Proiect de amenajare a unui arheoparc in incinta
Palatului Princiar Joi , 8 Februarie 2018, 15:27

Consiliul Local al municipiului Oradea a aprobat proiectul ?Amenajarea unui Ar
heoparc in incinta Palatului Princiar al Ceta?ii Oradea, etapa de amenajare provizorie", p
ropus de Primaria municipiului Oradea, prin Direc?ia de Management Proiecte cu F
inan?are Interna?ionala.
În contextul descoperirilor arheologice din subsolurile corpurilor A si B din perioada 2
012 - 2015, in anul 2015 au continuat cercetarile arheologice in curtea Palatului
Princiar pentru punerea in valoare a vechii catedrale gotice, ce se dezvolta pe
aliniamentul ce uneste subsolurile corpurilor sus amintite si zona Corpului D, ocupand
o parte insemnata a curtii.
Proiectul elaborat de SC Pro Arh SRL propune amenajari definitive in curtea Palatului
Princiar, pentru organizarea de activita?i educative, demonstrative, de odihna, loisir, s
pectacole artistice, spectacole de lumini laser ?i sunet (cu tematica istoriei ceta?ii) pr
oiectate pe fa?adele cladirilor ?i amenajari provizorii pentru punerea in valoare a ve
stigiilor arheologice, astfel incat in zona catedralei gotice sa poata fi reluate oricand
cercetarile arheologice, fara desfacerea unor pavaje.
Amenajarea cur?ii, cu suprafa?a de 4917 mp, va pune in eviden?a elementele con
structive ale catedralei gotice ?i ale corpurilor adiacente, reconstituite conform r
ezultatului cercetarilor arheologice. Zidurile vor fi marcate la sol cu piatra fasonata.
Suprafa?a din interiorul ?i din jurul catedralei episcopale care urmeaza a se cerceta in co
ntinuare va fi finisata cu pietri? compactat. De asemenea, se vor pune in valoare m
ormintele regale. Spa?iul perimetral considerat ca nu va mai fi cercetat arheologic se va p
laca cu piatra cubica. În jurul copacilor se vor crea mici spa?ii verzi cu arbori ?i arbu?ti. Spa?
iul va fi dotat cu mobilier urban adecvat monumentului (panouri de informare, banci,
fantani de baut apa, co?uri de gunoi). Corpurile de cladire vor fi protejate prin r
ealizarea unei hidroizola?ii ?i a unui dren racordat la re?eaua de canalizare pluviala de inc
inta. Se vor monta ?i alimenta la re?eaua de apa din incinta ceta?ii doua fantani de baut apa
?i un hidrant de incendiu.
În cadrul evenimentelor culturale se va putea amenaja o scena mobila, iar spa?iul din in
teriorul catedralei episcopale marcat la sol va putea fi mobilat cu banci mobile. Langa
locul de scena va fi amplasata o firida electrica ?i se va extinde iluminatul decorativ.
Valoarea lucrarilor, a organizarii de ?antier, a utilajelor ?i dotarilor este de 2.020.050 lei far
a TVA. În momentul de fa?a este in curs de ob?inere autoriza?ia de construire, iar lucr
arile vor demara in cursul lunii martie 2018 ?i vor fi executate de SC Constructorul S
alard SRL.

