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Organisme centrale
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Ministerul Transporturilor;
Ministerul Culturii;
Ministerul Apărării Naţionale;
Ministerul Afacerilor Interne - Serviciul Român de Informaţii;
Organisme teritoriale / reprezentanţi ai organismelor centrale
Consiliul Judeţean Bihor;
Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Cluj-Napoca;
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor;
Compania de apă Oradea;
Transelectrica Cluj;
Electrica SA – sucursala de distribuţie Oradea;
Distrigaz Vest, Oradea;
Compania Naţională de Autostrăzi şi drumuri Naţionale, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri ClujNapoca;
Compania Naţională de Căi Ferate SN CFR SA – Regionala Cluj-Napoca;
Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
Direcţia Silvică Bihor;
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Judeţeană Bihor;
Administraţia Naţională "Apele Române" – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri;
Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Bihor;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” alJudeţului Bihor.
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1.2 OBIECTIVELE LUCRĂRII

Conform Legii 350/2001, cu completările si modificările ulterioare, obiectivele lucrării sunt următoarele:
(1) Planul urbanistic general are atât caracter director, cât şi de reglementare şi reprezintă principalul instrument
de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.
Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul urbanistic general,
care se actualizează periodic la cel mult 10 ani.
(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativteritoriale de bază, cu privire la:
a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;
f1) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;
g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.
i) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind
prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor
în aceste zone.
j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.
(3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:
a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului
naţional, zonal şi judeţean;
d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice
privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.
e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;
f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;
g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.

1.2.1. SOLICITĂRILE TEMEI PROGRAM
Extras din documentul temei de proiectare, redactat de Primăria Municipiului Oradea:
„Planul urbanistic general al municipiului Oradea, survine într-o nouă etapă de dezvoltare a municipiului şi preia
situaţia existentă de facto.
Propunerile de urbanism se vor face pe elemente de prognoză economică si demografică, definite în actuala
etapă cu aproximaţie, mai ales în ceea ce priveşte dimensiunea temporală, cu scopul de a oferi soluţii de
funcţionare optimizatoare.
La baza propunerilor ce se vor prezenta în planul urbanistic general vor sta câteva elemente de bază după cum
urmează:
• Etapa următorilor ani de dezvoltare a municipiului, în contextul noii configuraţii europene - va fi
remarcabilă prin schimbări conceptuale, datorate integrării europene de la o economie de subsistenţă la o
economie de piaţă integrată, ceea ce obligă la elaborarea unor concepţii largi şi optimizante de urbanism
pe termen mediu şi lung. Această etapă poate fi apreciată din start ca o etapă istorică pentru întreaga
euroregiune;
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Poziţia geografică a municipiului Oradea în partea de vest a ţării, în regiunea de dezvoltare 6 şi tradiţiile
dezvoltării sale de-a lungul istoriei, - conferă municipiului condiţii favorabile de a se dezvolta în
continuare, ca unul din cele mai importante localităţi din regiune;
Luarea în considerare a studiului teritoriului Zonei Metropolitane Oradea
Luarea în considerare a localităţilor periurbane municipiului ca viitoare componente ale unui sistem de
localităţi de cazare şi de odihnă pentru salariaţii din municipiu;
Luarea în considerare a reliefului şi a condiţiilor climatice care favorizează dezvoltarea în teritoriu a
muncipiului;
Potenţialul economic şi uman trebuie valorificat în noile condiţii ale economiei de piaţă globale ţinând
cont de toţi factorii favorabili care pot conlucra la schimbarea pozitivă a calităţii vieţii;
Reţeaua densă de căi de comunicaţie rutieră, feroviară, aeriană constituie elemente importante ce
trebuie valorificate corespunzător în beneficiul dezvoltării întregii euroregiunii;
Organizarea dezvoltării viitoare trebuie să ţină cont de interdependenţa factorilor ce influenţează viaţa
urbană: factorii exteriori din teritoriu precum accesibilitatea sau reţeaua de localităţi şi factorii interiori
legaţi de circulaţia interioară, zonificarea funcţională, echiparea tehnico-edilitară, protecţia mediului etc;
Dezvoltarea funcţiunilor urbane trebuie să se facă în cadrul unei zonificări judicios adoptate, care apoi să
fie riguros implementată, de factorii de decizie şi de autorizare;
Reţeaua circulaţiei rutiere trebuie dezvoltată echilibrat, pe trepte de clasificare în raport cu destinaţia
străzilor şi drumurilor, respectiv a categoriilor de trafic major (circulaţie locală sau de tranzit, transport
uşor sau greu, viteza de circulaţie, etc.) realizând prospecte largi, cu spaţii verzi de aliniament pe arterele
majore noi propuse;
Reţeaua circulaţiei feroviare trebuie restructurată în conformitate cu noile concepţii ale Uniunii Europene,
într-o viziune care să vizeze modernizarea unui trafic integrat, separarea traficului de călători (urban,
interurban rapid, expres) de traficul de mărfuri (greu sau uşor);
Reţeaua circulaţiei aeriene trebuie restructurată în conformitate cu noul context euroregional prin
dezvoltarea aeroportului şi creşterea traficului aerian de nave comerciale de pasageri şi de mărfuri;
Organizarea industriei în continuare pe zone industriale cu profile de producţie definite, rezervarea de
terenuri pentru industrie şi depozite (centre logistice);
Dezafectarea, prin încetarea activităţii sau prin strămutarea şi regruparea unor industrii răsfirate în zonele
funcţionale cu care sunt incompatibile, în special cele din zona de locuit;
Modernizarea, retehnologizarea, restructurarea sau schimbarea profilului industriilor existente, care
necesită astfel de intervenţii;
Dezvoltarea zonei de locuit prin creşterea fondului locuibil în construcţii realizate pe bază de iniţiativă
privată, vizând creşterea confortului urban şi de locuire, plastică arhitecturală variată, finisaje şi echipare
de calitate, reducerea regimului de înălţime a clădirilor de locuit, individualizarea locuinţei;
Determinarea de zone pentru parcelări de terenuri pentru locuinţe noi pe loturi unifamiliale sau în asociaţii
restrânse şi blocuri în condomeniu pentru rezolvarea lipsei de locuinţe de calitate la preţuri accesibile;
Dezvoltarea reţelei de dotări de învăţământ, cultură, sănătate, sociale, comerciale, prestări servicii, sport,
etc. la nivelul cerinţelor creşterii populaţiei municipiului şi rezervarea de terenuri la nivelul structurii urbane
a ansamblurilor de locuit şi a centrului urban;
Dezvoltarea suprafeţelor cu spaţii verzi, de odihnă, recreere şi agrement, prin conservarea severă a
suprafeţelor existente împotriva tuturor intenţiilor presante de consumare a acestor suprafeţe pentru
construcţii cu funcţiuni diverse şi prin realizarea de noi spaţii verzi repartizate omogen în ansamblul
întregului municipiu;
Realizarea de amenajări de oglinzi de apă cu funcţiuni de ameliorarea microclimatului şi agrement pentru
populaţie - prin absorţia apei pluviale în exces;
Valorificarea potenţialului de odihnă şi turism existent în teritoriul periurban;
Protecţia mediului înconjurător prin măsuri urbanistice vizând amplasamente industriale, depozite
reziduale, surse de apă, staţii de epurare, perdele de protecţie precum şi echipamente de reţinere a
substanţelor poluante la agenţii producători de noxe.
Protejarea zonelor istorice şi crearea de rezervaţii de arhitectură pentru fondul construit valoros, rezultat
pe baza studiilor de specialitate, asupra cărora orice intervenţii să se facă pe baza unor studii
aprofundate şi autorizate legal;
Protejarea arterelor de penetraţie împotriva intervenţiilor întâmplătoare, precum şi a celorlalte zone
privind implantarea de obiecte minore care ar polua arhitectural aspectul urban al municipiului - prin
realizarea de studii de specialitate autorizate de Primăria Municipiului Oradea”
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1.2.2. PREVEDERI ALE STRATEGIEI ŞI PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE
ALE MUNICIPIULUI ORADEA

1.2.2.1 Viziunea şi strategia de dezvoltare propuse prin Planul Integrat de Dezvoltare
Urbană Oradea
Extras din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Oradea, autor Primăria Municipiului Oradea, 2010:
“[...] viziunea asupra dezvoltării oraşului poate fi formulată astfel:
Oraş cosmopolit şi multiconfesional cu identitate culturală în revigorare şi o dinamică sustenabilă bazată
pe competitivitate şi creştere economică promovând economia bazată pe cunoaştere.
Din acest mod de formulare a viziunii asupra dezvoltării municipiului Oradea se pot desprinde câteva din
funcţiunile pe care oraşul le îndeplineşte:

