Structura de lemn a turnului principal al Palatului
Episcopal Greco-Catolic a fost montata Marti , 9 Iulie
2019, 14:22

Mar?i, 9 iulie 2019, la ora 9:00, a fost amplasata cu ajutorul unei macarale structura de l
emn a turnului principal al Palatului Episcopal Greco-Catolic din Pia?a Unirii.
Ridicarea cu macaraua ?i fixarea structurii de lemn au decurs fara probleme. Cu o g
reutate de 7 tone ?i o inal?ime de 7,5 m, structura de lemn montata azi are forma unui tr
unchi de con cu un diametru de 3,5 m in partea de sus ?i cu un diametru de 8 m in p
artea de jos, fiind construita din lemn lamelar incleiat, de molid.
Urmeaza ca la sfar?itul acestei saptamani sa fie adusa pe ?antierul din fa?a Palatului Epi
scopal ?i partea superioara a turlei, respectiv partea superioara a structurii de lemn m
ontata azi.
"Aceasta parte superioara este tot o structura de lemn, care dupa ce va fi adusa in
?antier va fi imbracata cu ornamente din cupru, dupa care in cca 3-4 saptamani va fi r
idicata cu macaraua deasupra structurii de lemn fixate azi. Lucrarile vor continua cu
montarea deasupra structurii de lemn a unei folii de aerisire dintr-un material special
care are in structura sa ni?te fibre din inser?ie metalica. Aceasta folie are rolul de a me
n?ine o distan?a intre structura de lemn ?i solzii din tabla de cupru, tocmai pentru a asi
gura o aerisire corespunzatoare. Dupa fizarea foliei de aerisire, solzii de cupru vor fi
monta?i bucata cu bucata", ne-a declarat ing. Alex Ienciu de la firma Trameco.
Urmeaza ca intreaga lucrare de refacere a Palatului Episcopal, al carui acoperi? a ars in v
ara anului trecut, in urma unui incendiu devastator, sa fie finalizata in cursul lunii
septembrie. Constructorul lucreaza in prezent la realizarea invelitorii din ?igla ?i a or
namentelor de cupru, termenul estimat pentru realizarea in intregime a invelitorii din
?igla fiind mijlocul lunii iulie.
Valoarea lucrarilor actuale este de 7.960.000 lei, fara TVA, in care este inclusa ?i p
roiectarea.
Într-o ultima etapa, se va realiza reabilitarea interioara ?i refunc?ionalizarea efectiva a cla
dirii conform planurilor ini?iale, reabilitarea totala a Palatului urmand sa se finalizeze i
n termen de cel mult trei ani.
Prin incheierea unui contract de parteneriat intre Municipiul Oradea ?i Episcopia R
omana Unita cu Roma, Greco-Catolica, de Oradea, Episcopia a pus la dispozi?ia m
unicipalita?ii imobilul Palatul Episcopal Greco-Catolic (monument istoric construit i
ntre anii 1903-1905 dupa proiectul arhitectului Kálmán Rimanóczy junior) ?i cons
truc?iile anexe, in vederea realizarii lucrarilor de consolidare, reabilitare ?i re
func?ionalizare ?i administrarii de catre Municipiul Oradea a Palatului Episcopal Greco-Ca
tolic din Oradea, pe o perioada de minimum 20 de ani.

