare de activități.

vârstnici

în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea care să cuprindă arhivarea electronică

aflate în subordinea Consiliului Local al

si prelucrarea (circuit electronic al documentelor) și uniformizarea nomenclatoarelor la nivelul

Municipiului Oradea

serviciilor/direcțiilor din cadrul PMO, stabilirea pe fiecare directie/serviciu a responsabililor pe
fiecare funcțiune

39. Îmbunățirea activității instituțiilor publice
aflate în subordinea Consiliului Local al

Reconfigurarea rețelei IT din cadrul PMO respectiv conceperea unei aplicatii IT care sa
centralizeze datele de la scoli, liceele din Municipiul Oradea

Municipiului Oradea

40. Îmbunătățirea

activității

Formarea personalului din cadrul Asociațiilor de Proprietari și dotarea cu echipamente hard
și soft dedicat (monitorizare, control)

Asociațiilor de Proprietari

41. Îmbunățirea activității instituțiilor publice
aflate în subordinea Consiliului Local al

Achiziție de tehnică de calcul pentru Primăria Municipiului Oradea și instituțiile aflate în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Municipiului Oradea

42. Îmbunătățirea condițiilor de funcționare la
şcolar

EDUCAȚIE

nivelul ciclului

Reabilitarea

şi

modernizarea

infrastructurii

şcolare

preuniversitare;
Dotarea cu materiale didactice a unităților de învățământ; Dotarea cu echipamente IT a

preuniversitar;

unităților de învățământ; Implementarea de proiecte integrate (dotare, schimburi

de

experienta profesionala, schimb de bune practici)

43. Evenimente culturale

Derularea unor campanii de atragere a societăților din regiune în organizarea evenimentelor

CULTURĂ

culturale prin sponsorizare. Deschiderea Municipiului spre societățile comerciale în vederea
cofinanțării unor evenimente culturale ar putea fi

o soluție pentru bugetele diferitelor

evenimente culturale promovate în Municipiul Oradea

44. Centru

multifuncțional sportiv

- sală de sport

45. Construirea unei săli de sport (Sala

Construcția unui centru multifuncțional sportiv, care să includă pistă de atletism, săli pentru
box, judo, scrimă, tir sportiv, etc

Organizare Campionat Mondial (baschet,handball,volei, judo, karate, scrimă,tir sportiv etc.)

Polivalentă) cu

SPORT

CAPACITATE

ADMINISTRATIVĂ

Sistem informatic integrat la nivelul instituțiilor publice aflate
38. Îmbunățirea activității instituțiilor publice

5.000 de locuri
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46. Reabilitarea bazelor sportive
existente



reabilitare săli de sport şi terenuri de sport din cadrul şcolilor;



imprejmuiri scoli;



amenajare locuri de parcare;



restrângerea suprafețelor ingradite.

Din punct de vedere a dezvoltării economice, a creării locurilor de muncă, a
furnizării serviciilor medicale, educaționale și sociale, sfera de influență a Municipiului
Oradea, calculată în raport cu celelalte centre urbane din regiune, se intinde până la
50 de km distanță de municipiu, justificând astfel rolul determinant asupra localităților
din județul Bihor.
Politica de fragmentare teritorială din ultimii 25 de ani care a contribuit la
scăderea capacității instituționale a autorităților locale situate în mediul rural, fapt ce
impune regândirea politicii de dezvoltare teritorială a României în sensul susținerii
concentrărilor teritoriale și economice care să permită o diseminare a dezvoltării cu
impact la nivelul vecinătăților apropiate sau mai îndepărtate.
Astfel, creșterea masei demografice și economice în jurul Municipiului Oradea
este o necesitate ce contribuie la îmbunătățirea capacității de atragere de noi investiții
în regiune respectiv de multiplicare a oportunităților la acest nivel, mai ales având în
vedere contextul concurențial pentru atragerea de capital și oameni în care este
implicat Municipiul Oradea în raport cu celelalte orașe din regiune (Cluj-Napoca,
TImișoara, Debrecen, Arad).
Rolul Municipiului Oradea în dezvoltarea județului Bihor se traduce ca fiind
important atât din punct de vedere al gradului de conectitivitate, fluxurilor de trafic
cât și din punct de vedere al dezvoltării socio-economice.
În ceea ce privește proiectul unirii adminsitrativ teritoriale dintre OradeaSînmartin, relația de dezvoltare teritorială între cele două unități administrativ473
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teritoriale învecinate are la bază o experiență de durată în ceea ce privește dezvoltarea
în comun a serviciilor publice respectiv accesarea infrastructurii de agrement din
stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai .
Oradea a epuizat cea mai mare parte a terenurilor disponibile (70% din
suprafața totală este reprezentată de intravilan) şi are nevoie de spații limitrofe
pentru dezvoltare rezidențială şi de servicii. Dezvoltarea spre zona de deal este dificilă,
iar spre câmpie intravilanul a atins limita teritorială.
Pe de altă parte, Comuna Sînmartin prin amplasarea sa, oferă un acces facil
la oportunitățile urbane, existând o alipire naturală de municipiu. Această proximitate
a fost intensificată în ultimii ani prin experiența comună din cadrul Zonei Metropolitane
Oradea şi a asociațiilor intercomunitare Termoregio, Aparegio şi Transregio.
Din punct de vedere turistic, brand-ul Băile Felix (cea mai mare stațiune
balneară cu regim permanent din România) şi cel al oraşului Oradea sunt asociate.
Realizarea unui brand turistic comun bazat pe complementaritatea obiectivelor
turistice din stațiunea balneară cu cele specific urbane (arhitectură, istorie), va asigura
satisfacerea unei palete largi de actuali şi potențiali turişti.
Creşterea numărului populației şi a suprafaței oraşului va ridica prestigiul
Municipiului Oradea şi capacitatea de atragere a activităților economice şi fonduri
nerambursabile.
În acest sens, pentru o analiză mai aprofundată cu privire la complementaritatea
diferitelor funcțiuni teritoriale, oportunități și perspective este necesară o abordare
bazată pe identificarea punctelor forte și slabe atât în ceea ce privește serviciile
publice existente la nivelul celor două U.A.T. cât și referitor la domeniile de interes
care ar putea sta la baza unei dezvoltări teritoriale comune a celor două localități.
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Pentru propunerile concrete, au fost evaluate efectele produse în raport cu
fiecare dintre obiectivele de mediu cu caracter strategic stabilite anterior.

Tabel 7.2.1. Evaluare efectelor STRATEGIA DE
DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI ORADEA –
PROIECTE PRIORITARE 2015-2020 asupra factorilor de
mediu
Obiecti

Obiecti

Obiecti

Obiecti

Obiecti

Obiecti

Obiecti

Obiecti

Obiecti

v

v

v

v

v

v

v

v

v

de

mediu 1

de

mediu 2

de

mediu 3

de

mediu 4

de

mediu 5

de

mediu 6

de

mediu 7

de

mediu 8

P1

3

-1

0

-1

-1

1

-1

2

1

P2

3

0

1

-1

0

1

0

2

3

P3

1

1

1

-1

0

1

0

1

0

P4

1

0

0

-1

-1

1

-1

1

2

P5

2

0

+1

1

0

2

0

1

1

P6

2

-1

-1

-1

-1

0

-1

1

0

P7

1

-1

-1

-1

-1

1

-1

1

1

P8

1

-1

-1

-2

-1

1

-1

0

1

P9

3

-1

1

-1

-1

1

0

1

1

P 10

1

1

1

-1

0

1

1

1

0

P 11

3

0

0

-1

0

0

0

3

3

P 12

3

0

0

0

0

3

0

3

3

P 13

3

-1

-1

-1

0

1

0

3

0

P 14

3

0

-1

-1

0

1

0

3

0

P 15

3

0

0

0

-1

1

0

3

0

P 16

3

0

+1

0

0

2

0

2

0

P 17

3

0

-1

-1

-1

0

-1

2

0
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0
-1
1
0

P 18

1

-1

0

-1

0

P 19

1

0

1

1

1

1

1

0

0

P 20

1

0

1

1

1

1

1

0

0

P 21

2

0

1

0

0

1

1

2

0

P 22

2

0

+1

1

0

2

0

1

1

P 23

1

0

1

1

1

1

1

0

0

P 24

1

1

0

-1

-2

1

-1

1

0

P 25

3

0

0

0

0

0

0

0

0

P 26

3

-1

-1

-1

-1

2

0

2

1

P 27

3

0

+1

0

0

2

0

2

0

P 28

1

0

0

0

0

0

0

0

0

P 29

1

0

0

0

0

0

0

0

0

P 30

1

0

0

0

0

0

0

0

0

P 31

3

0

0

0

0

0

0

3

0

P 32

3

0

0

0

0

0

0

3

0

P 33

3

0

0

0

0

0

0

3

0

P 34

3

0

0

0

0

0

0

3

0

P 35

3

0

0

0

0

0

0

3

0

P36

3

0

0

0

0

0

0

3

0

P37

3

0

0

0

0

0

0

3

0

P38

1

0

0

0

0

0

0

0

0

P39

1

0

0

0

0

0

0

0

0

P40

3

0

0

0

0

0

0

1

0

P41

1

0

0

0

0

0

0

0

0

P42

3

0

0

0

0

0

0

3

0

P43

1

0

0

0

0

0

0

1

0

P44

3

0

0

0

0

0

0

3

0

P45

3

0

0

0

0

0

0

3

0

P46

3

0

0

0

0

0

0

3

0

P47

3

0

0

0

0

0

0

3

2

Puncta
j global

-0.11

0.11

-0.26

-0.17

0.63

-0.06

1.61

0.39

2.2

Total

0,86

Evaluarea efectelor cumulative de mediu generate de implementarea
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propunerilor Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea – proiecte
prioritare 2015-2020 Oradea s-a realizat prin însumarea notelor de evaluare
acordate în raport cu obiectivele de mediu specifice. Astfel, a fost pusă în evidenţă
apariţia efectelor negative în ceea ce priveşte : apă ,biodiversitate, sol/subsol
și managementul riscului de mediu.
În graficul de mai jos este reprezentată imaginea de ansamblu a impactului
generat de implementarea Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea –
proiecte prioritare 2015-2020.