Oraşul cosmopolit şi multiconfesional, această funcţiune conferă oraşul caracterul de oraş multicultural care
îmbină o serie de culturi specifice populaţiei de naţionalitate română şi de etnie maghiară. Este deasemenea
oraşul în care creştinismul este întâlnit sub diversele sale forme de manifestare de la ortodocşi,greco şi romanocatolici, reformaţi, unitarieni şi neoprotestanţi. Cu toate că religiile specifice populaţiei asiatice sunt aproape
inexistente totuşi este interesant de amintit că în Parcul Petofi funcţionează pentru prima dată Casa lui Budha.
Tradiţiile specifice, religia fiecărei etnii, obiceiurile fac ca în această citadelă situată pe malul Crişului Repede să
se îmbine armonios elemente de multiculturalitate şi de multiconfesionalitate ceea ce îi conferă caracterul de oraş
european deschis, echilibrat cu un nivel de civilizaţie şi cunoaştere extrem de diversificat compatibil cu cel al
oraşelor de dimensiuni asemănătoare din Uniunea Europeană.
Oraşul turiştilor este o funcţiune pe care municipiul Oradea o îndeplineşte datorită potenţialului turistic antropic şi
natural de care dispune. Ori aici este vorba de un potenţial turistic rezultat din bogăţia de monumente istorice pe
care oraşul o deţine, peste 400 de clădiri monument din care 77 monumente de istorie şi arhitectură clasa A
sau B. Cetatea Oradea, monument istoric şi de arhitectură de valoare excepţională, dar şi edificiile istorice, din
Ansamblul Urban I – Centrul istoric Oradea şi II, de pe Calea Republicii, Piaţa Unirii, Piaţa Unirii,
163 Piaţa Ferdinand prin stilurile arhitecturale pe care le îmbină, baroc şi seccesion,sunt adevărate surse de
atracţie pentru turiştii aflaţi în tranzit prin municipiul Oradea. La acestea se adaugă şi edificiile religioase care
îmbogăţesc spiritual viaţa oraşului, dintre care, cele mai importante sunt: Basilica Minor – Catedrala
romano-catolică Oradea, unică prin dimensiunile sale în România, Mănăstirea Sfintei Cruci, dar şi catedrala
ortodoxă Biserica cu Lună din Oradea, unică în Europa prin mecanismul de acţionare al orologiului.
La acest tip specific de potenţial turistic se adaugă turismul de agrement şi balnear bazat pe apa geotermală. Cu
toate că Oradea este la început de drum în domeniul turismului balnear se pare că acesta este un potenţial de
servicii pe care municipiul trebuie să îl valorifice pe termen mediu şi lung. O primă încercare a fost realizată prin
încercarea de a accesa fonduri europene pentru modernizarea Ştrandului Municipal a cărei modernizare este
realizată pe baza conceptului de wellness termal potrivit căruia gama de servicii turistice este extrem de
diversificată, de la serviciile de tratament medical până la serviciile de agrement destinate turistului.
Oraşul antreprenor este nu numai o funcţiune a oraşului dar şi o necesitate imediată pe termen mediu şi lung.
Oraşul antreprenor susţine competiţia mediului de afaceri şi intervine pe piaţă atunci când există nevoi reale pe
care oraşul trebuie să le satisfacă prin serviciile publice prestate. În centrul atenţiei pentru oraşul antreprenor este
situat consumatorul care solicită ca nevoile sale să fie acoperite prin bunuri şi servicii oferite de mediul de afaceri
în termeni de calitate şi preţ. Competitivitatea nu poate fi susţinută fără o infrastructură specifică mediului de
afaceri. Aşa încât o condiţie de bază pentru mediul de afaceri rămâne infrastructura pentru a asigura accesul
mediului de afaceri la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare, energie termică, energie electrică sau la
infrastructura rutieră. Aceasta face ca oraşul antreprenor să susţină investiţiile publice în utilităţi destinate mediului
de afaceri şi în acelaşi timp să asigure un nivel de trai decent populaţiei, pentru a contracara impactul negativ al
migrării forţei de muncă. Cele trei obiective urmărite de oraşul antreprenor,competitivitatea mediului de afaceri,
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investiţiile publice în utilităţi şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al forţei de muncă fac din oraşul antreprenor un
oraş dinamic cu perspectiva unei creşteri economice pe termen mediu şi lung.
Oraşul locuitorilor este a patra funcţiune pe care o asigură oraşul care se referă la îmbunătăţirea gradului de
urbanizare al populaţiei. Ori această funcţiune este în acelaşi timp şi o cerinţă a omului modern. De fapt nevoile
omului modern trebuie privite şi din perspectiva nevoilor de urbanizare ale populaţiei care sunt solicitate în mod
continuu, în termeni de preţ şi calitate. Nu vom putea discuta despre un standard de viaţă decent dacă nu este
asigurat accesul populaţiei la utilităţile publice. Dar nevoile omului, pe măsură ce progresul tehnic a evoluat
simţitor s-au diversificat şi multiplicat exponenţial. Nevoia de mobilitate dar şi de comunicare fac ca astăzi
autorităţile locale să fie asaltate de solicitări din ce în ce mai complicate şi mai diversificate din partea populaţiei.
Nu mai este suficient să asigure (autorităţile locale) calitatea vieţii prin accesul populaţiei la utilităţile
publice ci dimpotrivă este necesar să fie asigurate alte servicii publice conexe precum loc de parcare şi garaje
pentru autoturisme sau spaţii de recreere şi de agrement în apropierea zonelor de locuit pentru populaţia oraşului.
Oraşul informaţional care promovează economia bazată pe cunoaştere, tehnologia informaţiei şi societatea
informaţională. Aceasta deoarece în dezvoltarea economică, în creşterea calităţii vieţii, în dezvoltarea serviciilor
turistice un rol tot mai însemnat îl are informaţia. Tocmai de aceea accesul la internet dar şi la serviciile de
telefonie sunt deja o necesitate a omului modern pe care oraşul informaţional trebuie să o satisfacă pe termen
mediu şi lung. Ori autoritatea locală nu poate decât să asigure condiţiile necesare pentru accesul populaţiei în
mod egal şi fără discriminare la serviciile de internet şi serviciile de telecomunicaţii pentru că acestea contribuie în
mod direct la educaţia superioară a forţei de muncă.
Dar economia bazată pe cunoaştere nu poate fi promovată fără asigurarea unor servicii publice de calitate în
învăţământul preuniversitar. Aşa încât accentul trebuie deplasat înspre promovarea calităţii în serviciile publice de
educaţie şi înspre educarea elevilor şi studenţilor în concordanţă cu nevoile reale existente pe piaţa forţei de
muncă.
Oraşul informaţional trebuie să vizeze două aspecte cheie şi anume promovarea economiei bazate pe cunoaştere
şi a societăţii informaţionale pentru a susţine progresul în era informaţională în care ne desfăşurăm activitatea în
prezent.
Oraşul metropolitan este ultima funcţiune pe care oraşul trebuie să o îndeplinească din perspectiva dezvoltării
sale pe termen foarte lung. Aceasta deoarece urbanizarea comunelor limitrofe municipiului Oradea va asigura
dezvoltarea policentrică a oraşului şi va satisface cerinţele de urbanizare mereu crescânde pe care locuitorii
oraşului le au. Transformarea comunelor în suburbii şi dobândirea statutului de oraş metropolitan, în perioada
următorilor 25 de ani va face ca dezvoltarea spaţială a municipiului Oradea să se poată realiza fără probleme de
constrângeri de natură teritorială. Tendinţa de oraş metropolitan este justificată şi de migrarea populaţiei din
centrul oraşului spre periferii, inclusiv spre comunele limitrofe, datorită satisfacerii confortului de acces la spaţiu
verde şi aer curat nepoluat ori a lipsei de zgomot infernal, agitaţie şi stress ce caracterizează zonele aglomerate
din oraş. Oraşul Oradea are o experienţă vastă în formarea zonei metropolitane primul dintre serviciile publice ce
urmează a fi extins fiind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare.
Prin funcţiunile sale pe care le îndeplineşte potrivit viziunii de dezvoltare, de oraş cosmopolit şi multicultural, oraşul
turiştilor, oraşul antreprenor, oraşul locuitorilor, oraşul informaţional şi oraşul metropolitan municipiul Oradea se
înscrie pe traiectoria oraşelor ai căror vectori de dezvoltare urmăresc progresul,standardele de viaţă şi civilizaţie
ale populaţiei şi ce este mai important este faptul că în centrul atenţiei este situat cetăţeanul cu nevoile sale de zi
cu zi ale cărui nevoi, aşteptări şi cerinţe se multiplică şi diversifică de la o zi la alta.”
1.2.2.2. Viziunea şi strategia de dezvoltare propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală Oradea, elaborată
în cadrul proiectului Strategii de dezvoltare locală în Zona Metropolitană Oradea, proiect implementat de
către Asociaţia Zona Metropolitană Oradea
Extras din Strategia de Dezvoltare Locală Oradea, 2011:
„Viziune 2020.
Municipiul Oradea va cunoaşte o dezvoltare semnificativă a economiei locale prin atragerea capitalului străin, prin
stimularea activităţii de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic, prin alinierea întreprinderilor la standardele
europene şi prin valorificarea poziţionării geografice avantajoase. Oradea va oferi locuitorilor săi condiţii de viaţă
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 destinaţie turistică cu puternice valenţe
istorico-culturale şi naturale.

9

PUG Oradea - Memoriu General

Misiune 2020. Misiunea Primăriei Oradea este de a stimula creşterea prosperităţii municipiului şi a bunăstării
cetăţenilor, prin valorificarea superioară a resurselor existente (capital uman, poziţionare geografică avantajoasă,
resurse naturale şi antropice diversificate), respectând trei principii importante ce conduc la dezvoltarea durabilă a
arealului: solidaritatea între generaţii, participarea publică la proiectele comunitare şi prezervarea mediului
înconjurător.
Obiectiv general 2020.Dezvoltarea economică, socială şi culturală armonioasă a municipiului Oradea în scopul
îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei.”

1.2.3. PREZENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE DE DEZVOLTARE ŞI A
IMPLICAŢIILOR ASUPRA DOCUMENTAŢIILOR
1.2.3.1. 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 economico-socială 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 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 (încălzire),alimentarea cu energie electrică precum şi accesul la reţeaua de telecomunicaţii
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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
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 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 cercetare-dezvoltare 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
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policentrică prin extinderea 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.”

1.2.3.2. Obiectivele formulate în cadrul Strategiei de dezvoltare locală Oradea, elaborată
în cadrul proiectului Strategii de dezvoltare locală în Zona Metropolitană Oradea, proiect
implementat de către Asociaţia Zona Metropolitană Oradea
Extras din Strategia de Dezvoltare Locală Oradea, 2011:
Obiective strategice 2020:
1.Creşterea competitivităţii economice a municipiului Oradea
2. Creşterea gradului de atractivitate a municipiului Oradea
3. Îmbunătăţirea condiţiilor generale de locuire în municipiul Oradea
4. Atragerea şi susţinerea investiţiilor în economia orădeană
5. Valorificarea sustenabilă 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

1.2.4. MODALITĂŢI DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE
În perioada 2009-2012 au fost finalizate sau realizate parţial obiectivele documentelor strategice de dezvoltare,
evoluţuia oraşului urmând, cu succes, direcţiile generale trasate de aceste documente.
Planul Urbanistic General preia strategia de dezvoltare pre-existentă şi analizează obiectivele sale punctuale încă
nerealizate din perspectiva actuală. Alături de transpunerea acestor direcţii şi obiective în termeni de
reglementare a dezvoltării spaţiale, prin intermediul studiilor de fundamentare aferente şi a analizelor
premergătoare specifice unei documentaţii urbanistice, PUG identifică un set suplimentar de obiective menite să
susţină în continuare procesul de dezvoltare.
În completarea obiectivelor strategice formulate în perioada 2009-2012, care sunt integrate în PUG, este
necesară asigurarea unei planificări spaţiale suficient de flexibile pentru a permite extinderi sau adaptări ale
obiectivelor strategiei de dezvoltare, respectiv a putea include în condiţii optime investiţii imprevizibile la
momentul elaborării sale. Principalele modalităţi de asigurare a acestei flexibilităţi şi adaptabilităţi planificative
sunt:
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- asigurarea unor rezerve de teren, atât în interiorul oraşului cât şi în zonele de extindere pentru dezvoltări
pe termen lung (obiective sau oportunităţi necunoscute la momentul elaborării PUG sau investiţii viitoare,
posibile să apară după expirarea termenului de valabilitate a prezentului PUG, respectiv 2020);
- obligativitatea unei forme suplimentare de planificare detaliată (de tip masterplan, PUZ, etc.) pentru
arealele cheie şi pentru zonele de extindere în vederea unei mai bune adaptabilităţi la exigenţe şi cerinţe
specifice imprevizibile la momentul elaborării PUG;
- trasarea şi reglementarea strictă a cadrului infrastructural (străzi, reţele edilitare, dotări şi echipamente
publice, etc.) şi urbanistic (indici urbanistici, categorii de utilizări, etc.) pentru arealele cheie şi pentru zonele
de extindere, în vederea asigurării continuităţii procesului de dezvoltare;
- asigurarea unui sistem de etapizare pentru zonele de extindere, în vederea gestionării raţionale a resursei
funciare.

13

PUG Oradea - Memoriu General

1.3 SURSE DOCUMENTARE
Documentaţii de urbanism şi de amenajare a teritoriului
■ Planul urbanistic general al municipiului Oradea, 2000
■ Planul de amenajare a teritoriului judeţean Bihor, 2005
Documente strategice ale dezvoltării locale
■ Strategia de marketing turistic Centrul istoric Oradea, 2005
■ Strategia culturală Oradea 2009-2013, 2008
■ Strategia energetică – Reabilitarea sistemului de termoficare urbană, 2009
■ Planul integrat de dezvoltare urbană Oradea, 2010
■ Strategia de dezvoltare locală Oradea, 2011
Lista studiilor de fundamentare pentru PUG Oradea:
■ “Studiu de dezvoltare economică locală”, 2012, elaborator: sc IHS Romania srl, Bucureşti
■ “Studiu de fundamentare în domeniul mediului”, coordonator: sc Premium Garden srl, Oradea, director de
proiect: prof. univ. dr. ing. Cornel Domuţa, Universitatea Oradea
■ “Studiu istoric de fundamentare pentru stabilirea zonelor protejate aferent Planului Urbanistic General pentru
municipiul Oradea”, elaborator: sc Restitutor Proiect srl, Oradea
■ “Studiu de fundamentare privind circulaţia urbană aferent Planului Urbanistic General al municipiului Oradea”,
elaborator sc Veltona srl

Sintezele studiilor de fundamentare, sunt integrate în capitolele memoriului PUG referitoare la domeniile pe care
le tratează.

