Titlu Proiect :

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

Sursa de finanţare : Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, – Axa prioritară 1 „Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1
„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”

Stadiu proiect :

în evaluare

Obiectivul general al proiectului vizează reabilitarea Pasajului Vulturului Negru, respectiv a sistemului de canalizare și a
pavajului interior, precum și realizarea unui iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii
monumentului în circuitul european al secessionului în vederea valorificării moștenirii cultural-arhitectonice a orașului,
ținând cont de faptul ca aceasta este un monument de importanță istorică și culturală fiind trecută în lista monumentelor
istorice emisă în 2004 sub numărul BH-II-m-A-01086.
Obiective specifice

1.Reabilitarea sistemului de canalizare: În cadrul acestui obiectiv se vor efectua lucrări de realizare a unui canal
tehnic de înmagazinare a reţelelor edilitare, precum și de racord canalizare menajeră ape uzate, racord canalizare
ape pluviale, realizarea reţelei de canalizare menajeră, realizarea reţelei de canalizare pluvială, realizarea reţelei
de alimentare cu apă, curăţirea căminelor de vizitare colmatate, în scopul ameliorării condiţiilor igienico-sanitare,
a activităţilor sociale desfăşurate în cadrul instituţiilor aferente pasajului şi nu în ultimul rând a confortului.
2.Reabilitarea sistemului de pavaj: se va realiza un pavaj din mozaic turnat în registre lungi, cu elemente decorative
care să puncteze accese şi elemente importante ale traseului; se va puncta zona de interferenţă a celor trei direcţii
ale pasajului printr-un decor din sticlă mată cu iluminare indirect; se vor amenaja de-a lungul pereţilor, 2 canale
pentru utilităţi (apă-canal, electrice, telefonie, cablu, etc.) acoperite cu piese detaşabile din mozaic turnat în
cofraje metalice; se vor prevedea elemente de mascare a gurilor de aerisire a subsolului din sticlă mată colorată pe
suport metalic.
3.Realizarea iluminatului architectural: în vederea unei optime exploatări turistice a pasajului Vulturul Negru pentru
iluminatul architectural a acestuia se vor realiza următoarele tipuri de categorii de iluminat: aplici cu glob de
sticlă existente, racordate la reţeaua de iluminat public care vor fi reabilitate, spoturi luminoase încastrate în
pavaj, iluminat acoperiş cu aparate de iluminat liniare, iluminat cupolă centrală, iluminat vitralii, iluminat cu LED
pentru element decorativ din pavaj.
4.Asigurarea unei game variate de servicii cultural-turistice (diversificarea pieșei turistice), posibilitășilor de
participare conferinșe sesiuni, întâlniri de afaceri etc. (turism de afaceri și de conferinșe) adăugandu-i-se
aceea de vizitare a Complexului Vulturul Negru (turism de patrimoniu) sau la difeirtele manifestări artistice care
se vor putea desfășura în pasaj sau în locașiile din Complexul Vulturul Negru (turism de eveniment).
5.Creşterea calităţii vieţii prin asigurarea confortului prin reabilitarea Pasajului Vulturul Negru executându-se reţele
edilitare noi care vor asigura funcţionarea normală la parametri optimi de igienă, rezultând o ameliorarea
consistentă a condiţiilor igienico-sanitare, a activităţilor sociale desfăşurate în cadrul instituţiilor aferente
pasajului şi nu în ultimul rând a confortului.
Valoarea totala a proiectului – 4.213.549,08 RON
Valoarea asistenţei financiare nerambursabile – 2.944.384,52 RON
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