Figura 7.2.1. Rezultatele efectelor cumulative ale implementării STRATEGIA
DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI ORADEA – PROIECTE
PRIORITARE 2015-2020 Oradea
2.5

2

1.5

1

0.5

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0.5
obiectiv de mediu

Analizând graficul de mai sus, în urma evaluării efectelor potenţial
semnificative asupra mediului asociate implementării Strategiei de dezvoltare locală
a municipiului Oradea – proiecte prioritare 2015-2020, se poate afirma că acesta va
avea o contribuţie vădit pozitivă la nivelul evoluţiei întregului sistem teritorial,
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inclusiv asupra componentelor de mediu, în timp ce efectele negative pot fi evitate
în condiţiile aplicării măsurilor propuse de către evaluator.
Efectele negative sunt asociate în primul rând proiectelor ce implică anumite
construcţii, etapei de șantier fiindu-i asociate anumite efecte negative, cu durată
determinată, asupra factorilor de mediu (poluarea locală a aerului, zgomot, poluarea
accidentală a solului, zgomot, disconfort pentru populaţia riverană etc.). Această etapă
de șantier este inevitabilă însă în cazul tuturor proiectelor de investiţii, cu

toate

acestea, efectele potenţiale asupra mediului trebuie identificate din faza de proiectare,
analizate, propuse măsuri de reducere a impactului, care de cele mai multe ori ţin
de disciplina personalului angajat.
În cele ce urmează, sunt prezentate și principalele forme de impact
identificate pentru fiecare factor de mediu, măsurile de reducere a impactului,
precum și impactul rezidual (categoria de impact).
Tabel 7.2.2 Evaluare efectelor STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
MUNICIPIULUI ORADEA – PROIECTE PRIORITARE 2015-2020 asupra factorilor de
mediu
Factor

de

Formă de impact

Măsuri

de

Mediu
relevant
Aer

reducere

Categori ede

a impactului

impact

Creșterea suprafeţei ocupate de spaţii verzi

Nu sunt necesare

POZITIV

Stimularea

Nu sunt necesare

POZITIV

Nu sunt necesare

POZITIV

Nu sunt necesare

POZITIV

construcţia

transportului
de

piste

de

verde

prin

biciclete

și

a

transportului public urban
Stabilirea funcţiunii terenului pentru centura ce
va constribui la devierea traficului urban de
tranzit în afara orașului
Direcţionarea dezvoltării industriale viitoare în
zone situate în afara celor rezidenţiale
Implicarea autorităţilor locale alături de cele

Participarea

pentru protecţia mediului în impunerea unor

locale

programe de conformare pentru reducerea

reglementarea unităţilor industriale

emisiilor în atmosferă la unităţile industriale

existente sau propuse în domeniul

poluante

protecţiei mediului
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că

autorităţilor
factor

publice
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POZITIV

Apă

Extinderea reţelelor de alimentare cu apă și
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Nu sunt necesare
POZITIV

a celor de canalizare în sistem centralizat în
vederea unui control mai eficient al impactului
acestora prin diminuarea rezervelor de apă
potabilă și impurificare datorate gestionării
deficitare a canalizării și care sunt mai probabile
în cazul în care aceste tipuri de utilităţi sunt
asigurate în mod individual

Creșterea incidenţelor de poluare a apei în

Impunerea unor

zona ca efect al stimulării activităţilor turistice în

stricte

zonă

preîntâmpine

Diminuarea impactului indirect asupra

calităţii apei
Impunerea

și

reguli turistice

clare,

care

impactul

să

asupra

sau
stimularea
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Factor

de

Formă de impact

Măsuri

Mediu

de

reducere

a

impactului

relevant
Afectarea calităţii apei prin apariţia unor defecţiuni la

Menţinerea în stare bună de funcţionare

staţia de epurare și la sistemul de canalizare

a staţiei de epurare și a sistemului de
canalizare prin monitorizarea periodică
acestora

declanșarea

de

obţinere

Sol/subsol/

Contribuţia

utilizarea

morfodinamice nedorite in urma lucrarilor propuse la

Autorizaţiei de Construcţie și a Acordului

terenurilor

drumul rapid, cu precadere in arealele vulnerabile din

de Mediu a unui studiu geotehnic detaliat,

acest punct de vedere

ce să vizeze identificarea în teren și

la

unor

procese

Elaborarea

la

faza

a

cartografierea tuturor arealelor vulnerabile
sub aspect morfodinamic în zona de
impact a lucrărilor.
Modificarea raportului natural-artificial

în teritoriul

Extinderea controlată a spațiilor construite
și doar în condiţiile în care aceasta este

administrativ

necesară și în relaţie directă cu nevoile
de dezvoltare și cu evoluţia demografică
a localităţii

Biodiversitate

Riscuri induse de construcţii în zonele vulnerabile în

Impunerea unor restricţii de construcţie în

ceea ce privește stabilitatea terenurilor sau inundaţiile

zonele

Plantarea de fâşii verzi de protecţie de-a

inundaţii
Renaturarea se va face doar pe baza

căilor

lungul

circulaţie importante.

de

unor
se

cu

risc

de alunecări sau de

studii de biodiversitate pentru a
evita

introducerea

unor

asociaţii

vegetale care să nu corespundă condiţiilor
biotopice locale
Introducerea unor plantaţii de-a lungul albiilor râurilor

Studierea asociaţiilor biotice existente și
reducerea intervenţiilor antropice care ar
putea afecta anumite asociaţii vegetale
valoroase

Plantaţii

de

vegetaţie

arboricolă

higrofilă în zonele cu surplus de apă

Studierea asociaţiilor biotice existente și
reducerea intervenţiilor antropice care ar
putea afecta anumite asociaţii vegetale
valoroase

Amenajarea spaţiilor verzi urbane

Utilizarea unor asociaţii vegetale care să
corespundă condiţiilor biotopice locale

Peisaj

Poluare vizuală prin existenţa unor spaţii industriale

Ecologizarea

spaţiilor

industriale

sau rezidenţiale abandonate

abandonate

și

terenurilor

redarea

aferente circuitului antropic
Demolarea
abandonate
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Scăderea valorii estetice a peisajului urban prin Impunerea unui specific architectural
permiterea unui amalgam de stiluri arhitecturale

pentru construcţiile centrale

Afectarea valorii estetice a peisajului în cazul unor

Impunerea unor tehnici peisagere

funcţiuni cum ar fi cele industriale, de management

screening (perdele de arbori de exemplu)

a deșeurilor etc.

care să contribuie la mascarea

de
unor

funcţiuni cu valoare estetică redusă
Modificarea

peisajului

la

scară

locală

prin

suprafeţelor

Sporirea

cu

spaţiu verde urban

modificarea raportului natural- artificial
Mediul social și

Interferenţe

economic

generează conflicte funcţionale

depozitare faţă de cele rezidenţiale

Stres indus populaţie de către traficul de tranzit foarte

Scăderea disconfortului indus de traficul

intens

de tranzit

între

funcţiuni,

care

de

multe

ori

Stres urban indus de lipsa spaţiilor de recreare și
agrement

amenajate

la

standarde internaţionale,

Separarea

zonelor

industriale

și

de

Creșterea suprafeţelor de spaţiu verde,
precum

și

a zonelor de recreare și

precum și de suprafaţa redusă de spaţiu verde/cap

agrement

de locuitor.

calităţii vieţii

Degradarea monumentelor istorice

Reglementarea lucrărilor de intervenţie la

cu

monumentele
conduce la

efecte

istorice

benefice asupra

care

introducerea

ar

putea

unora

dintre

acestea în circuitul turistic
Participarea la intensificarea efectului de seră prin
emisia

în

atmosferă

a

gazelor

de

ardere

a

Promovarea

conceptului

de

energie

regenerabilă, atât la nivelul administraţiei,
cât și a populaţiei

combustibililor fosili

După cum se poate observa, tipul efectelor asociate propunerilor de
dezvoltare a Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Oradea – proiecte
prioritare 2015-2020 și intensitatea acestora nu este în măsură a genera
modificări negative semnificative în calitatea factorilor de mediu.

8. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI,
INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERA;

Avand în vedere rezultatele evaluarii de impact asupra factorilor de mediu,
se poate aprecia că majoritatea efectelor se vor manifesta la scara locala, astfel incat
nu se pot pune în discutie efecte potentiale transfrontaliere în ceea ce priveste
afectarea factorilor de mediu.
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Proiectele propuse prin Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Oradea
– proiecte prioritare 2015-2020 nu vor genera efecte transfrontaliere.

9. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI
COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS
ASUPRA

MEDIULUI

AL

IMPLEMENTĂRII

PLANULUI

SAU

PROGRAMULUI;
Factor de mediu APĂ
 Impunerea unor restricţii în ceea ce privește încărcătura antropică a zonelor
turistice naturale, în vederea diminuării antropizării excesive ce ar induce
modificări și la nivelul stratului freatic
 Impunerea unor reguli turistice stricte și clare, care să preîntâmpine impactul
asupra calităţii apei
 Impunerea sau stimularea unui management eficient al deșeurilor
 Păstrarea şi menţinerea zonelor sanitare cu regim sever şi cu regim de
restricţie în jurul captărilor de apă prin:
o zone de protecţie împrejmuite în jurul captărilor de apă (100 m în
amonte de priză, 25 m în aval şi lateral de priză)
o instituire zonă de protecţie la o distanţă de 10 m faţă de staţia de
pompare şi 20 m faţă de rezervorul de apă;
o instituire zonă de protecţie la o distanţă de 3 m faţă cursul natural al
apelor curgătoare de suprafață

 Respectarea zonelor de protecţie sanitară la conductele de aducţiune apă, prin
instituire zonă de protecţie sanitară cu regim sever pe o distanţă de 10 m din
ax, în fiecare parte şi 30 m faţă de orice sursă de poluare;

 Respectarea distanţelor min. de protecţie între poluatori şi sursele de apă de
minim 30 m.
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Factor de mediu AER
 Sporirea suprafeţei ocupate de spaţii verzi care va contribui la diminuarea
poluării aerului
 Stimularea transportului verde prin construcţia de piste de biciclete și a
transportului public urban
 Stabilirea funcţiunii terenului pentru centura / drum rapid a orașului ce va
constribui la devierea traficului urban de tranzit în afara orașului și implicit la
diminuarea nivelului de poluare a aerului datorat traficului
 Direcţionarea dezvoltării industriale viitoare în zone situate în afara celor
rezidenţiale cu scopul evitării riscului de poluare locală a aerului în zonele locuite

Factor de mediu SOL/SUBSOL/UTILIZAREA TERENURILOR
 Reglementarea strictă a zonelor de management a deșeurilor în vederea
diminuării impactului direct asupra solului și indirect asupra apei și aerului
 În zonele cu risc mediu şi mediu-mic de alunecări de teren primare se
recomandă:
 Zonă construibilă doar pe bază de expertiză geotehnică;
 Se interzic defrişările, executarea de şanţuri în versant sau la
baza versantului.
 Se recomandă retaluzarea pantelor şi înierbarea lor, respectiv
conducerea dirijată a apelor pluviale;
 Se vor executa şanţuri de gardă în amonte de zonele construite, ce
se vor descărca în văi naturale;
 Se vor evita excavaţiile nesprijinite.

Factor de mediu BIODIVERSITATE
 Evitarea antropizării zonei din interiorul sau din imediata vecinătate a
a r i i l o r p r o t e j a t e în vederea menţinerii în stare bună de conservare a
habitatelor și speciilor protejate
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 Extinderea suprafeței construite să aibă la bază o analiză a necesităţii
extinderii, precum și o analiză teritorială amănunţită a suprafeţelor propuse, astfel
încât să nu se antropizeze zone valoroase din punct de vedere a componentelor
naturale, mai ales a biodiversităţii
 Extinderea controlată a suprafeței construite și doar în condiţiile în care
aceasta este necesară și în relaţie directă cu nevoile de dezvoltare și cu
evoluţia demografică a localităţii
 Renaturarea se va face doar pe baza unor studii de biodiversitate pentru a se
evita introducerea unor asociaţii vegetale care să nu corespundă condiţiilor biotopice
locale
 Studierea asociaţiilor biotice existente și reducerea intervenţiilor antropice
care ar putea afecta anumite asociaţii vegetale valoroase
 Utilizarea unor asociaţii vegetale care să corespundă condiţiilor biotopice
locale

Factor de mediu PEISAJ
 Crearea cadrului necesar pentru ecologizarea spaţiilor industriale
abandonate și redarea terenurilor aferente circuitului antropic
 Crearea cadrului pentru demolarea clădirilor rezidenţiale abandonate
 Impunerea unui specific arhitectural pentru construcţiile centrale
 Impunerea unor tehnici peisagere de screening (perdele de arbori de
exemplu) care să contribuie la mascarea unor funcţiuni cu valoare estetică redusă

Factor de mediu POPULAŢIE


Sporirea suprafeţelor cu spaţiu verde urban



Impunerea către administratorului centurii / a drumului rapid a unor
măsurători de zgomot în zona unde aceasta se găsește la distanţă redusă
faţă de locuinţe și solicitarea adoptării unor dotări de protecţie fonică în cazul
în care se va impune
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Separarea zonelor industriale și de depozitare faţă de cele rezidenţiale



Diminuarea riscurilor naturale care pot afecta componenta antropică
(alunecări, inundaţii etc.) prin adoptarea unor măsuri de control asupra
acestora



Păstrarea distanţei de protecţie externă pentru obiectivele SEVESO existente



Scăderea disconfortului indus de traficul de tranzit



Impunerea unor măsuri de protecţie sanitară în cazul propunerii de noi
funcţiuni faţă de obiective care ar putea afecta sănătatea și siguranţa
populaţiei (depozit de deșeuri, linii electrice, cimitire, obiective industriale
etc.)



Creșterea suprafeţelor de spaţiu verde, precum și a zonelor de recreare
și agrement cu efecte benefice asupra calităţii vieţii



Reglementarea lucrărilor de intervenţie la monumentele istorice care ar
putea conduce la introducerea unora dintre acestea în circuitul touristic



Promovarea

conceptului

de

energie

regenerabilă,

atât

la

nivelul

administraţiei, cât și a populaţiei


Participarea autorităţilor publice locale ca factor activ în reglementarea
unităţilor industriale existente sau propuse în domeniul protecţiei mediului

MANGEMENTUL DEȘEURILOR


Formularea unor ţinte la nivel local privind cantitatea de deșeuri
generate cu scopul stimulării unor măsuri privind descreșterea cantităţii
de deșeuri generate și a reciclării la sursă;



Stimularea colectării selective a deşeurilor din municipiul Oradea şi
aria periurbana;



Controlul depozitării materialelor rezultate din demolări;



Implicarea autorităţilor locale în eliminarea depozitării necontrolate de
deşeuri;
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Nr.cr

Proiect propus

Măsuri propuse pentru protecția calității

Obiectivele proiect

t.
1

factorilor de mediu
Centura metropolitană

Tronson:

girație

Oradea I

Sântandrei

Calea Au fost identificate în cadrul studiului de

–

Calea impact asupra mediului

Borșului, un tronson de
aprox. 7,5 km
2

Pasaj subteran Piața

Construcție

Gojdu

subteran

pasaj

Respectarea unor măsuri care să

sau

minimizeze efectul asupra factorilor de

(pasaj

pasaje subterane pentru

mediu în perioada construcției

fludizare trafic, amenajare

Plantarea de vegetatie arbustiformă și

intersecție,

arborescentă în zone adiante pasajului

circulație

pietonală) și

amenajare

în

scopul

metabolizării

poluanților

piață cu toate funcțiunile

rezultati din traffic și evacuati în aerul

aferente

atmosferic la intrările și iesirile din
pasaj/pasaje

3

Modernizare străzi în

Modernizarea a 40 străzi

Respectarea unor măsuri care să

cartierele

precum

și rețelele

minimizeze efectul asupra factorilor de

utilități

publice

vechi

din

Municipiul Oradea

canalizare,
termică,

de

(apă,

mediu în perioada construcției

energie
asfaltare)

zonele

aflate

în
în

dezvoltare
4

Reabilitare
Unirii

Pod

in

Piata Reabilitare Pod Piața Unirii

Municipiul in Municipiul Oradea

minimizeze efectul asupra factorilor de
mediu în perioada construcției

Oradea
5

Reabilitare/ modernizare Rrefacerea
strada Vasile Alecsandri iluminat

6

Respectarea unor măsuri care să

rețelei
public

şi

de

Respectarea unor măsuri care să

a

minimizeze efectul asupra factorilor de

mobilierului urban

mediu în perioada construcției

Reabilitare,

Reabilitare, modernizare și

Respectarea unor măsuri care să

modernizare și refacere

refacere scuaruri în Piața

minimizeze efectul asupra factorilor de

Ferdinand

mediu în perioada construcției

scuaruri

în

Piața

Ferdinand
7

Construcție

2

Măsuri similar celor identificate prin

ocolitor cartier Episcopia benzi: intersecție I. Bogdan

studiul de impact asupra mediului în

– Calea Bihorului – girație

cazul Centurii Ocolitoare a municipiului

Bihor

drum Construcție

Tronson
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8

Infrastructură rutieră

Real (aprox. 4 km)