Alte date
■ Suportul topografic şi cadastral al PUG furnizat de către Primăria Municipiului Oradea
■ Alte date puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale şi de alte instituţii şi organisme publice şi
private
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Capitolul 2.
STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE
2.1. Contextul dezvoltării
2.1.1. Tendinţe de evoluţie la nivel european cu prezentarea aspectelor favorabile şi
defavorabile pentru dezvoltarea municipiului Oradea
2.1.2. Tendinţe de evoluţie la nivel naţional, regional, judeţean cu prezentarea
aspectelor favorabile şi defavorabile pentru dezvoltarea municipiului în corelare
cu profilul dominant al acestuia
2.1.3. Date privind evoluţia în timp a municipiului Oradea
2.1.4. Caracteristici semnificative privind evoluţia teritoriului şi localităţilor
componente, repere privind evoluţia spaţială a acesteia; stadiul îndeplinirii
obiectivelor PUG în valabilitate
2.1.5. Principalii indicatori ai dezvoltării comparaţi cu localităţi similare din ţară şi
din străinătate
2.1.6. Exigenţe ale strategiei de dezvoltare şi prezentarea domeniilor care
presupun intervenţii prioritare
2.2. Relaţiile în teritoriu
2.2.1. Infrastructura de transport naţională şi europeană şi infrastuctura edilitară şi transportul public
sumar din studiile de fundamentare
2.2.2. Reţeaua hidrografică
2.2.3. Zone de risc natural
2.2.4. Reţeaua de căi de comunicaţii şi transport
2.3. Nivel de dezvoltare economică
2.3.1. Tendinţele dezvoltării economice în competiţia regional europeană
2.3.2. Structura economică locală
2.3.3. Factorii dezvoltării economice locale
2.4. Populaţia
2.4.1. Descriere generală a populaţiei municipiului Oradea şi evoluţia populaţiei
2.5. Zonificarea teritoriului administrativ - Bilanţ teritorial
2.5.1. Teritoriul UATB Oradea
2.5.2. Componenţa teritoriului administrativ
2.5.3. Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita UATB Oradea
2.6. Intravilan existent – Bilanţ teritorial intravilan existent
2.6.1. Intravilanul existent
2.6.2. Caracteristici ale zonelor din intravilan
2.6.3. Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent
2.7. Circulaţie şi transporturi
2.7.1. Metode de analiză
2.7.2. Analiza de trafic
2.7.3. Analiza SWOT
2.8. Echipare edilitară
2.8.1. Gospodărirea apelor
2.8.2. Alimentarea cu apa
2.8.3. Canalizare
2.8.4. Alimentare cu energie electrică
2.8.5. Telecomunicaţii
2.8.6. Alimentarea cu energie termică
2.8.7. Energie geotermală
2.8.8. Gaze naturale
2.9. Probleme de mediu
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2.9.1. Relieful
2.9.2. Clima
2.9.3. Biodiversitate şi arii naturale protejate
2.9.4. Spaţiile verzi urbane
2.9.5. Aspecte privitoare la poluare
2.10. Zone de risc
2.11. Terenuri cu destinţie specială
2.12. Concluzii ale analizelor la nivel sectorial
2.13. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei
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2.1. CONTEXTUL DEZVOLTĂRII

2.1.1. TENDINŢE DE EVOLUŢIE LA NIVEL EUROPEAN CU PREZENTAREA
ASPECTELOR FAVORABILE ŞI DEFAVORABILE PENTRU DEZVOLTAREA
MUNICIPIULUI ORADEA
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:
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;

Tendinţe de evoluţie la nivel economic (extras din Studiul de dezvoltare economică locală, IHS Romania, 2012):
Oraşele din sistemul urban european sunt astăzi în competiţie pentru crearea şi atragerea de activităţi economice
care vor genera venituri. Capacitatea de generare a acestor venituri este influenţată, pe de-o parte, de
atractivitatea ora
șuluilocuitori
itori,
pentru invest
şi vizitatori şi, pe de altă parte, de posibilităţile economiei şi
societăţii locale de a valorifica potenţialul existent şi atras şi de a crea plus-valoare. Poziţia pe care o ocupă
Oradea în competiţia urbană trebuie analizată în contextul rolului pe care îl are România în competiţia europeană
şi al locului municipiului Oradea atât la nivel naţional, cât şi regional-european, în competiţia cu alte oraşe
central/est-europene de dimensiuni similare
În prezent, criza datoriei în zona Euro dă puţine semne de ameliorare, în ciuda intervenţiilor liderilor politici.
Presiunea asupra băncilor din zona Euro creşte în continuare, iar majoritatea indicatorilor economici au o valoare
negativă, ceea ce face inevitabilă o perioadă de recesiune. In urma analizei The Economist Intelligence Unit,
prognoza de dezvoltare a pieţelor financiare în zona euro este una mai puţin optimistă: în anul 2012 EIU reduce
creşterea previzionată în majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare. De importanţă deosebită pentru Europa de Est
1
este reevaluarea creşterii zonei Euro de la 0.8% pentru 2012 la -0.3% .
2

Mai departe, conform aceluiaşi studiu , prognoza pe anul 2012 pentru creşterea valorii PIB real în zona Euro are

1
2

Joan Hoey, The Economist Intelligence Unit – Romania in 2012 Growth Interrupted
Ibid.
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3

consecinţe negative pentru revenirea României în urma crizei din 2009-10 . Plecând de la punctul de avantaj din
octombrie 2011, riscul unei noi recesiuni globale este foarte ridicat. In cazul în care aceasta va avea loc, EIU
estimează că va fi una blândă în comparaţie cu scăderea severă din 2008-09 (dacă nu va fi însoţită de declinul
pieţelor financiare la o scară asemănătoare celui din urma falimentului Lehman Brothers 2008). Criza datoriei în
zona Euro va fi cel mai probabil sursa unui astfel de declin.
Ca şi în 2009 şi 2010, Europa de Est a rămas printre regiunile în tranziţie cu cea mai slabă performanţă în 2011.
Cererea finală a partenerilor comerciali din zona Euro a fost redusă şi nu s-a înregistrat creşterea ISD (investiţii
străine directe). Condiţiile de creditare nu s-au îmbunătăţit în cele mai multe ţări, iar consumul privat este
constrâns de o rată a şomajului ridicată. Consolidarea fiscală este îngreunată, dar poate fi accelerată concomitent
cu atractivitatea pieţei. Ca rezultat al acestor dezvoltări, au existat mai multe reevaluari negative ale prognozelor
de creştere în 2012 pentru majoritatea ţărilor din regiune.

2.1.2. TENDINŢE DE EVOLUŢIE LA NIVEL NAŢIONAL, REGIONAL ŞI
JUDEŢEAN CU PREZENTAREA ASPECTELOR FAVORABILE ŞI
DEFAVORABILE PENTRU DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI ORADEA ÎN
CORELARE CU PROFILUL DOMINANT AL ACESTUIA

Nivel naţional
Strategia adoptată în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2002-2005 se înscrie pe un numar
de 7 axe de dezvoltare:
1. Dezvoltarea sectorului productiv şi a serviciilor conexe, întărirea competitivităţii activităţilor economice şi
promovarea sectorului privat
2. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii
3. Întărirea potenţialului resurselor umane, a capacităţii forţei de muncă de a se adapta la cerinţele pieţei şi
îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale
4. Sprijinirea agriculturii şi a dezvoltării rurale
5. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
6. Stimularea cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, inovării, comunicaţiilor, tehnologiei informaţiei şi
crearea societăţii informaţionale
7. Îmbunătăţirea structurii economice a Regiunilor, sprijinirea dezvoltării regionale echilibrate şi durabile
Elaborarea Planului National de Dezvoltare 2007-2013 s-a înscris în rândul documentelor consultative. Acestea
releva faptul că Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este structurată pornind de la un număr limitat de
priorităţi naţionale de dezvoltare, asigurându-se astfel concentrarea resurselor disponibile pe realizarea acelor
obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor faţă de Uniunea Europeană şi a disparităţilor
interne.
Totodată, având în vedere rolul PND 2007-2013 de a fundamenta accesul la Fondurile Structurale şi de Coeziune
ale Uniunii Europene, aceste priorităţi trebuie să fie compatibile cu domeniile de intervenţie ale acestor
instrumente, conform reglementărilor comunitare.
Pe baza analizelor socio-economice şi a analizelor SWOT sectoriale şi regionale, Ministerul Finanţelor Publice a
formulat următoarele propuneri privind priorităţile naţionale de dezvoltare pentru perioada de programare 20072013:
• Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere
• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
• Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
3

Cresterea PIB masurata in termeni de PPP – paritate a puterii de cumparare avand o valoare de 3.3% in 2012

