A inceput forarea primilor pilo?i la pasajul din zona P
ie?ei Cetate Vineri , 19 Noiembrie 2021, 11:39

A inceput forarea pilo?ilor la pasajul subteran din dreptul Pie?ei Cetate, operatiune care se
estimeaza ca va dura pana la sfar?itul acestui an. Pilotii forati sunt structuri de beton c
are vor sustine peretii pasajului.
Cei 86 de piloti urmeaza sa fie forati in cadrul proiectului ?Coridor de mobilitate ur
bana durabila in Pia?a Emanuil Gojdu din Oradea - Etapa II". Prin acest obiectiv de i
nvesti?ii urmeaza sa fie realizat un pasaj rutier subteran in zona intersec?iei dintre Bu
levardul Dimitrie Cantemir ?i strada Sucevei.
Pasajul rutier va avea doua rampe, fiind realizata prima incinta de palplan?e aferenta r
ampei dinspre bulevardul Dimitrie Cantemir. Totodata, a inceput desfacerea sistemului
rutier din rampa dinspre bulevardul Dimitrie Cantemir ?i continua lucrarile la re?elele de
utilita?i, fiind in execu?ie lucrari la canalizarea pluviala in zona viitorului sens giratoriu di
n dreptul strazii Evreilor Deportati (Sucevei) precum ?i la canalizarea pluviala ?i re
?elele de apa in zona blocului Cicero. Traficul a fost deviat, astfel ca circula?ia se de
sfa?oara pe linia de tramvai.
Ce lucrari se vor executa
În cadrul proiectului vor fi realizate doua gira?ii la nivelul solului, care vor fi traversate in
subteran de un pasaj pe rela?ia Dimitrie Cantemir - Centrul Civic, iar la nivelul solului v
a exista, in continuare, o banda dedicata liniilor de tramvai.
Totodata, vor fi executate urmatoarele categorii de lucrari: realizarea sistemului de
iriga?ii, modernizarea zonei pietonale ?i a trotuarelor din aria proiectului, piste de bi
ciclete, sta?ii de transport public modernizate precum ?i plantarea de arbori ?i arbu?ti.
Viitorul pasaj rutier este situat pe una dintre cele mai importante axe de circula?ie din O
radea, axa pe direc?ia Nufarul - Cantemir - Centrul Civic - B-dul Magheru - str. R
epublicii - Gara - str. ?tefan cel Mare. Prin realizarea acestui pasaj se urmare?te fl
uidizarea traficului rutier in vederea reducerii poluarii ?i cre?terii siguran?ei, sprijinirea tra
nsportului public de persoane prin reducerea timpilor de parcurs a autobuzelor ?i t
ramvaielor, precum ?i cre?terea atractivita?ii transportului public din Oradea.
Durata de execu?ie a lucrarilor este de 15 luni, estimandu-se finalizarea lor in luna o
ctombrie 2022. Acest obiectiv de investi?ii este parte componenta a proiectului ?
Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Pia?a Cetate, O
radea", cod SMIS 126217, proiect finan?at prin Programul Opera?ional Regional 20
14 - 2020. Finan?area nerambursabila este 98% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Lucrarile sunt executate de asocierea formata din S.C Freyrom S.A - lider de asociere,
S.C.Procons Group S.R.L, S.C Metabet CF S.A ?i SC Leko Construct S.R.L. Valoarea l
ucrarilor este de 27.004.232,55 lei fara TVA. Acest proiect este implementat de
Primaria Oradea prin Direc?ia de Management Proiecte cu Finan?are Interna?ionala.