Oradea-tronson I

Construcția unui drum de

Au fost identificate în cadrul studiului de

legătură

impact asupra mediului

Oradea-Felix

(aprox. 3,5 km)
9

Centura metropolitană / Construcția

unui

drum

- realizarea aliniamentelor de arbori si

etapa II

la

nivel

perdele de protectie, cu rol antipoluant,

ocolitor

pe

relația

impotriva noxelor, zgomotului

giratoriu

Calea

- executia de parcari publice, echipate

metropolitan
sensul

Sântandreiului/

O.

cu mobilier de sedere si colectarea

Densușianu-Nojorid,

deseurilor

Sînmartin,

- execuția de culoare de trecere pentru

Oșorhei/DN1

(aprox. 26 km)

speciile de interes conservativ ce se
vor identifica de amplasamentul
propus

10

Extindere

și

Extindere și modernizare

Respectarea unor măsuri care să

modernizare rețele de

rețele de apă și canal în

minimizeze efectul asupra factorilor de

apă

și

canal

în cadrul proiectului Aparegio

Municipiul Oradea

mediu în perioada construcției
-in cazul în care va fi necesar a să tăia

(etapa II)

arbori

și

perimetrele

arbuști

se

exacte,cu

vor

indica

coordinate

STEREO 70 pe care se vor planta
exemplare tinere
11

Infrastructură sanitară

Construcție

ambulatoriu

Spitalul Județean Oradea
(deasupra parcării de la
intrarea UPU)

minimizeze efectul asupra factorilor de
mediu în perioada construcției
-in cazul în care va fi necesar a să tăia
arbori

Construcție

corp

administrativ
Municipal

Respectarea unor măsuri care să

Spitalul

Amenajare

și

și

perimetrele

arbuști

se

exacte,cu

vor

indica

coordinate

STEREO 70 pe care se vor planta
exemplare tinere

dotare Centrul Oncologic
(2

niveluri)

Medicină

nucleară – SPECT CT
Dotarea

Spitalelor

cu

aparatură și echipamente
medicale
12

Reabilitare

clădiri

monumente istorice

Clădirea Primăriei Oradea

Respectarea unor măsuri care să

Clădirea

minimizeze efectul asupra factorilor de

Liceului
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mediu în perioada construcției

M.Eminescu
Staționar

II

Spitalul

Județean Oradea
Casa Darvas-LaRoche Sala
Cinema
Libertatea;Sinagoga

din

strada Primăriei
13

Mediul de afaceri

Introducere

utilități

Parc

Respectarea unor măsuri care să

EBP

2

minimizeze efectul asupra factorilor de

utilități

Parc

Industrial
Introducere

mediu în perioada construcției

Industrial EBP 3

-in cazul în care va fi necesar a să tăia

Introducere utilități Parc

arbori

Industrial EBP 4 – pe

perimetrele

centură

STEREO 70 pe care se vor planta

aferent

tronsonului nou Oradea

și

arbuști

se

exacte,cu

vor

indica

coordinate

exemplare tinere

Borș - Sântandrei
Centru Logistic Intermodal
Episcopia Bihor
14

Parcări

Realizare

parcare

cu

2 Respectarea unor măsuri care să

niveluri in fata Spitalului minimizeze efectul asupra factorilor de
Municipal (aprox. 5.000 m2 mediu în perioada construcției
-in cazul în care va fi necesar a să tăia

/nivel cu 330 locuri)

arbori

și

perimetrele

arbuști

se

exacte,cu

vor

indica

coordinate

STEREO 70 pe care se vor planta
exemplare tinere
15

Transport

public

municipiul Oradea

în

Extindere linie tramvai

Respectarea unor măsuri care să

–

minimizeze efectul asupra factorilor de

Calea

Aradului

Universitate – depou

mediu în perioada construcției

Extindere linie tramvai

-in cazul în care va fi necesar a să tăia

spre Calea Borșului

arbori

Achiziție

vehicule

perimetrele

ecologice

Panouri

STEREO 70 pe care se vor planta

informare călători
traficului Construcție alei
și

piste

biciclete

488

arbuști

de

se

exacte,cu

exemplare tinere

Centru de monitorizare al
pietonale

și

vor

indica

coordinate
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Achiziție

tram/tren

construcție legătură cu linia
feroviară Oradea – Băile
Felix
Amenajare
Intermodal

Centru
(zona

Gării

Oradea)
16

Eficiență energetică a

Reabilitare termică școli

Respectarea unor măsuri care să

clădirilor

Reabilitare termică Spitalul

minimizeze efectul asupra factorilor de

Județean

mediu în perioada construcției

Reabilitare

termică Spitalul Municipal
Reabilitare termică blocuri
17

Reabilitarea/

Reabilitarea a 25 km de

Respectarea unor măsuri care să

modernizarea/

rețele de termoficare

minimizeze efectul asupra factorilor de

extinderea
de

mediu în perioada construcției

sistemului

transport

-in cazul în care va fi necesar a să tăia

si

distributie al energiei

arbori

termice

perimetrele

la

nivelul

Municipiului Oradea

și

arbuști

se

exacte,cu

vor

indica

coordinate

STEREO 70 pe care se vor planta
exemplare tinere

18

Utilizarea

eficientă

a Creșterea ponderii utilizării

resurselor zacamantului energiei
geotermal

geotermale

Nu este cazul

din

consumul total de energie
termică

19

Reabilitarea, închiderea şi Respectarea unor măsuri care să

Reabilitarea,
închiderea

şi reconversia funcțională a

minimizeze efectul asupra factorilor de

reconversia funcțională

depozitului de zgură şi

mediu în perioada construcției

a depozitului de zgură

cenuşă

Identificarea speciilor de arbori și

şi cenuşă aparținând

Electrocentrale

aparținând
de

la

arbuști pentru care solul din perimetrul

Electrocentrale de la Santăul Mic

haldei poate constitui suport bun de

Santăul Mic

creștere,în scopul constituiirii unei zone
verzi durabile

20

Reabilitarea
poluate C0-C3

siturilor

Reabilitarea

siturilor

poluate C0-C3

Respectarea unor măsuri care să
minimizeze efectul asupra factorilor de
mediu în perioada construcției
Identificarea speciilor de arbori și
arbuști pentru care solul din perimetrul
haldei poate constitui suport bun de
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creștere,în scopul constituiirii unei zone
verzi durabile
21

și

Automatizare
monitorizare

puncte

termice

Modernizarea
termice,

punctelor

instalarea

echipamente

Nu este cazul

de

de control

pentru

monitorizarea

sistemului

transport

distribuție

a

și

energiei

termice
22

Modernizare

iluminat

public

Înlocuirea

corpurilor

de

Nu este cazul

iluminat existente cu LED
Sistem de telegestiune
Economizatoare energie

23

Ecologizare

haldă

zgură

Lucrări de ecologizare a
haldei de zgură CET 2
Oradea pe o suprafață de
aproximativ 90 de hectare

Respectarea unor măsuri care să
minimizeze efectul asupra factorilor de
mediu în perioada construcției
Identificarea speciilor

de arbori și

arbuști pentru care solul din perimetrul
haldei poate constitui suport bun de
creștere,în scopul constituiirii unei zone
verzi durabile
24

Amenajarea

malului Amenajarea

Crișului Repede

malului

- lucrarile de organizare a santieruiui

Repede,

vor fi corect concepute si executate, cu

începând cu

zona Baraj

dotari moderne in baracamente si

Ioșia

la

instalatii, care sa reduca emisia de noxe

Crișului
până

limita

administrativ-teritorială

a

in aer, apa si pe sol;

Municipiului Oradea (spre

- pe perioada de iarna, parcurile de

comuna Borș)

utilaje si mijloace de transport vor fi
dotate

cu roboti electrici de pornire,

pentru a se evita evacuarea de gaze de
esapament pe timpul unor demarari lungi
sau dificile;
25

Sistem
integrat

informatic
la

nivelul

administrației

publice

locale

Eficientizarea

raporturilor -

cu să nu fie afectate exemplarele vegetale

contribuabililor
administrația

alegerea căilor de acces , astfel încât

locală,

cu

furnizorii de servicii publice
de interes local prin crearea
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unor baze de date comune, prin

inventarierea

exemplarelor

simplificare arboricole care se impune a fi extrase

administrativă,

prin

implementarea

unor

din zonele punctelor de lucru;
-

lucrările se vor efectua înafara

servicii/aplicații de tip e-

perioadei de cuibărire a păsărilor sau

guvernanță locală, crearea

de depunere a icrelor, pentru a se

unor puncte de tip 1 stop-

asigura protecţia populaţiei piscicole şi

shop.