19

PUG Oradea - Memoriu General

• Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale
• Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol
• Sprijinirea participării echilibrate a tuturor regiunilor României la procesul de dezvoltare socioeconomică
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Instituirea zonelor de dezvoltare în România în perioada de preaderare la Uniunea Europeană, prin stabilirea
unor relaţii în teritoriu şi strategii la nivel macro-teritorial au dus la definirea caracterului şi elementelor de
competitivitate ale acestor zone. Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) este una din cele 8 regiuni de
dezvoltare din Romania si include 6 judete: Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu-Mare, Salaj. Suprafata
regiunii este de 34.159 kmp, reprezentand 14,32 % din suprafata tarii, cu o populatie totala de 2.744.914 locuitori.
Regiunea cuprinde 421 unitati administrativ-teritoriale: 6 judete, 42 de orase din care 15 municipii si 398 comune
si 1.823 de sate. Regiunea dispune de o pozitie geografica strategica, avand granite cu Ungaria si Ucraina cat si
cu regiunile de dezvoltare Centru, Vest si Nord-Est din Romania. Regiunea Nord-Vest este printre cele mai
industrializate regiuni ale ţării, ponderea industriilor fiind aici cea mai ridicată, comparativ cu celelalte regiuni ale
ţării şi cu 5,6% peste ponderea la nivel naţional. Regiunea Nord-Vest participa, în anul 2004, cu o pondere de
12,3 % la formarea PIB-ului naţional.
Regiunea este una dintre cele mai pitoresti din Romania, incepand de la Muntii Apuseni care au un farmec aparte
pana la patrimoniul cultural-popular deosebit din zonele etnografice unice in aceasta parte a Europei.
Transilvania de Nord este o regiune cosmopolita, unde alaturi de romani traiesc peste jumatate (52,8%) din
numarul total al locuitorilor de etnie maghiara din Romania, ceea ce a dus la crearea unei identitati culturale
unice. Regiunea Nord-Vest avea in 2003 un PIB/locuitor de de 2.338 Euro, apropiata de media nationala dar inca
departe de media Uniunii Europene-27. Contributia sectoarelor economice la formarea PIB-ului regional, indica o
pondere de 16.3% pentru agricultura, 35% pentru sectorul secundar si 46.7% pentru cel tertiar, din punct de
vedere evolutiv inregistrandu-se cresterea serviciilor si reducerea activitatilor in agricultura.Cresteri semnificative
s-au inregistat in sectorul de constructii civile si industriale- locuinte, centre comerciale . Se constata o serie de
diferente intre judete: unele mai industrializate, altele bazate pe activitatile primare, in special agricultura si
zootehnie.
Regiunile de dezvoltare, în perioada 2007-2013, au avut acces la fonduri nerambursabile pentru strategii de
dezvoltare ale anumitor sectoare pe baza documentului strategic Programul Operational Regional pentru
perioada 2007-2013, astfel:
“POR se bazează pe Strategiile de Dezvoltare ale Regiunilor, elaborate la nivel regional în largi grupuri de lucru
parteneriale, şi urmăreşte „sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a
Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de
creştere, îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile României,
în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.” Acest obiectiv
se realizează printr-o alocare diferenţiată a fondurilor pe regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi
printr-o strânsă corelare cu acţiunile realizate în cadrul Programelor Operaţionale Sectoriale.
POR este finanţat prin unul dintre Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR). Acesta sprijină regiunile din UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media
europeană.
Bugetul total alocat prin POR a fost de aproximativ 4,4 miliarde euro în primii 7 ani după aderare (2007-2013).
Finanţarea UE reprezintă aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din fonduri naţionale, cofinanţare
publică (14%) şi cofinanţare privată (2%).
Regiunii Nord-Vest i-au fost alocate prin acest Program 488 milioane Euro.” (sursa: www.adrnordvest.ro)
De asemenea, fonduri de finanţare nerambursabile au fost alocate din partea Băncii Europene pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru dezvoltarea IMM-urilor din industrie (modernizare, înfiinţare, asistenţa
tehnică).
Perioada de programare 2004-2006
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Pentru perioada de programare 2004-2006, obiectivele Planului de Dezvoltare Regională au fost:
- Dezvoltarea unor produse de marcă regionale si promovarea ofertei specifice a Regiunii;
- Asigurarea suportului de infrastructuri pentru dezvoltare durabila;
- Integrarea socio-economica a grupurilor si comunitatilor dezavantajate;
- Retele parteneriale si actiune strategica coordonata;
- Promovarea economiei bazate pe cunoastere si formare continua.
Axele prioritare urmatoarele:
- Modernizarea agriculturii si dezvoltarea rurala;
- Dezvoltarea sectorului productiv, cresterea competitivitatii afacerilor si promovarea sectorului privat;
- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport;
- Sprijinirea cercetarii, IT si inovarii tehnologice, crearea societatii informationale;
- Cresterea ocuparii fortei de munca, dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale;
- Protejarea si ameliorarea calitatii mediului.
Perioada de programare 2007-2013
Obiectivul operational al procesului de planificare regional statuat in documentele de lucru a fost constientizarea
mai puternica a necesitatii concentrarii pe acele actiuni de natura sa creeze avantaje competitive pentru regiune.
In profil teritorial, regiunea este structurata in jurul a trei centre de polarizare: municipiile Cluj-Napoca, Oradea si
Baia-Mare. Fiecare dintre aceşti poli are un potential semnificativ de influenta nu doar regionala, ci şi extraregională.
In documentul de programare se subliniaza necesitatea consolidarii potentialului de antrenare al oraselor de rang
1-4, respectiv: Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Zalau, Bistrita (6 oraşe), având ca potenţială ţintă a
aduce capacitatea de antrenare la un nivel corespunzător.
Opţiuni strategice
Au fost identificate trei seturi de optiuni importante pentru conturarea unui model de dezvoltare al Regiunii:
• optiuni orizontale: focalizarea asupra cresterii economice sau orientarea spre rezolvarea problemelor sociale si
de mediu;
• optiuni teritoriale: adoptarea unui model de dezvoltare teritoriala policentrica sau a unuia monocentric;
• optiuni sectoriale: orientarea spre specializarea functionala a Regiunii sau promovarea diversificarii economiei
acesteia.
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2.1.3. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ÎN TIMP A MUNICIPIULUI ORADEA
2.1.3.1 Perioada medievală şi premodernă (sec. 11-17)
Antecedentele unor locuiri mai consistente pe locul actualului oraş au fost surprinse în special pe platoul
ce se întinde pe prima terasă a Crişului Repede în stânga şi în dreapta DN 76 Oradea-Deva, în zona fostei
cărămidării Guttman sau Dealul Salca situată în dreapta DN 76, în zona depoului de tramvaie denumită şi Salca I,
despărţită prin pârâul Adona de punctul “Gheţărie” (dreapta străzii Nufărul în jurul bisericii ortodoxe, benzinăria
Petrom, denumită de unii cercetători Salca II). Acest sit este în acest moment acoperit de cartierul de blocuri
Nufărul, supermarketul LOTUS, mai multe întreprinderi şi, probabil, o parte a cimitirului municipal. Situl conţine
obiective diverse, aşezări şi cimitire din epoci diferite, începând cu neoliticul târziu, epoca bronzului, cele două
epoci ale fierului, apoi de la sfârşitul antichităţii şi începutul epocii migraţiilor, iar în evul mediu din secolele VIIIXII. Ultimele pot fi considerate nuclee de locuire, peste care s-a format printre altele satul Seleuş.
Locul s-a numit de la începutul locuirii Varad - Cetate fapt care semnifică un punct cu importanţă militară
care controla vadul Crişului Repede aflat imediat la nord-vest în locul în care drumul nord-sud întâlneşte
ramificaţia spre Cluj. Amplasarea Bihariei mai la nord unde se afla cel mai vechi centru administrativ al comitatului
Bihor şi existenţa unui drum vechi cu vadul aferent documentat la Mişca lângă actualul sat Sântion în cea mai
veche hotărnicie cunoscută (1214) sugerează o dinamică în două secvenţe. Primul ar fi ilustrat de existenţa
centrului de putere zonal la Biharea, iar al doilea prin deplasarea lui la Oradea. Pentru Biharea se poate avea în
vedere perioada de la întemeiere şi până în secolul XI, iar pentru Oradea un proces petrecut în secolul XII aflat,
probabil în legătură cu creşterea importanţei drumului spre Cluj şi Transilvania.
Începuturile aşezării de tip urban de pe Crişul Repede pot fi puse în legătură cu întemeierea de către
regele Ladislau I. a unei prepozituri romano-catolice, ce avea sediul probabil pe locul actualei cetăţi. Această
instituţie formată dintr-un capitlu cu 24 de canonici a fost ridicată la rang de episcopie de acelaşi rege, odată cu
mutarea aici a centrului ecleziastic de la Biharea.

Cetatea din Oradea, ridicată pentru a apăra centrul episcopal romano-catolic, este în mod
indiscutabil unul din cele mai însemnate monumente arhitecturale medievale târzii din Transilvania. Ea a
fost ridicată undeva la sfârşitul secolului al XI-lea, în icninta ei fiind construită o biserică cu hramul Sfintei
Fecioare Maria. Suprafaţa de peste 15 hectare ocupată de cetate, se afla pe atunci pe o insulă între braţele
Crişului Repede şi ale pârâului Peţa. În prima sa formă fortificaţia era alcătuită dintr-un val de pământ, întărit cu
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palisadă şi cu turnuri de lemn.
Cetatea medievală din lemn şi pământ a fost refăcută în urma invaziei mongole, probabil pe dărâmăturile
vechii incinte, probabil de formă ovală. Ea câştigă în importanţă, prin reconstruirea în secolul al XIV-lea –
între 1342-1370 – în interiorul ei a vechii catedrale romanice, în forme gotice cu dimensiuni remarcabile
şi prin ridicarea unui palat episcopal. Cetatea devine un centru artistic prin prezenţa unor ateliere ce deserveau
curtea epicopală şi prin activitatea fraţilor Martin şi Gheorghe din Cluj, care realizează între 1360-1370 statuile în
bronz ale celor trei regi canonizaţi – Ştefan I, Emeric, Ladislau I –, apoi în anul 1390 statuia ecvestră a regelui
Ladislau I, în mărime naturală şi aurită. Bătălia de la Mohacs şi mai ales ocuparea Budei (1541), căderea
regatului feudal maghiar şi împărţirea sa între turci şi habsburgi îi schimbă însemnătatea strategică. Vechea
fortăreaţă medievală episcopală a Oradiei a devenit una din cele mai importante cetăţi ale principatului
autonom al Transilvaniei. Schimbările politico-militare din zonă au impus pentru Oradea construirea unei noi
fortificaţii, adaptată cerinţelor vremii. Principii transilvăneni au angajat arhitecţi militari italieni, care au realizat
noua cetate pentagonală, cu bastioane de tip italian nou pe colţuri şi şanţ de apărare umplut cu apă, în două
etape: între 1569-1598 zidul de incintă al fortificaţiei (ulterior, între 1618-9 fiind ridicat cel de-al cincilea: bastionul
Bethlen), iar între 1618-1650 castelul cetăţii.
Oraşul a dobândit în cursul evului mediu şi a perioadei premoderne următoarele privilegii: în 1474
scutirea de impozite şi de plata treizecimii de către Matia Corvinul, în 1553 dreptul de a-şi alege judele, dreptul de
a judeca în litigiile populaţiei urbei, scutirea de vămi şi libertatea de a comercializa spirtoase de către Ferdinand I.,
în 1558 dreptul de a se stabili în oraş a cetăţenilor de către Izabela, în 1562 scutirea de obligaţiile de a presta
servicii de transport în folos public de către Ioan Sigismund. În 1580 principele Cristofor Bathory donează tuturor
locuitorilor oraşului titlul de nobil şi deasemenea un blazon, donaţie întărită şi de Sigismund Bathory în 1588,
pentru ca în 1593 acesta să consfinţească şi reglementările administraţiei oraşului, extinzând îndatoririle comune
asupra tuturor locuitorilor (deci şi asupra nobilimii), exceptându-i doar pe cei scutiţi prin privilegii emise de principi.
În 1600 împăratul Rudolf I., întăreşte toate aceste privilegii dobândite anterior şi extinde blazonul oraşului cu
elemente noi. În 1608 principele Sigismund Rakoczy reglementează stabilirea în oraş a iobagilor şi nobililor,
extinzând totodată căile de exercitare a unor drepturi ale judelui. În acelaşi an Gabriel Bathory, apoi în 1614
Gabriel Bethlen reglementează din nou protecţia oraşului asupra noilor veniţi iar în 1618 extinde dreptul de
desfacere a spirtoaselor.
În 1626 Gabriel Bethlen întăreşte şi el privilegiile anterioare.
În decursul evului mediu au existat mai multe cartiere distincte, care alcătuiau laolaltă oraşul Oradea:
a. Oradea:
• cartierul Szombathely – Forum Sabattho – Târgul de sâmbătă, la vest de Parcul 1 Decembrie, între str.
Independenţei şi str. T. Moşoiu
• cartierul Péntekhely – Târgul de vineri, între cetate şi limita vestică a Parcului 1 Decembrie, la nord de
pârâul Peţa
b. Olosig (Olaszi – villa Latinorum), pe malul drept al Crişului Repede, între
Parcul I. C. Brătianu şi str.
Republicii respectiv str. B. Delavrancea şi Bd. Magheru
c. Velenţa (Velence), la est de cetate, între Crişul Repede şi str. Muntele Găina
d. Grădina cerbilor (Vadkert – Hortus cervorum), la sud de cetate
e. Sf. Petru (Szentpéter – Sanctus Petrus), la nord-est de Bdul Magheru, sub dealul
Ciuperca.
În perioada de stăpânire otomană, între 1660-1692, elementele majore ale topografiei oraşului nu s-au
modificat, limitele aşezării precum şi configuraţia străzilor şi a ţesutului urban au rămas în mare identice cu cele
medievale. Bisericile şi mănăstirile creştine s-au distrus cu ocazia asediilor, au fost demolate ori au fost
transformate, dând loc unor lăcaşe de cult musulmane. Casele avariate de asediul din 1660 au fost reconstruite.
Limitele Olosigului s-au restrâns într-o mică măsură, faţă de situaţia din Evul mediu.

2.1.3.2 Secolul al 18-lea
Asediul din 1692 al oraşului a distrus şi ceea ce a mai rămas după asediul turcesc din 1660, astfel încât
conscripţia din 1692 nu a consemnat în oraş populaţie civilă. Diploma imperială din 24 noiembrie 1693, semnată
de Leopold I., a redat drepturile de proprietate asupra oraşului, exercitate în cursul evului mediu, episcopiei şi
capitlului romano catolic. Conform acesteia Olosigul şi Velenţa i-au revenit episcopiei iar oraşul de pe malul stâng
capitlului. Cetatea şi zona din jurul acesteia, importante din punct de vedere strategic militar au intrat în posesia
fiscului, fiind administrate de camera imperială.
Istoria oraşului între 1692 şi 1848 poate fi studiată prin prisma unor istorii locale distincte ale unor cartiere
independente din punct de vedere administrativ şi al drepturilor de proprietate: Oraşul Nou, Olosigul, Velenţa şi
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Subcetate.
În Oraşul Nou, în urma Acordului de 14 puncte încheiat între capitlu şi Consiliul oraşului în 1722 s-au
reglementat relaţiile conflictuale între părţi, atenuându-se manifestările de autonomizare ale cartierului: alegerea
judelui s-a făcut cu dreptul de desemnare al capitlului, însă de către consiliu şi conform intereselor oraşului.
Dreptul de utilizare a crâşmelor şi carmangeriei i-a revenit oraşului în schimbul plăţii sumei de 400 de florini. În
privinţa relaţiilor de jurisdicţie, cazurile comune civile au fost soluţionate de judecătoria oraşului, iar cazurile
penale de capitlu, amenzile revenind părţilor în mod egal. O treime din veniturile din mori reveneau capitlului,
două treimi oraşului, iar cele din producerea berii s-au împărţit exact invers. Terenurile arabile au fost cedate în
folosinţa oraşului, veniturile din târguri s-au împărţit în mod egal, nona nu s-a mai perceput şi oraşul nu a
beneficiat de venituri din vămi. Astfel Oraşul Nou şi-a păstrat dependenţa de capitlu, însă a beneficiat de o parte
din drepturile regale de venituri, dezvoltându-şi o administraţie privilegiată şi nu a renunţat la încercările de a
dobândi statutul de oraş liber regal în tot cursul secolului al 18-lea. Cu siguranţă aceste iniţiative au eşuat în
primul rând datorită opoziţiei Curţii Imperiale decisă să sprijine Episcopia romano-catolică periclitată, aflată între
zona protestantă a Câmpiei Panonice şi zona submontană ortodoxă.
Pe terenurile dintre Crişul Repede şi peţa s-au mutat încă de la început familii de meşteşugari şi
comercianţi, ale căror descendenţi respectiv coloniştii de mai târziu cu acelaşi statut social au format treptat
burghezia din ce în ce mai înstărită şi influentă a oraşului. Tendinţele tot mai clare ale acestor segmente, de a
scăpa de sub jurisdicţia capitlului nu a adus însă roade în cursul secolului. La început, în primele două decenii de
după eliberare, noua administraţie a cartierului s-a considerat îndreptăţită s utilizeze formula de Civitatis Nostrae
Liberae Magno-Varadiensis şi sigiliul cu inscripţia SIGILVM LIBERA CIWITATIS MAGNO WARADIENSIS. Apoi în
urma acordului încheiat cu capitlul în 1722, s-au estompat divergenţele iar cartierul a rămas în proprietatea
acestuia, însă a dobândit şansa evoluţiei bazată pe o largă autonomie a autorităţii locale proprii. Titulatura folosită
în cursul secolului a fost de atunci Privilegiatae Civitatis Magno-Varadiensis, deci superior statutului de oppidum.
Mai mult, cartierul Oraşul Nou s-a considerat moştenitoarea directă a drepturilor întregului oraş Oradea de
dinainte de 1660, şi a utilizat sigiliul cu blazonul dobândit de la principele Cristofor Bathory în 1580.
Importanţa şi întâietatea cartierului Oraşul Nou este dovedită şi de corespondenţa şi de actele emise de
autorităţile locale, comitatense, centrale sau ecleziastice, întrucât acestea numesc Oradea întotdeauna Oraşul
Nou, niciodată confundat cu Olosigul. Burghezia Oraşului Nou a fost relativ eterogen din punct de vedere etnic şi
religios în tot cursul secolului al 18-lea. Majoritari au fost romano-catolicii de etnie maghiară şi germană,
protestanţii au fost maghiari în întregime iar ortodocşii erau formaţi din români, alături de care sunt prezenţi sârbi,
greci şi macedo-români, mulţi dintre ei comercianţi sosiţi din diferite zone ale Balcanilor. Proporţia românilor a
crescut odată cu înfiinţarea vicariatului şi apoi a episcopiei greco-catolice. Elementul nobilimii feudale a fost net
mai redus faţă de burghezie în raport cu situaţia din Olosig.
Cu ocazia reglementării urbariale din 1770 părţile au convenit asupra următoarelor: iobagii şi jelerii nu au
îndatoriri şi nu plătesc impozite datorită statutului privilegiat al oraşului, iar veniturile oraşului cuprind jumătate din
cele ale târgurilor, o treime din cele ale berăriei, două treimi din cele ale măcelăriei, ale celor patru prăvălii de la
parterul clădirii Primăriei, ale hanului, ale viilor şi ale unor livezi de pomi fructiferi. Oraşul dispunea de puţine
pământuri arabile iar de fâneţuri deloc. Locuitorii erau majoritar meşteşugari şi comercianţi, agricultorii lipseau.
Impozitele populaţiei erau împărţite în trei categorii: în primele două au fost incadraţi meşteşugarii şi comercianţii
proprietari de case, care plăteau 4 florini censă iar în cea de-a treia intrau agricultorii şi viticultorii, care plăteau 1
florin, însă serveau şi cu 12 zile de robotă pe an.
Conscripţia din 1762 ne oferă o imagine reală asupra structurii sociale a Oraşului Nou: aproximativ 5060% din locuitori – cca. 1200-1500 de persoane, dacă socotim şi calfele - erau meşteşugari sau comercianţi. 34
de persoane erau mari comercianţi, 122 de suflete activau în diferite bresle – cizmari, pantofari, blănari, croitori,
comercianţi, vânzători, chirurgi, frizeri, fierari, lăcătuşi, dulgheri, curelari - 50 în afara acestora – măcelari, olari,
pieptănari, dogari, tâmplari, căruţaşi, săpunari, şelari, tinichigii, brutari, zidari, cărămidari, morari, cârciumari. Au
mai fost consemnaţi trei aurari, doi ceasornicari şi un sculptor, cinci chirurgi, un farmacist şi un avocat.
Veniturile oraşului au fost destul de reduse la începutul perioadei, în 1720 din comerţ s-ao strîns 166 de
florini, din meşteşuguri şi industrie 320 de florini iar din târguri, măcelării şi desfacerea spirtoaselor 200 de florini.
În 1729 s-au plătit 624 de florini impozite. În 1761 veniturile se ridicau la 13455 de florini, o sumă de zece ori mai
mare decât în anii 1720-1730. Spre sfârşitul secolului, în 1790 veniturile erau de 18500 de florini, din care 4419
de florini contribuţii (impozite regale şi comitatense), iar 2913 de florini taxa şi domestica (impozitele după clădiri).
Din arenda hanului Vulturul Negru s-au obţinut 3000 de florini, din cele şase târguri anuale 2523 de florini, din
cele săptămânale 1359 de florini, dintr-un teren vândut 740 de florini, din taxele de concivilitate 264 de florini, din
arendarea berăriei 432 de florini, din chiria prăvăliilor din clădirea primăriei 245 de florini.
Olosigul a rămas în proprietatea episcopiei romano catolice, cu o dependenţă destul de accentuată, fără
să aibă şansa să depăşească statutul de oppidum, însă a dobândit la 11 iulie 1719 dreptul de a ţine un târg
săptămânal şi unul anual. În 1762 episcopul Adam Patachich a încercat impunerea unei Reguli urbariale, ceea ce
a născut noi conflicte cu orăşenii. Până la urmă s-a ajuns la obţinerea liberei circulaţii a imobilelor şi a viţelor de
vie, însă sub supravegherea episcopiei.
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În ciuda statutului de oppidum, oraş-târg, Olosigul nu se poate caracteriza prin elementele clasice ale
unei aşezări în care majoritatea locuitorilor au îndeletniciri legate de agricultură, având în vedere că extra- şi
intravilanul cartierului dispunea de foarte puţine suprafeţe arabile, iar viile de pe dealurile orădene aparţinuseră în
special orăşenilor nobili: astfel din 3475 de unităţi de viţă de vie 1484 erau ale nobililor din Olosig, 1078 ale
nobililor şi proprietarilor din alte localităţi, 719 ale nobililor şi cetăţenilor din Oraşul Nou şi doar 194 aparţineau
unor cetăţeni ai Olosigului. Printre locuitorii cartierului găsim mai puţini meşteşugari şi sistemul de bresle era şi
acesta mai slab decât cel din Oraşul Nou. Meşterii cizmari, blănari, pielari, croitori, fierari, tâmplari şi chirurgi erau
membrii breslelor din Oraşul Nou. Numărul calfelor era destul de mare, deasemeni şi cea a meşteşugarilor care
serveau în curtea episcopală. Din nefericire nu dispunem de surse documentare pentru a avea o imagine reală
despre structura socială a populaţiei din Olosig, astfel nu cunoaştem nici ponderea pe care au avut-o
meşteşugarii şi comercianţii în relaţie cu restul locuitorilor.
În 1750 veniturile cartierului erau de 1005 de fllorini proveniţi din Impozitul Porţional şi 162 de florini din
Impozitul Taxal. La sfârşitul secolului deja cartierul avea un număr de locuitori mai mare decât Oraşul Nou, fiind
strânse impozite în valoare de 10000 de florini: câte 2000 de florini în Cassa Contributionalis respectiv în Cassa
domestica, 2500 de florini ca şi taxă locală percepută de episcopie respectiv 2500 de florini ca impozit
orăşenesc, din care au fost plătiţi preoţii, învăţătorii şi personalul auxiliar al bisericii, printre care curatorii şi
cantorii. În acelaşi timp însă veniturile provenite din comerţ, industrii mici şi meşteşuguri nu au depăşit în 1720
suma de 271 de florini, iar în 1760 suma de 319 de florini, spre sfîrşitul secolului suma anuală de 2500 de florini.
Din cea din urmă sumă 90% a reprezentat arenda hanului oraşului, a prăvăliilor din clădirea primăriei şi a
prăvăliei de lângă podul de piatră. În cursul secolului aici s-au ţinut patru târguri anuale şi un târg săptămânal, în
ziua de marţi.
În Velenţa după recucerirea oraşului de sub stăpânirea otomană, s-au stabilit în special familii ortodoxe
de români şi sârbi, care au stat în slujba miliţiilor imperiale. Cartierul a avut o importanţă deosebită pentru
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populaţia ortodoxă a Oradiei, deoarece singurul lăcaş de cult de rit oriental existent anterior edictului de toleranţă
iozefin a fost ridicat aici, acesta fiind şi centru de protopopiat aflat sub tutela episcopiei din Arad. În 1759 au fost
consemnaţi 75 de gospodării ale unor familii ortodoxe, 35 gospodării ale catolicilor şi 10-15 ale reformaţilor. În a
doua jumătate a secolului apar din ce în ce mai mulţi evrei, care-şi construiesc şi o sinagogă. Prima biserică
românească din oraş se ridică în Velenţa începând cu anii 1760, iar biserica romano catolică barocă (construită în
anii 1730-50) se află probabil pe locul uneia medievale. Numărul populaţiei era în 1785 de 1263.
Evoluţia urbanistică
Având în vedere că ni s-au păstrat o serie de reprezentări ale oraşului, planuri şi hărţi realizate cu scop
militar, din anii 1691-1692, în care apar limitele şi principalele cvartaluri, ne putem forma o primă imagine
oarecum relevantă, despre modul în care oraşul s-a transformat începând cu recucerirea cetăţii. Răspunsurile
date la chestionarul din 1703 ne relevă proporţiile uriaşe ale distrugerilor ocazionate de asediul din 1692. Din
păcate însă nu dispunem de repere topografice exacte privind realităţile ţesutului urban, întrucât nu ni s-a păstrat
din secolul 18. nici o hartă care să fi reprezentat întregul oraş. Autorităţile militare au fost interesate doar de
elementele cu valori strategice legate de cetate, astfel au fost realizate doar măsurători ale vecinătăţii imediate a
cetăţii şi interiorului acesteia, însă şi aceste cartări lipsesc după 1780, an în care importanţa strategică a
fortificaţiei a scăzut în urma unui decret imperial. Deşi atât capitlul cât şi episcopia romano catolică au avut din a
doua jumătate a secolului al 18-lea angajaţi ingineri topografi, şi au apelat ocazional şi la topografii comitatului,
totuşi nu ni s-au păstrat, decât hărţi ale unor zone restrânse sau cvartaluri ale Olosigului şi a Oraşului Nou,
interesante pentru anumite intervenţii sau delimitări punctuale, şi toate acestea sunt doar de după 1774. Prima
hartă cunoscută este cea realizată de inginerul topograf Laurenţiu Teofil Gaszner, aflat în slujba episcopiei şi a
administraţiei comitatului, şi reprezintă partea sudică a Olosigului, cvartalele vecine cu Crişului Repede, afectate
de inundaţiile acestuia.
O altă hartă, datată din jurul anului 1780, reprezintă partea estică a malurilor Crişului, cu parcelele sudice ale
Olosigului, din zona fostei insule Döry şi cuprinde elementele de regularizare a râului. O a treia hartă executată
de Gaszner surprinde zona dintre cele două poduri de peste Criş.
Topograful capitlului, Iosif Maxilian este autorul unei hărţi datate în 1795, ce reprezintă o zonă mai restrînsă a
Olosigului, aflată la vest de pârâul Paris, din jurul actualului parc Petöfi. O altă hartă a lui Gaszner reflectă
realităţile topografice ale zonei aflate imediat la sud şi sud-vest de cetate, cuprinzând porţiuni ale cartierelor
Oraşul Nou, Subcetate, Katonavaros şi ale actualului Parc 1. Decembrie 1918., cu accent pe parcelările de la sud
de pârâul Peţa. Din nefericire lipsesc tocmai hărţile care să fi oglindit realităţile topografice ale zonelor centrale
ale celor două cartiere mai importante, Olosigul şi Oraşul Nou. Astfel nu cunoaştem cu exactitate parcelarea,
denumirile străzilor şi limitele precise ale cartierelor menţionate, ne lipsesc reperele privind zona mai largă a
actualei str. Republicii (str. Principală sau str. Mare) şi vecinătăţile ei precum şi privind partea vestică a Oraşului
Nou. Deasemenea nu ni s-au păstrat din secolul al 18-lea nici stampe reprezentând oraşul, prima de acest gen
datează din 1817.