mai ales a ornitofaunei;
-

executarea batardourilor se va face
iniţial într-un ritm lent şi fără amploare
deosebită, astfel

încât populaţia

piscicolă din zonă să poată migra spre
zone liniştite.
26

Agrement + balnear

Construcția unei baze de

Respectarea unor măsuri care să

tratament și agrement la

minimizeze efectul asupra factorilor de

nivelul Ștrandului Ioșia

mediu în perioada construcției

Construcție

-in cazul în care va fi necesar a să tăia

Aquapark

arbori

Sînmartin

și

arbuști

perimetrele

se

exacte,cu

vor

indica

coordinate

STEREO 70 pe care se vor planta
exemplare tinere
27

Valorificarea

Reabilitarea, restaurarea şi

potentialului turistic al

refuncționalizarea zidurilor

Cetătii

Oradea

Nu este cazul

și cetății Oradea (bastioane,

creșterea gradului de curtine şi contraescarpă) în
informare și promovare

vederea

turistică a Municipiului

circuitul turistic – „Cetatea

Oradea

Oradea

introducerii
–

în

Centru

Multicultural

şi

Multiconfesional European
– etapa III
Înființarea unor puncte de
informare

și

promovare

turistică
28

IT HUB - Oradea

Crearea unui ecosistem

Respectarea unor măsuri care să

IT (IT hub, scoala IT).

minimizeze efectul asupra factorilor de

Autoritatea locala va oferi

mediu în perioada construcției

gratuit

-in cazul în care va fi necesar a să tăia

spatiul

491
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activitatea

mai

multor

start-up-uri.

arbori

și

arbuști

perimetrele

se

exacte,cu

vor

indica

coordinate

STEREO 70 pe care se vor planta
exemplare tinere
29

Interconectarea mediului Organizarea
educațional cu domeniul programe
IT

unor
comune

la

nivelul scolilor și liceelor
pentru

a

interconecta

invatamantul cu mediul IT;
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30

Îmbunătățirea
infrastructurii
nivelul

IT

la

spitalelor

din

Municipiul Oradea

Crearea

unei

comune

IT

platforme
care

Nu este cazul

să

interconecteze spitalele din
Municipiul

Oradea

îmbunătățirea

rețelei

și
IT

prin dezvoltarea soluțiilor
de securitate la clădirile
care asigură serviciile de
sănătate.

Organizarea

data center într-unul din
spațiile existente în cadrul
celor 3 structuri publice,
achiziție echipamente data
center,

instalații

(electrică,

conexe

climatizare,

semnalizare

și

stingere

incendiu, alimentare
electrică

de

control

rezervă,

acces

și

supraveghere video),
interconectare
softuri

de

locații,

management,

monitorizare și securitate,
virtualizare. Crearea unor
soluții de back-up
oentru

fiecare

locale
din

structurile implicate.Lucrări
complementare

de

reabilitare infrastructură IT
locală.
31

Îmbunătățirea
serviciilor

Infiintare centru STROKE;
medicale

Respectarea unor măsuri care să
minimizeze efectul asupra factorilor de

oferite de Spitalul Clinic

mediu în perioada construcției

Județean de Urgență

-in cazul în care va fi necesar a să tăia

Oradea

arbori

și

perimetrele

arbuști

se

exacte,cu

vor

indica

coordinate

STEREO 70 pe care se vor planta
exemplare tinere
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32

Îmbunătățirea

Organizare compartiment

infrastructurii

de sterilizare centrala in

și

a

serviciilor

locatia

vechiului

bloc

medicale

operator din cladirea din

de

Spitalul Municipal Gavril

oferite
Spitalul

Nu este cazul

Curteanu;

Municipal

Gavril

Curteanu
33

Reducerea costurilor

Achiziție echipamente și

de operare la nivelul

elemente de automatizare

clădirilor

și

în vederea realizării unui

instalațiilor spitalelor

management centralizat al

din

tuturor instalațiilor aferente

Municipiul

Oradea

prin

clădirilor

introducerea

unui

desfășoara

sistem BMS (Building

în

care

Nu este cazul

își

activitatea

spitalele din Oradea.

Management
System).
34

Reabilitarea

şi

Reabilitarea

extinderea

social-

Azil

infrastructurii sociale

(Gutenberg)

centrului

Respectarea unor măsuri care să

noapte

minimizeze efectul asupra factorilor de

de

mediu în perioada construcției

de la nivel local
35

Modernizarea

Reabilitarea

și

dotarea

infrastructurii medicale

spațiilor

în

care

din școli și licee

funcționează

Nu este cazul

cabinetele

medicale

școlare

de

medicină

generală

și

medicină dentară (35 de
cabinete

de

medicină

generală și 2 cabinete de
medicină dentară);
Achiziționarea aparaturii
și

instrumentarului

medical

necesar

funcționării

acestor

cabinete.
36

Modernizarea

Amenajarea și dotarea cu

infrastructurii

echipamente a spațiilor de

494

Nu este cazul

S.C.ACORMED S.R.L.
Oradea, str. Jean Calvin nr. 5
J05/529/2003
R O 15403605
RO17 RNCB 0032 0464 7580 0001-BCR Oradea
Tel./fax 0723711419, 0723711930, /0259417312

educaționale

joacă

exterioare

aparținând

creșelor

din

Municipiul Oradea;
37

Centru

social Amenajarea unui Centru

Respectarea unor măsuri care să

multifuncțional

pentru social

minimizeze efectul asupra factorilor de

vârstnici

multifuncțional

pentru varstnici care să fie

mediu în perioada construcției

integrat

in

-in cazul în care va fi necesar a să tăia

centru

mai

cadrul

unui

mare

de

activități.

arbori

și

arbuști

perimetrele

se

exacte,cu

vor

indica

coordinate

STEREO 70 pe care se vor planta
exemplare tinere
38

Îmbunățirea
instituțiilor
aflate

în

Consiliului

activității

Sistem informatic integrat

publice

la nivelul instituțiilor publice

subordinea
Local

al

Municipiului Oradea

aflate

în

Nu este cazul

subordinea

Consiliului

Local

al

Municipiului Oradea care
să

cuprindă

arhivarea

electronică si prelucrarea
(circuit

electronic

documentelor)

al
și

uniformizarea
nomenclatoarelor la nivelul
serviciilor/direcțiilor

din

cadrul PMO, stabilirea pe
fiecare directie/serviciu a
responsabililor pe fiecare
funcțiune
39

Îmbunățirea

activității

Reconfigurarea rețelei IT

publice

din cadrul PMO respectiv

subordinea

conceperea unei aplicatii IT

instituțiilor
aflate

în

Consiliului

Local

al

Municipiului Oradea

Nu este cazul.

care sa centralizeze datele
de la scoli,

liceele din

Municipiul Oradea
40

Îmbunătățirea
activității

Asociațiilor

de Proprietari

Formarea personalului din
cadrul

Asociațiilor

de

Proprietari și dotarea cu
echipamente hard și soft
dedicat

(monitorizare,
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control)
41

Îmbunățirea

activității

instituțiilor
aflate

în

Consiliului

publice
subordinea
Local

al

Municipiului Oradea

Achiziție de tehnică de
calcul

pentru

Primăria

Municipiului

Oradea

și

instituțiile

aflate

în

subordinea
Local

Nu este cazul.

Consiliului

al

Municipiului

Oradea.
42

Îmbunătățirea
condițiilor
funcționare la

şi

Reabilitarea
de
nivelul

ciclului
şcolar preuniversitar;

Nu este cazul.

modernizarea
şcolare

infrastructurii
preuniversitare;
Dotarea
didactice

cu
a

învățământ;

materiale
unităților

de

Dotarea

cu

echipamente IT a unităților
învățământ;

de

Implementarea de proiecte
integrate (dotare, schimburi
de experienta profesionala,
schimb de bune practici)
43

Evenimente culturale

Derularea unor campanii

Nu este cazul.

de atragere a societăților
din regiune în organizarea
evenimentelor
prin

culturale

sponsorizare.

Deschiderea

Municipiului

spre societățile comerciale
în vederea cofinanțării unor
evenimente

culturale

ar

putea fi o soluție pentru
bugetele

diferitelor

evenimente
promovate

culturale
în

Municipiul

Oradea
44

Centru multifuncțional

Construcția

unui

centru

Respectarea unor măsuri care să

sportiv - sală de sport

multifuncțional sportiv, care

minimizeze efectul asupra factorilor de

să includă pistă de atletism, mediu în perioada construcției
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săli

pentru

box,

judo,

scrimă, tir sportiv, etc

-in cazul în care va fi necesar a să tăia
arbori

și

perimetrele

arbuști

se

exacte,cu

vor

indica

coordinate

STEREO 70 pe care se vor planta
exemplare tinere
45

Construirea unei săli de

Organizare

sport (Sala Polivalentă)

Mondial

cu 5.000 de locuri

(baschet,handball,volei,
judo,

Campionat

karate,

Nu este cazul.

scrimă,tir

sportiv etc.)
46

Reabilitarea

bazelor

sportive existente

reabilitare săli de sport şi

Respectarea unor măsuri care să

terenuri de sport din cadrul

minimizeze efectul asupra factorilor de

şcolilor;

mediu în perioada construcției

imprejmuiri scoli;

-in cazul în care va fi necesar a să

amenajare

47

locuri

de

tăia arbori și arbuști se vor indica

parcare;

perimetrele exacte,cu coordinate

restrângerea

STEREO 70 pe care se vor planta

suprafețelor ingradite.

exemplare tinere

Unirea administrative a

Atragerea

Nu este cazul.

municipiului Oradea cu

europene

Sanmartinul

Optimizarea

de

fonduri

serviciilor

publice prestate populației

10.EXPUNEREA
SELECTAREA

MOTIVELOR
VARIANTELOR

CARE
ALESE

AU
ŞI

O

CONDUS
DESCRIERE

LA
A

MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA, INCLUSIV
ORICE DIFICULTĂŢI (CUM SUNT DEFICIENŢELE TEHNICE SAU
LIPSA

DE

KNOW-HOW)

ÎNTÂMPINATE

INFORMAŢIILOR CERUTE;
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Aşa cum s-a arătat anterior, una dintre priorităţile de dezvoltare economicosociale ale Oradiei o constituie extinderea intravilanului în vederea asigurării de
terenuri pentru locuinţe ,parcuri industriale,zone verzi şi obiective de utilitate publică.
Dezvoltarea zonei rezidenţiale va atrage dezvoltarea celorlalte zone propuse
adiacent: servicii publice, turism, agrement, etc.
Proiectul de Strategie propus a trecut prin etape succesive de evaluare din
punct de vedere tehnic.
Analiza alternativelor de realizare a Strategiei de dezvoltare a municipilui
Oradea ia în considerare următoarele elemente:
 Impactul asupra stării de sănătate a rezidenţilor ;
 Impactul asupra principalilor factori de mediu;
 Impactul asupra condiţiilor socio-economice.
Administratia locala este interesata in ceea ce priveşte implementarea
proiectelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a municipiului Oradea, realizarea
acestuia aducand beneficii economice importante zonei.
Dezvoltarea economica poate fi marcata favorabil prin oferta de locuri de munca
pe perioada de executie a lucrarilor de construire dar şi după aceea prin aparitia unor
investitii noi atrase de prezanta dotarilor si a echiparii teritoriului.
Varianta

finală

adoptată

constituie

soluţia

optimă

deoarece,

prin

implementarea proiectelor propuse prin Strategia de dezvoltare locală a municipiului
Oradea – proiecte prioritare 2015-2020, se vor realizarea următoarele deziderate:
1. calitatea aerului atmosferic va crește față de parametrii actuali, în concordanţă cu
strategia naţională privind protecţia atmosferei urmăreşte stabilirea unui echilibru între
dezvoltarea economico-socială şi calitatea aerului (HG nr. 1856/2005 privind
plafoanele naţionale pentru anumiţi poluanţi atmosferici);
2. calitatea apelor de suprafaţă şi a celor subterane se poate îmbunătăţi, soluţia finală
de colectare a întregii cantități de ape uzate generate fiind conformă cu legislaţia
naţională care transpune prevederile Directivei 91/271/CEE.România trebuie să se
alinieze normelor europene până la 31 decembrie 2015 pentru aglomerările mai mari
de 10 mii locuitori echivalenţi şi până la 31 decembrie 2020 pentru aglomerările
cuprinse între 2 mii şi 10 mii locuitori echivalenţi.
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3. Calitatea solului şi subsolului se poate îmbunătăţi, ca urmare a reabilitării şi extinderii
sistemului de canalizare, astfel încât parametrii de calitate ai apelor evacuate în emisar
să se încadreze în valorile stipulate prin NTPA 001/2005
4. Starea de sănătate a locuitorilor se va îmbunătăţi, ca urmare a realizării măsurilor
propuse. Legislaţia românească este aliniată la legislaţia europeană în cea ce priveşte
sănătatea populaţiei prin asigurarea condiţiilor de igienă (apă curentă, canalizare,
colectare controlată a deşeurilor,asigurarea necesarului de spații verzi).
5. Mediul socio-economic va avea o curbă ascendentă, ca urmare a implementării
tuturor măsurilor propuse.Apariţia de noi locuri de muncă în domeniul economic, din
sectorul III (servicii publice, comerţ, servicii administrative şi implicit servicii culturale,
de agrement, financiar-bancare, învăţământ, sănătate, etc), împreună cu o echipare
tehnico-edilitară

va conduce la ameliorarea calităţii vieţii, fapt care ar determina

fixarea populaţiei tinere, şi în consecinţă ridicarea nivelului sporului natural spre valori
pozitive cu eliminarea stagnării demografice.
Din evaluarea implementării proiectelor rezultă că, în condiţiile respectării
măsurilor propuse prin prezentul Raport de mediu, obiectivele de mediu propuse se
pot atinge deoarece:


aplicarea măsurilor propuse nu va duce la încălcarea standardelor de mediu;



nu vor fi afectate resursele naturale;



nu va fi afectată biodiversitatea;



nu va fi afectat patrimoniul cultural;



nu va fi afectată semnificativ calitatea solului, subsolului, a apelor de
suprafaţă şi subterane;



se va îmbunătăţi starea de sănătate a populaţiei.

11.DESCRIEREA
MONITORIZAREA
IMPLEMENTĂRII

MĂSURILOR

AVUTE

EFECTELOR
PLANULUI

SAU

CONCORDANŢĂ CU ART. 27;
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Măsurile propuse pentru monitorizarea efectelor produse ca urmare a
implementării planului sunt redate în tabelul nr. 11.1 :
Tabel nr.11.1
Indicatori de monitorizare şi

Obiectiv de mediu

Frecvenţa

Responsabilităţi

anual

Primăria Oradea

evaluare
Protecţia calitătii aerului

1. parametrii de calitate ai aerului
atmosferic, în diverse zone
2.Km

drumuri

modernizate/

reabilitate
anual
Protecţia calităţii apelor

1. lungimea reţelei de distribuţie

de

apă în sistem centralizat ;

suprafaţă

şi

subterane încadrarea

în

prevederile

legale

Primăria Oradea
Conform

2. lungimea reţelei de canalizare

Autorizaţiei de

orăşenească,

gospodărire a

menajeră

şi

pluvială

apelor

suprafeţe de teren ocupate cu

anual

specifice
Protecţia

solului

-

reducerea suprafeţelor
de

terenuri

Primăria Oradea

vegetaţie

supuse

eroziunii
-includerea

intregii

Stadiul implementării sistemului

localităţi în sistemul de

de

colectare controlată a

selectivă:,grad

deşeurilor,colectarea

controlată (nr. locuitori cuprinşi în

selectivă a deşeurilor

sistemul de colectare) ;,cantităţi

menajere,amplasarea

de deşeuri colectate selectiv/

containerelor

cantitate colectată ;,cantitatea de

inscripţionate pe tipuri

deşeuri

de deşeuri în punctele

deşeu

de

amplasate,nr.

colectare,valorificarea

deserviţi

colectare/colectare
de

colectare

valorificate/tip
;,nr.

de
de

containere
locuitori

/depozitarea controlată
a deşeurilor rezultare
din
,respectarea

de

demolări
PJDG

Bihor
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Îmbunătăţirea
vieţii,

calităţii
creşterea

1.nr.

persoane

sistemul

racordate

centralizat
cu

apă,

la

anual

Primăria Oradea

anual

Primăria Oradea

anual

Primăria Oradea

anual

Primăria Oradea

anual

Primăria Oradea

permanent

Primăria Oradea

de

confortului,

alimentare

cel

de

îmbunătăţirea sănătăţii

canalizare, precum şi la cele de

umane

distribuţie a gazelor şi telefonie
2.parametrii de calitate ai apei
potabile furnizate
3. Venitul pe locuitor
Indicele demografic
- Stadiul de realizare a spaţiilor

Peisaj/Turism
-

respectarea

prevederilor

OUG

verzi publice
- Numărul de structuri turistice de
primire,

114/2007;
-dezvoltarea turismului

tradiţionale/

netradiţionale înfiinţate
- Statistica numărului de turişti

ecologic
Protecţia populaţiei prin

Certificate

de

urbanism

şi

respectarea funcţiunilor

Autorizaţii de construire eliberate

propuse prin strategia
de dezvoltare locală a
municipiului Oradea –
proiecte

prioritare

2015-2020
Protecţia, menţinerea şi

număr

monumente

restaurarea

restaurate;valoarea lucrărilor;

monumentelor istorice
Conservarea resurselor

nr.

de

sisteme

de

încălzire

nepoluante instalate
Protecţia biodiversităţii

efectivele şi dinamica* speciilor,
care au determinat desemnarea
ariilor protejate