2.1.3.3 Perioada 1880-1918
Această perioadă constituie perioada de apogeu al evoluţiei urbanistice şi arhitecturale a oraşului modern
Oradea. Evoluţia industriilor şi comerţului, a agriculturii şi finanţelor au constituit un background solid pentru
mutaţiile importante ce au avut loc pe plan social, şi au indus întărirea elementului burghez – burghezia
industrială şi cea comercială - cu conştiinţă politică din ce în ce mai evoluată. În special rezultatele revoluţiei
industriale au impus un ritm al schimbărilor, care au ridicat oraşul în fruntea ierarhiei urbane al Monarhiei AustroUngare, după oraşe ca Budapesta, Bratislava, Zagreb, Szeged şi Timişoara, acesta devenind un veritabil centru
regional.
Fenomenul urbanizării rapide s-a manifestat prin dublarea într-un scurt timp a numărului imobilelor
orăşeneşti, înfiinţarea Uzinei de apă şi implementarea reţelei urbane de apă, înfiinţarea Uzinei electrice şi
introducerea iluminatului public electric în 1904, ridicarea unui număr semnificativ de fabrici de cărămidă:
Fabricile de cărămizi, teracotă şi ţigle ale lui Kalman Rimanoczy, Rendes Vilmos, Tarr şi Czegledy, Vulcan
respectiv Knapp. Inaugurarea căilor ferate intraurbane de transport mărfuri în 1882, reţeua de telecomunicaţii
inaugurată în 1888 cu centrala cu administraţia preluată de oraş, respectiv realizarea unor linii de tramvai
începând cu anul 1906 au facilitat contactele, transportul şi comunicarea rapidă în cadrul oraşului.
Ca un indiciu relevant al gradului de industrializare, în 1892 la Oradea au funcţionat 26 de fabrici, printre
care cele mai importante erau legate de industria alimentară şi fabricarea băuturilor, industria materialelor de
construcţii, industria chimică, industria de maşini, utilaje şi echipamente. O parte din ele satisfăceau cerinţele
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agriculturii, ca de exemplu morile. La Oradea prima moară cu aburi a luat fiinţă în anul 1870, prin întemeierea
Societăţii pe acţiuni a Morii cu valţuri Laszlo, cu două platforme industriale, funcţionând atât pentru produse
destinate pieţei locale, cât şi pentru export. Datorită unor malversaţii fabrica a dat faliment în anii 1880, ceea ce a
periclitat însăşi prezenţa continuă a industriei morăritului din oraş. Situaţia a fost deblocată prin înfiinţarea în 1885
şi extinderea în 1891 a Morii Emilia, dar şi prin apariţia Societăţii pe acţiuni a Morii cu valţuri Hunyady şi a
extinderii activităţilor Societăţii de industrie şi agricultură Adria a lui Adolf Moskovits şi fii S.A. Moara Emilia,
fondată în 1884-85 de Iacob Weinberger şi Mor Aufricht a funcţionat o lungă perioadă, fiind o prestigioasă moară
cu valţuri, ale cărei produse erau comercializate în Imperiul Austro-Ungar, în Balcani şi în Franţa. Ea făcea parte
dintr-o serie de ansambluri industriale, ce se-nşirau în zona sudică a Oraşului Nou, delimitând-o, pe o fâşie
cuprinsă între Piaţa Mare (Piaţa 1. Decembrie 1918) şi strada Sucevei respectiv strada Alexandru Vlahuţă:
Fabrica de gaz lampant Campbells and Sands, Societatea de industrie şi agricultură Adria a lui Adolf Moskovits şi
fii S.A. (Moara cu aburi, Fabrica de spirt şi drojdie, 1911), Societatea Unită a Morilor cu aburi Laszlo şi Hunyady
S.A (1898), respectiv Antrepozitul de mărfuri (1889).
În paralel cu dezvoltarea industrial-bancară, asistăm la o evoluţie semnificativă a sistemului de
învăţământ (şcoli, licee, grădiniţe) a societăţii civile şi a vieţii culturale a urbei. Statisticile vremii surprind aceste
creşteri cantitative dar şi calitative: numărul locuitorilor creşte de la 42042 în 1890 la 54109 în 1900 şi 68960 la
1910.