Custozii celor patru
arii protejate

*va fi apreciată pe baza determinării şi interpretării indicatorilor ecologici de bază:
constanţă, abundenţă, frecvenţă, dominanţă şi grad de acoperire
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12. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC AL INFORMAŢIEI
FURNIZATE
Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea – proiecte prioritare
2015-2020 stabileşte acţiunile şi măsurile de dezvoltare atât a centrului urban
propriu-zis, cât şi a localităţilor componente pe o durată determinată, pe baza
analizei multicriteriale a situaţiei existente şi a necesităţilor de dezvoltare a
teritoriului.
Memoriul general aferent analizat este alcătuit din patru capitole și anume:
 Introducere (date de recunoaștere a terenului, obiectul lucrării, surse de
documentare);
 Stadiul actual al dezvoltării. În cadrul acestui capitol sunt analizate
elementele cadrului natural și socio-economic al localităţii, elementele de
infrastructură de comunicaţie sau edilitară a teritoriului. În egală măsură
sunt analizate riscurile naturale din aria de interes, problemele de mediu şi
disfuncţionalităţile din teritoriu.
 În cadrul capitolului 3 sunt analizate rezultatele studiilor de fundamentare
realizate, direcţiile de evoluţie şi priorităţile în dezvoltarea teritoriului în raport
cu evoluţia populaţiei.
 Concluzii – măsuri în continuare.
Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea – proiecte prioritare
2015-2020 analizat este descris în cele ce urmează, fiind surprise o serie de aspecte
cu relevanţă în evaluarea strategică de mediu.
DOMENIU

OBIECTIVE/ PROIECTE/ ACTIVITĂȚI

DENUMIREA PROIECTULUI

1.

Centura metropolitană Oradea
Tronson: girație Calea Sântandrei – Calea Borșului, un tronson de aprox. 7,5 km

etapa I

2.

Pasaj subteran Piața Gojdu
Construcție pasaj subteran (pasaj sau pasaje subterane pentru fludizare trafic, amenajare
intersecție, circulație pietonală) și amenajare piață cu toate funcțiunile aferente

INFRASTRUCTURĂ

3.

4.

Modernizare

străzi

în

cartierele vechi din Municipiul

Modernizarea a 40 străzi precum și rețelele de utilități publice (apă, canalizare, energie

Oradea

termică, asfaltare) în zonele aflate în dezvoltare

Reabilitare

Pod

Municipiul Oradea

Piata

Unirii

in
Reabilitare Pod Piața Unirii in Municipiul Oradea
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5.

Reabilitare/

modernizare

strada
Rrefacerea rețelei de iluminat public şi a mobilierului urban

Vasile Alecsandri

6.

Reabilitare, modernizare și refacere
scuaruri în Piața Ferdinand

7.

Construcție drum

Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand

ocolitor cartier

Episcopia Bihor

Construcție Tronson 2 benzi: intersecție I. Bogdan – Calea Bihorului – girație Real
(aprox. 4 km)

8.

Infrastructură rutieră
Construcția unui drum de legătură Oradea-Felix (aprox. 3,5 km)

9.

Centura metropolitană / etapa II

Construcția unui drum ocolitor la nivel metropolitan pe relația sensul giratoriu Calea
Sântandreiului/ O. Densușianu-Nojorid, Sînmartin, Oșorhei/DN1 (aprox. 26 km)

10. Extindere și modernizare rețele de apă
și canal în Municipiul Oradea

Extindere și modernizare rețele de apă și canal în cadrul proiectului Aparegio
(etapa II)

11. Infrastructură sanitară

Construcție ambulatoriu Spitalul Județean Oradea (deasupra parcării de la intrarea UPU)
Construcție corp administrativ Spitalul Municipal Amenajare și dotare
Centrul Oncologic (2 niveluri) Medicină nucleară – SPECT CT
Dotarea Spitalelor cu aparatură și echipamente medicale

12. Reabilitare clădiri monumente
istorice

Clădirea

Primăriei

Oradea

Clădirea

Liceului M.Eminescu
Staționar II Spitalul Județean Oradea

Casa

Darvas-LaRoche

Sala

Cinema Libertatea
Sinagoga din strada Primăriei

13. Mediul de afaceri
Introducere utilități Parc Industrial EBP 2 Introducere utilități
Parc Industrial EBP 3
Introducere utilități Parc Industrial EBP 4 – pe centură aferent tronsonului nou Oradea Borș
- Sântandrei

Centru Logistic Intermodal Episcopia Bihor

14. Parcări
Realizare parcare cu 2 niveluri in fata Spitalului Municipal (aprox. 5.000 m2 /nivel cu
330 locuri)
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15. Transport public în municipiul
Oradea

Extindere linie tramvai Calea Aradului – Universitate – depou Extindere linie tramvai spre
Calea Borșului
Achiziție vehicule ecologice Panouri
informare călători
Centru de monitorizare al traficului Construcție alei pietonale și
piste de biciclete
Achiziție tram/tren construcție legătură cu linia feroviară Oradea – Băile Felix

TRANSPORT

Amenajare Centru Intermodal (zona Gării Oradea)

16. Eficiență energetică a clădirilor

Reabilitare termică școli
Reabilitare termică Spitalul Județean Reabilitare
termică Spitalul Municipal Reabilitare termică blocuri

17. Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea
sistemului de transport si distributie al

Reabilitarea a 25 km de rețele de termoficare

energiei termice la nivelul Municipiului
Oradea

18. Utilizarea eficientă a resurselor
zacamantului geotermal

Creșterea ponderii utilizării energiei geotermale din consumul total de energie termică

19. Reabilitarea, închiderea şi reconversia
funcțională a depozitului de zgură şi

Reabilitarea, închiderea şi reconversia funcțională a depozitului de zgură şi cenuşă aparținând

cenuşă aparținând Electrocentrale de

Electrocentrale de la Santăul Mic

la Santăul Mic

MEDIU

20. Reabilitarea siturilor poluate C0C3

Reabilitarea siturilor poluate C0-C3

21. Automatizare și monitorizare
puncte termice

Modernizarea punctelor termice, instalarea de echipamente de control pentru monitorizarea
sistemului transport și distribuție a energiei termice

22. Modernizare iluminat public
Înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu LED Sistem de telegestiune
Economizatoare energie
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Lucrări de ecologizare a haldei de zgură CET 2 Oradea pe o suprafață de aproximativ

23. Ecologizare haldă zgură

90 de hectare

Amenajarea malului Crișului Repede,

24. Amenajarea malului Crișului

25. Sistem informatic integrat la nivelul

PUBLICĂ

ADMINISTRAȚIE

începând cu

zona Baraj Ioșia până la limita

administrativ-teritorială a Municipiului Oradea (spre comuna Borș)

Repede

Eficientizarea raporturilor contribuabililor cu administrația locală, cu furnizorii de servicii publice
de interes local prin crearea unor baze de date comune, prin simplificare administrativă, prin

administrației publice locale

implementarea unor servicii/aplicații de tip e-guvernanță locală, crearea unor puncte de tip 1
stop-shop.

Construcția unei baze de tratament și agrement la nivelul Ștrandului Ioșia
Construcție Aquapark Sînmartin

26. Agrement + balnear

27. Valorificarea potentialului turistic al Cetătii
și

Oradea

creșterea

gradului

de

informare și promovare turistică a

Reabilitarea, restaurarea şi refuncționalizarea zidurilor cetății Oradea (bastioane, curtine şi
contraescarpă) în vederea introducerii în circuitul turistic – „Cetatea Oradea – Centru
Multicultural şi Multiconfesional European – etapa III

Municipiului Oradea

TURISM

Înființarea unor puncte de informare și promovare turistică

Crearea unui ecosistem IT (IT hub, scoala IT). Autoritatea locala va oferi gratuit spatiul pentru
activitatea mai multor start-up-uri.

28. IT HUB - Oradea

Organizarea unor programe comune la nivelul scolilor și liceelor
29. Interconectarea mediului educațional cu

pentru a interconecta invatamantul cu mediul IT;

IT

domeniul IT

SĂNĂTATE

Crearea unei platforme comune IT care să interconecteze
30. Îmbunătățirea infrastructurii IT la nivelul

spitalele din Municipiul Oradea și îmbunătățirea rețelei IT prin dezvoltarea soluțiilor de

spitalelor din Municipiul Oradea

securitate la clădirile care asigură serviciile de sănătate. Organizarea data center într-unul din
spațiile existente în cadrul celor 3 structuri publice, achiziție echipamente data center,
instalații conexe (electrică, climatizare, semnalizare și stingere incendiu, alimentare

electrică de rezervă, control acces și supraveghere video),
interconectare locații, softuri de management, monitorizare și securitate, virtualizare. Crearea
unor soluții de back-up locale oentru fiecare din structurile implicate.Lucrări complementare
de reabilitare infrastructură IT locală.