Evoluţia urbanistică
Perioada 1880-1918 – determinantă pentru urbanismul şi arhitectura orădeană - se caracterizează prin
impunerea unor reguli clare de urbanism, reciclarea în mare măsură a fondului construit anterior mai perisabil şi
mai modest (baroc şi clasicist), densificarea fondului construit în zona centrală, uneori prin unificarea de parcele,
mărirea regimului de înălţime a clădirilor, în special în nucleul istoric şi pe strada Republicii, apariţia unor fronturi
de străzi continue, inclusiv în zonele limitrofe centrului istoric, diversificarea funcţiunilor clădirilor, apariţia
principalelor imobile cu funcţiuni publice administrative reprezentative, amenajarea malurilor Crişului Repede şi
construirea de noi poduri, modernizarea reţelei edilitare, a îmbrăcăminţii rutiere şi realizarea unor linii de tramvai
şi transport mărfuri intravilane, pavarea principalelor străzi, amenajarea de trotuare şi scuaruri, amenajări de
spaţii verzi, realizarea sistemului de iluminat public şi inserarea unor elemente de mobilier urban, modernizarea
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prin imprimarea unui aspect urban a împrejmuirilor. Apar locuinţe şi cartiere sociale, destinate unor pături sociale
de mijloc, muncitorime şi categorii profesionale. Principalele parcuri existente şi astăzi, sunt amenajate în această
perioadă. Se reconfigurează spaţiul dintre str. Principală din Olosig (str. Republicii) şi capătul nordic al podului
central. Un aport important la dezvoltarea urbanistică a oraşului l-a avut primarul Karoly Rimler (1901-1919)
respectiv Societatea Orădeană pentru Înfrumuseţare Urbană, fondată în 1881.
Se diversifică şi dobândeşte un aspect determinant pentru imaginea urbei semnalistica, firmele luminoase
şi diferitele forme de publicitate stradală. Se instituie străzi noi, se acoperă cursurile unor pârâuri insalubre, se
realizează un sistem modern de canalizare a apelor menajere şi pluviale în zona centrală. Se dezvoltă într-o mică
măsură şi trama stradală în special în zonele periferice şi se reglementează ţesutul urban la periferiile oraşului.
Se crează mai mult sau mai puţin organic spaţii, cvartaluri şi zone industriale la sud de centru (zona str. Sucevei)
respectiv în cartierul Velenţa şi Subcetate.
Cea mai importantă intervenţie în ţesutul urban din zona centrală a Olosigului a fost reconfigurarea zonei
în care s-a construit Teatrul de Stat. Aici străzile scurte şi înguste cu un fond construit învechit, având în centru
casa Gireth au contrastat flagrant cu generozitatea prospectului străzii principale (str. Republicii) şi cu fastul
imobilelor de aici. Societatea Orădeană pentru Înfrumuseţare Urbană a iniţiat încă din 1882 demolarea casei
Gireth prin cumpărarea ei de către municipalitate, însă din considerente financiare acest lucru a devenit posibil
doar în 1888, după completarea sumei necesare din donaţia episcopului László Bémer, motiv pentru care după
decesul acestuia piaţa a fost botezată după episcop. Amenajarea şi mobilarea fronturilor actualei pieţe Ferdinand
a început în 1892 prin demolarea casei Sdravich şi construirea casei Lévay pe colţul sud-estic al pieţei, pe malul
Crişului şi a continuat prin ridicarea consecutivă a hotelurilor şi palatelor frontului vestic şi a palatului Poynár,
respectiv a clădirii teatrului, între 1899-1900.
Limitele intravilanului nu se modifică semnificativ faţă de mijlocul secolului al 19-lea. Singura extindere
remarcabilă a fost prevăzută la vest de Gara feroviară, la stânga drumului ce duce spre Episcopia Bihor, în jurul
străzii Traian Lalescu de astăzi, unde în 1909 se iniţiează realizarea cartierului Celor o sută de case, tip grădină
(Százház Kertváros), mutându-se limita intravilanului dincolo de pârâul Vad (Sălbatic), peste un teren aflat în
posesia arhitectului şi intreprinzătorului Kálmán Rimanóczy jr. Acesta va propune oraşului parcelarea terenului şi
amenajarea unor case de locuit cu grădini, destinate în special funcţionarilor publici. Cele 109 de case proiectate
pe parcele de câte 600-800 mp ar fi avut spaţii generoase cu 3-4 camere, cu aspectul unor vile mai modeste,
plătibile pe rate pe o perioadă de 35-50 de ani, din împrumuturi bancare. Iniţiativa ar fi soluţionat problema
costurilor relativ ridicate a locuinţelor din zona centrală a oraşului pentru pătura funcţionărimii.
Cartierul ar fi fost prevăzut cu o şcoală, piaţă agroalimentară şi locuri de joacă pentru copii, trotuarele ar fi
fost asfaltate iar spaţiul public verde din jur ar fi fost tratat printr-o proiectare peisageră minuţioasă, cu plantarea
de pomi. Oraşului i-ar fi revenit obligaţia extinderii reţelelor edilitare: a iluminatului public, a canalizării şi reţelei de
apă potabilă. Implementarea proiectului a fost blocat de izbucnirea primului război mondial, astfel s-au construit
până la urmă doar câteva duzini de case.
O altă direcţie de dezvoltare s-a conturat la nord de calea ferată, pe versanţii dealurilor Viilor, unde la
început în jurul anului 1910 s-au delimitat 41 de parcele în vederea construirii de case unifamiliale, şi s-a început
extinderea reţelelor edilitare de-alungul unui drum cu serpentine şi o giraţie (actuala stradă Ana Ipătescu).
Cvartalele paralele cu calea ferată, în dreptul podului feroviar au dobândit denumirea de cartier Nilgesz, iar cele
două rânduri de parcele din spatele remizului gării, cumpărate de la Jozsef Farkas, s-au numit Oraşul Cocoşului
(Kakasváros).
Printre realizările infrastructurale importante din această perioadă se remarcă construirea primelor poduri
moderne peste Crişul Repede, în locul celor realizate din structură de lemn. În 1892 a fost lansat concursul pentru
înlocuirea podului estic dintre Olosig şi Piaţa Mare (actualul pod Dacia). Concursul pentru realizarea structurii
metalice a fost câştigat de Fabrica de Utilaje grele şi vapoare Danubius din Budapesta, iar construirea fundaţiilor
a fost încredinţată firmei Miksa Neuschloss. Podul a fost demolat în anii 1950. Tema de proiect pentru Podul Mic
dintre Olosig şi Oraşul Nou a fost întocmit de atelierul de proiectare al Primăriei, condus de David Busch în
acelaşi an 1892, iar cererile de ofertă - cu concepţia structurii cu grinzi cu zăbrele - precum şi execuţia au fost
câştigate de Philip W. Nicholson. Podul a fost inaugurat pe 24 august 1893 şi a funcţionat timp de jumătate de
secol, fiind dinamitat în 1944. Podul vestic al oraşului (cel de pe locul actualului pod Decebal) a fost construit în
1913, pe baza proiectului inginerului orădean Endre Altnöder, fundaţiile fiind executate de firma locală Incze Lajos
& Co., iar structura metalică de firma budapestană Weitzer. A supravieţuit până la inundaţia din 1981. În 1909 s-a
lansat concursul pentru construirea unui pod pietonal în dreptul Parcului Milenar, care a fost câştigat de firma
locală Incze Lajos & Co. (fundaţiile) respectiv de Fabrica de poduri din Reşiţa a Companiei Feroviare de Stat
Austro-Ungară.
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2.1.3.4 Perioada 1918-1945
După Primul Război Mondial au survenit schimbări politico-administrative importante în istoria Oradiei,
care au influenţat şi dezvoltarea urbanistică şi fondul construit. Unirea Transilvaniei cu România, proclamată la 1
decembrie 1918, a fost ratificată prin decretul lege din 26 decembrie 1918. Introducerea administraţiei româneşti
a devenit posibilă după 20 aprilie 1919, iar în mai 1919 a fost organizată administraţia nouă a oraşului, primarul
Károly Rimler fiind confirmat în funcţie. În 1925 Oradea a fost proclamată municipiu, prin lege. În conducerea
destinelor oraşului, conform noii legi administrative, rolul important îl avea primarul, Consiliul Municipal, sau
Comisia Interimară şi Preşedintele Comisiei Interimare. În perioda interbelică au alternat cele două instituţii,
Primar - Preşedintele Comisiei Interimare.
Populaţia oraşului a crescut în perioada interbelică: în 1920 populaţia era de 68.080 locuitori, din care
40.744 (59,85%) maghiari, 17.879 (26,26%) evrei, 8.641 (12,55%) români. În 1930, Oradea avea 82.687 locuitori
din care 42.630 (51,6%) maghiari, 22.412 (27,1%) români, 14.764 (17,9%) evrei, dar după religie erau 19.838
(24%) evrei. În 1939, Oradea avea 80.732 locuitori.
Evoluţia urbanistică
După Primul Război Mondial noua administraţie românească s-a preocupat de extinderea spaţiului
locuibil, de asigurarea condiţiilor pentru construirea de noi locuinţe. În perioada interbelică, suprafaţa oraşului s-a
extis de la 895 ha în 1918 la 1501 ha în 1939. În Oradea au fost acordate locuri de case, prin aplicarea reformei
agrare din 1921, din domeniile deţinute de Episcopia Romano-Catolică şi Primărie. Au apărut astfel noi cartiere
locuite mai ales de români, ei fiind aceia care îndeplineau condiţiile pentru împroprietărire.
După Primul Război Mondial oraşul Oradea s-a dezvoltat atât prin extinderea intravilanului cât si prin
constructii noi realizate pe terenurile virane situate in intravilan.
În perimetrul oraşului de până la 1914 s-a construit pe terenurile libere existente sau în fronturi stradale
deja constituite. Extinderea suprafeţei oraşului în afara intravilanului (perimetrului) sau de la 1914 s-a făcut prin
apariţia câtorva cartiere noi, la marginea sa.
Evoluţia vechiului intavilan (de până la 1914) şi a zonei centrale
În vechiul intravilan, în zona centrală, care era deja dens construită, schimbările au apărut prin îndesirea
fondului construit, prin, deschiderea de străzi noi. Acest lucru a fost legat de canalizarea, întubarea pârâului Paris,
de utilizarea unor parcele mai mari libere, de schimbarea destinaţiei unor terenuri, din funcţiune industrială în cea
de locuit.
În zona centrală au apărut două parcelări noi cu locuinţe.
O primă parcelare cu locuinţe în zona centrală este Parcelarea Palatului Klobusiczky, cea constituită în
spatele Tribunalului, prin deschiderea unor străzi noi: str. Schubert, str. Gh. Dima, str. Snagovului. Prin parcelarea
a trei proprietăţi şi trasarea străzilor noi, începând cu 1925, a fost creată o parcelare unitară.
A doua parcelare a fost realizată pe terenul traversat de Pârâul Paris, după acoperirea fostei sale albii, în
1922-1923. Este vorba despre zona cu stăzile Bărăganului, Braşovului, Rovine, V. Babeş, David Praporgescu,
Bicazului, Stânişoarei.
Între str. Republicii, str. Săvineştilor, str. Şirul Canonicilor şi str. Muzeului s-a conturat un cvartal de case.
Noi străzi au apărut între str. Republicii şi linia de cale ferată: str. N Titulescu şi str. Bucegi.unde au fost
construite case interbelice, cu parter sau etaj.
Între străzile Rozmarinului, Păcii, Magnoliei, la nord de parcul Palatului Episcopal Romano-Catolic, pe
fostul teren al Palatului Episcopal Romano-Catolic, s-a constituit o altă parcelare cu locuinţe, majoritatea cu
parter.
O parcelare unitară (între străzile. I. Vidu, Al. Vaida Voievod) s-a constituit începând cu anii 1930, între
cartierul dinainte de 1914 de pe str. Armatei Romane şi noul cartier Râtul Comandantului. În această zonă, era
Cimitirul Grădina Verde, la sfârşitul secolului al XIX-lea. Tot în anii 1930, au apărut două segmente de străzi şi
parcele pentru case pe fostul teren al Fabricii de Gaz, continuând străzile din cartierele amintite.
În fosta zona industrială de pe str. Sucevei, căteva terenuri au fost destinate construcţiilor de locuinţe şi
au apărut străzi noi. La nord de cartierul Râtul Comandantului şi la sud de str. Sucevei, au apărut astfel trei mici
parcelări.
Zona cu străzil. Buzoianu, Muşcatei, Horvath Imre, Maiorescu, Cezar Boliac, Garoafei, Ulmului, Mihai
Viteazu (parţial) s-a constituit tot în perioada interbelică, fiind una rezidenţială. Parcelarea s-a constituit pe un
teren care aparţinea anterior zonei industriale de pe str. Sucevei (o parcelă mai mare a morii Emilia).
În diverse părţi ale oraşului, unde fondul construit nu era dens, s-au deschis noi străzi: str. Măcinului, str.
G Bariţiu (parţial), str. Îngustă, parţial str. Călăraşilor; str. Rachetei, str. D. Teiuşanu, str. Andrei Mureşanu (de la
Bd. Magheru la str. H. Berthelot)
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Extinderea intravilanului, apariţia cartierelor noi
Extinderea suprafeţei oraşului, în afara intravilanului (perimetrului) sau de la 1914, s-a făcut prin apariţia
cartierelor noi, la marginea sa. Extinderea oraşului de la 895 ha în 1918 la 1501 ha în 1939 a însemnat, în primul
rând, crearea de noi cartiere. Conform statisticilor, numărul de case din oraş a crescut foarte mult, în 1930, în
vechiul intravilan existând 4143 case, iar în noile cartiere 3000 de case.
Aceste cartiere aveau un caracter semiurban sau rural, casele individuale fiind cu parter, din cărămidă nearsă
(chirpici) sau cărămidă arsă. Nu existau decât parţial, în unele cartiere, canalizare, străzi pavate, trotuare. Din
punctul de vedere al realizărilor arhitecturale, noile construcţii din aceste cartiere nu se ridică la nivelul celor din
vechiul oraş, dinainte de Primul Război Mondial, proprietarii noilor case fiind în cea mai mare parte de condiţie
modestă.
Cartiere noi care au apărut au fost de dimensiuni mai mici (denumite telep, în l. maghiară, sau
colonii, cartiere) şi erau mai degrabă parcelări noi, cuprinzând câteva străzi (de la o stradă la cca. 10 străzi). Doar
câteva cartiere au fost de mai mari dimensiuni, putând fi denumite ca atare. Până în 1914 oraşul avea 171 de
străzi. Au fost create 79 de cartiere / parcelări care cuprindeau 351 de străzi care au primit nume în 1930, cu
ocazia recensământului. În 1930 oraşul avea 551 de străzi, iar în 1940 - 615 străzi.
În perioada 1900-1914 au apărut doar trei mici cartiere noi la marginea oraşului. Pornind de la acestea sau dezvoltat cartiere mai mari în zonele respective. Alte cartiere au fost create pe terenuri virane, în afara oraşului
de dinaite de 1914.
Cartierele de dealuri
Pe dealurile Oradiei, deasupra liniei de cale ferată, în partea de vest şi nord a str. L. Pasteur (Spitalului)
s-au dezvoltat noi parcelări, pornind de la cartierul dinainte de 1914, colonia Nilgesz. Aceste noi parcelări /
„cartiere” sunt denumite în ghidurile oraşului în funcţie de numele proprietarului terenului. Aici străzile sunt
neregulate, şerpuitoare, nu există o sistematizare coerentă, planificată. Cartierul avea un clar caracter rural. Pe
harta din 1947 în locul acestor cartiere sunt menţionate două mai mari, Cartierul CFR şi Cartierul Iorga.
La nord de Crisul Repede, la sud şi est de Pârâul Paris şi str. L. Pasteur, pe dealuri, dar şi la sud de calea
ferată, în zona Ştrandului Municipal sunt menţionate alte parcelări mai mici. Şi aceste parcelări au caracter rural,
cu străzi neregulate.
Aşa-numitul cartier „Oncea” are la origine o parcelare creată după instaurarea administraţiei maghiare în
nord-vestul României, în 1940. Noua parcelare s-a constituit în anii 1941-1944, în nordul oraşului, dincolo de linia
de cale ferată, spre Episcopia-Bihor. Administraţia maghiară a iniţiat în cadrul programului ONCSA / Országos
Nép és Családvedélmi Alap / Societatea Naţională pentru Protecţie Socială şi a Familiei (din Ungaria) construirea
de case pentru familiile numeroase, prin acordarea de credite avantajoase. Cartierul era denumit în 1947
Cartierul Hunyadi.