31. Îmbunătățirea serviciilor medicale oferite

Infiintare centru STROKE;

de Spitalul Clinic Județean de Urgență
Oradea

32. Îmbunătățirea infrastructurii
serviciilor

medicale

Spitalul

și
oferite

a
de

Organizare compartiment de sterilizare centrala in locatia vechiului bloc operator din cladirea
din Spitalul Municipal Gavril Curteanu;

Municipal

Gavril Curteanu
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33. Reducerea costurilor

de operare la

nivelul clădirilor și instalațiilor spitalelor

Achiziție echipamente și elemente de automatizare în vederea realizării unui management

din

centralizat al tuturor instalațiilor aferente clădirilor în care își desfășoara activitatea spitalele

Municipiul

introducerea

unui

Oradea

prin

sistem

BMS

din Oradea.

(Building Management System).

34. Reabilitarea şi

extinderea infrastructurii

Reabilitarea centrului social- Azil de noapte (Gutenberg)

sociale de la nivel local

35.

Modernizarea

infrastructurii

Reabilitarea și dotarea spațiilor în care funcționează cabinetele medicale școlare de medicină
generală și medicină dentară (35 de cabinete de medicină generală și 2 cabinete de medicină

medicale din școli și licee

dentară);
Achiziționarea aparaturii și instrumentarului medical necesar funcționării acestor cabinete.

36.

Amenajarea și dotarea cu echipamente a spațiilor de joacă exterioare aparținând creșelor

Modernizarea

din Municipiul Oradea;

infrastructurii
educaționale

37. Centru social multifuncțional pentru

Amenajarea unui Centru social multifuncțional pentru varstnici care să fie integrat in cadrul
unui centru mai mare de activități.

SOCIAL

vârstnici

în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea care să cuprindă arhivarea electronică

aflate în subordinea Consiliului Local al

si prelucrarea (circuit electronic al documentelor) și uniformizarea nomenclatoarelor la nivelul

Municipiului Oradea

serviciilor/direcțiilor din cadrul PMO, stabilirea pe fiecare directie/serviciu a responsabililor pe
fiecare funcțiune

39. Îmbunățirea activității instituțiilor publice
aflate în subordinea Consiliului Local al

Reconfigurarea rețelei IT din cadrul PMO respectiv conceperea unei aplicatii IT care sa
centralizeze datele de la scoli, liceele din Municipiul Oradea

Municipiului Oradea

40. Îmbunătățirea

activității

Formarea personalului din cadrul Asociațiilor de Proprietari și dotarea cu echipamente hard
și soft dedicat (monitorizare, control)

Asociațiilor de Proprietari

41. Îmbunățirea activității instituțiilor publice
aflate în subordinea Consiliului Local al

Achiziție de tehnică de calcul pentru Primăria Municipiului Oradea și instituțiile aflate în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Municipiului Oradea

42. Îmbunătățirea condițiilor de funcționare la
nivelul ciclului

EDUCAȚIE

CAPACITATE

ADMINISTRATIVĂ

Sistem informatic integrat la nivelul instituțiilor publice aflate
38. Îmbunățirea activității instituțiilor publice

preuniversitar;

şcolar

Reabilitarea

şi

modernizarea

infrastructurii

şcolare

preuniversitare;
Dotarea cu materiale didactice a unităților de învățământ; Dotarea cu echipamente IT a
unităților de învățământ; Implementarea de proiecte integrate (dotare, schimburi
experienta profesionala, schimb de bune practici)
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Derularea unor campanii de atragere a societăților din regiune în organizarea evenimentelor

43. Evenimente culturale

CULTURĂ

culturale prin sponsorizare. Deschiderea Municipiului spre societățile comerciale în vederea
cofinanțării unor evenimente culturale ar putea fi

o soluție pentru bugetele diferitelor

evenimente culturale promovate în Municipiul Oradea

44. Centru

Construcția unui centru multifuncțional sportiv, care să includă pistă de atletism, săli pentru

multifuncțional sportiv

box, judo, scrimă, tir sportiv, etc

- sală de sport

Organizare Campionat Mondial (baschet,handball,volei, judo, karate, scrimă,tir sportiv etc.)

45. Construirea unei săli de sport (Sala
Polivalentă) cu
5.000 de locuri

46. Reabilitarea bazelor sportive

SPORT

existente



reabilitare săli de sport şi terenuri de sport din cadrul şcolilor;



imprejmuiri scoli;



amenajare locuri de parcare;



restrângerea suprafețelor ingradite.

Din punct de vedere a dezvoltării economice, a creării locurilor de muncă, a
furnizării serviciilor medicale, educaționale și sociale, sfera de influență a Municipiului
Oradea, calculată în raport cu celelalte centre urbane din regiune, se intinde până la
50 de km distanță de municipiu, justificând astfel rolul determinant asupra localităților
din județul Bihor.
Politica de fragmentare teritorială din ultimii 25 de ani care a contribuit la
scăderea capacității instituționale a autorităților locale situate în mediul rural, fapt ce
impune regândirea politicii de dezvoltare teritorială a României în sensul susținerii
concentrărilor teritoriale și economice care să permită o diseminare a dezvoltării cu
impact la nivelul vecinătăților apropiate sau mai îndepărtate.
Astfel, creșterea masei demografice și economice în jurul Municipiului Oradea
este o necesitate ce contribuie la îmbunătățirea capacității de atragere de noi investiții
în regiune respectiv de multiplicare a oportunităților la acest nivel, mai ales având în
vedere contextul concurențial pentru atragerea de capital și oameni în care este
implicat Municipiul Oradea în raport cu celelalte orașe din regiune (Cluj-Napoca,
TImișoara, Debrecen, Arad).
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Rolul Municipiului Oradea în dezvoltarea județului Bihor se traduce ca fiind
important atât din punct de vedere al gradului de conectitivitate, fluxurilor de trafic
cât și din punct de vedere al dezvoltării socio-economice.
În ceea ce privește proiectul unirii adminsitrativ teritoriale dintre OradeaSînmartin, relația de dezvoltare teritorială între cele două unități administrativteritoriale învecinate are la bază o experiență de durată în ceea ce privește dezvoltarea
în comun a serviciilor publice respectiv accesarea infrastructurii de agrement din
stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai .
Oradea a epuizat cea mai mare parte a terenurilor disponibile (70% din
suprafața totală este reprezentată de intravilan) şi are nevoie de spații limitrofe
pentru dezvoltare rezidențială şi de servicii. Dezvoltarea spre zona de deal este dificilă,
iar spre câmpie intravilanul a atins limita teritorială.
Pe de altă parte, Comuna Sînmartin prin amplasarea sa, oferă un acces facil
la oportunitățile urbane, existând o alipire naturală de municipiu. Această proximitate
a fost intensificată în ultimii ani prin experiența comună din cadrul Zonei Metropolitane
Oradea şi a asociațiilor intercomunitare Termoregio, Aparegio şi Transregio.
Din punct de vedere turistic, brand-ul Băile Felix (cea mai mare stațiune
balneară cu regim permanent din România) şi cel al oraşului Oradea sunt asociate.
Realizarea unui brand turistic comun bazat pe complementaritatea obiectivelor
turistice din stațiunea balneară cu cele specific urbane (arhitectură, istorie), va asigura
satisfacerea unei palete largi de actuali şi potențiali turişti.
Creşterea numărului populației şi a suprafaței oraşului va ridica prestigiul
Municipiului Oradea şi capacitatea de atragere a activităților economice şi fonduri
nerambursabile.
În acest sens, pentru o analiză mai aprofundată cu privire la complementaritatea
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diferitelor funcțiuni teritoriale, oportunități și perspective este necesară o abordare
bazată pe identificarea punctelor forte și slabe atât în ceea ce privește serviciile
publice existente la nivelul celor două U.A.T. cât și referitor la domeniile de interes
care ar putea sta la baza unei dezvoltări teritoriale comune a celor două localități.
Pentru propunerile concrete, au fost evaluate efectele produse în raport cu
fiecare dintre obiectivele de mediu cu caracter strategic stabilite anterior.
Evaluarea efectelor cumulative de mediu generate de implementarea
propunerilor Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea – proiecte
prioritare 2015-2020 Oradea s-a realizat prin însumarea notelor de evaluare
acordate în raport cu obiectivele de mediu specifice. Astfel, a fost pusă în evidenţă
apariţia efectelor negative în ceea ce priveşte: apă ,biodiversitate , sol/subsol și
managementul riscului de mediu.
Se poate afirma că acesta va avea o contribuţie vădit pozitivă la nivelul
evoluţiei întregului sistem teritorial, inclusiv asupra componentelor de mediu, în timp
ce efectele negative pot fi evitate în condiţiile aplicării măsurilor propuse de către
evaluator.
Efectele negative sunt asociate în primul rând proiectelor ce implică anumite
construcţii, etapei de șantier fiindu-i asociate anumite efecte negative, cu durată
determinată, asupra factorilor de mediu (poluarea locală a aerului, zgomot, poluarea
accidentală a solului, zgomot, disconfort pentru populaţia riverană etc.). Această etapă
de șantier este inevitabilă însă în cazul tuturor proiectelor de investiţii, cu

toate

acestea, efectele potenţiale asupra mediului trebuie identificate din faza de proiectare,
analizate, propuse măsuri de reducere a impactului, care de cele mai multe ori ţin
de disciplina personalului angajat.
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