2.1.3.5 Perioada 1945-1989
După al doilea război mondial Oradea a cunoscut schimbări fundamentale şi în plan urbanistic şi
aritectural, schimbări determinate de modificarea regimului politic şi o nouă concepţie despre economie şi
societate.
Din octombrie 1944 România a intrat în sfera de influenţă sovietică. În 30 decembrie 1947 a fost
proclamat oficial statul cu regim comunist, Republica Populară România, ceea ce a dus la schimbări majore în
toate domeniile.
Populaţia oraşului a crescut treptat, cunoscând o evoluţie nemaiîntâlnită anterior: în 1948 populaţia
oraşului era de 83830 locuitori, în 1977 era de 170531, iar în 1989 de 229823 locuitori. Un factor determinant
pentru schimbările produse după 1950 a fost politica de industrializare forţată, ceea ce a dus la migrarea
populaţiei noi în oraş, crescând mult numărul românilor. Politica economică şi socială a determinat şi schimbările
în plan urbanistic, apărând noi cartiere de blocuri.
După 1950 oraşul a cunoscut schimbări fundamentale, mai ales prin extindrea sa şi prin realizarea de noi
cartiere, construirea blocurilor delocuinţe, a fabricilor, prin demolarea unor zone marginale şi a unor clădiri din
zona centrală. Prima schiţă de sistematizare pentru Oradea a fost întocmită în 1960 de către I.S.C.A.S. Bucureşti,
populaţia oraşului fiind 105000 locuitori. Al doilea plan de sistameatizare datează din 1970 (populaţia oraşului 138000 locuitori). În 1976 I.P.J. Bihor a realizat o altă schiţă de sistematizare (populaţia oraşului - 156000 locuitori
iar suprafaţa oraşului era de 2787 hctare)
Dezvoltarea industriei s-a făcut la început pe baza vechilor fabrici naţioalizate. Ulterior a fost construită
platforma industrială din partea de vest a oraşului, cu mai multe fabrici. Construirea de cartiere noi de blocuri,
compacte a fost realizată după 1960. Construirea blocurilor de locuinţe şi a altor clădiri noi în zona centrală a
oraşului, nu a alterat grav, nu a distrus fondul construit valoros. Construcţii noi au început să fie realizate dupâ
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1950, mai ales din anii 1960. Iniţial au fost construite blocuri pe terenurile libere, sau în spaţii cu densitate mică de
construcţii. Au fost ridicate imobile sub formă de plombe în centrul oraşului sau construite şiruri de blocuri, sau
edificii individuale, cu fronturi la străzile existente. Construirea de blocuri de locuit s-a făcut şi prin demolarea unor
clădiri în zona centrală şi prin demolarea unor cvartale de clase, cartiere din zonele marginale ale oraşului de la
1914.

Cvartalele de blocuri au fost amplasate în zonele marginale ale oraşului de la 1914, dar peste cartiere din
perioada interbelică şi în unele cazuri cartiere existente în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - acestea sunt în
prezent în afara Ansamblului Urban Centrul Istoric Oradea - Cod LMI 2004 BH-II-a-A-01037, pe teritoriul fostelor
cartiere: Oraşul Dinafară; zona str. Sf. Apostol Andrei – str. Aluminei, Bd Dacia, Bd. Ştefan cel Mare; cartietul
Velenţa.
Intervenţii între 1947-1989 în zona centrală a oraşului
Zona din jurul Cetăţii Oradea şi Piaţa 1 Decembrie au fost restructurate masiv, prin reconfigurarea
totală a ţesutului urban, fiind demolate un număr mare de clădiri, inclusiv o parte din sistemul defensiv al cetăţii:
fortificaţia auxiliară de tip Vauban, proiectată de ing. Doxat. În mai multe etape au fost construite blocuri care au
schimbat radical fondul construit al oraşului vechi.
Un prim cvartal de blocuri cu 3-4 etaje a fost construit pe str Clujului şi continuat pe str. Mareşal A.
Averescu cu un şir de blocuri pe malul Crişului (1961, 1964, 1965).
În anii 1980, a fost construit aşa numitul Centru Civic, două ansambluri de blocuri în faţa Cetăţii, spre
parc (denumit 23 August / azi Piaţa 1 Decembrie). Acestea sunt flancate de str. Clujului - Piaţa Independenţei Str. Griviţei. Pentru construirea acestora au fost demolate clădirile vechi existente şi a fost modificată trama
stradală iar ulterior a fost ridicată o catedrală ortodoxă în tradiţionalul ax dintre cetate şi Oraşul Nou, obturând
accesul spre cetate.
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2.1.4. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE PRIVIND EVOLUŢIA
TERITORIULUI, REPERE PRIVIND EVOLUŢIA SPAŢIALĂ; STADIUL
ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR PUG ÎN VALABILITATE
În urma evoluţiilor recente ale municipiului, aspectele care ţin de dezvoltarea spaţială pot fi sintetizaţi astfel:
LOCUIRE
Aspecte favorabile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

densitate a locuirii relativ echilibrată, la nivel de ansamblu;
calitate a vieţii (mediul rezidenţial) peste media naţională (relaţia locuire-dotări, niveluri de poluare,
infracţionalitate);
existenţa unor suprafeţe vacante sau restructurabile în zona centrală şi pericentrală, capabile să
acomodeze un mixaj echilibrat locuire+servicii;
piaţă imobiliară cu dinamică echilibrată (nu există criză de locuinţe, nu există supraofertă);
mixaj social ridicat la nivelul cartierelor;
pondere redusă a locuirii precare;
persistenţa locuirii în zona istorică, în proporţie semnificativă;
existenţa unor cartiere rezidenţiale cu caracter de model calitativ;
calitate a noilor cartiere rezidenţială peste media naţională (infrastructură, coerenţă spaţială, relaţia cu
zona centrală);
varietate tipologică, ofertă diversificată de tipuri de locuinţe.

Aspecte nefavorabile
•
•
•
•
•
•
•
•

calitate redusă a mediului rezidenţial în unele zone ale cartierelor de locuire colectivă (spaţii publice,
spaţii verzi, dotări, locuri de parcare etc);
zone de locuinţe supradensificate şi în curs de densificare, cu deficit de dotări şi de spaţii verzi (ex. Ioşia
Nord str. Lăpuşului, Nufărul);
zone de locuinţe izolate faţă de zona centrală a oraşului (zona Eminescu/Tokay, zona Navigatorilor, zona
Maramureşului, zona Coriolan);
dezvoltări imobiliare recente cu deficit de dotări şi infrastructură (Grigorescu, Episcopia Bihor (sud), zona
versanţilor );
performanţe energetice scăzute ale locuinţelor colective nemodernizate;
capacitate insuficientă a unităţilor de învăţămînt, clase aglomerate;
scăderea calităţii locuirii în zone tradiţionale ale oraşului prin introducerea unor ansambluri de scară şi
densitate contrastantă cu caracterul zonei (ex. str. ţiglarilor);
tendinţă demografică negativă.

.
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zonele de locuinţe, după tipologii

analiza calităţii locuirii, pe cartiere
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RELAŢII ÎN TERITORIU
Aspecte favorabile
•
•
•
•
•
•
•

accesibilitate bună rutieră, feroviară şi aeriană;
proximitatea faţă de culoare de mobilitate europene: axele TEN-T 6, 7, 22;
reţea de localităţi bine dezvoltată în zona metropolitană;
reţea de mobilitate aflată în modernizare şi extindere, asigură legăturile cu Zona Metropolitană;
apropierea de frontiera cu Ungaria;
existenţa unei structuri administrative funcţionale pentru dezvoltarea concertată şi echilibrată a Zonei
Metropolitane;
potenţial turistic semnificativ în oraş şi în împrejurimi, proximitatea imediată a unei staţiuni balneare cu
tradiţie;

Aspecte nefavorabile
•
•
•
•

întîrzierea finalizării autostrăzii A3;
traseul ocolitor al municipiului traversează zone locuite;
teritoriul ocupat în mod tradiţional de culturi pomicole şi viticole este afectat de dezvoltări imobiliare;
potenţiale naturale şi de patrimoniu ameninţate sau nevalorificate (ex. culoarul Peţa, pădurea Nojorid,
cartiere tradiţionale, ex. Episcopia Bihor);

legături între localităţi şi elemente naturale semnificative în cadrul reţelei metropolitane
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GESTIUNEA ZONEI INTRAVILAN ŞI A RESURSELOR DE TEREN
Aspecte favorabile
•
•
•
•

rezerve importante de teren liber în intravilan (aprox. 2550 ha, în 2012);
rezerve semnificative de teren disponibil pentru dezvoltare pe termen mediu, aflate în proprietate publică;
fenomenul de urban sprawl (disoluţie urbană) aflat sub media naţională;
politici recente ale administraţiei publice de limitare a urbanizării excesive;

Aspecte nefavorabile
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tendinţă negativă de evoluţie demografică, de unde descreşterea previzibilă a cererii de terenuri;
tendinţă de îmbătrînire a populaţiei;
dinamică descrescătoare a pieţei imobiliare sub impactul crizei economice, cu creşteri uşoare în ultima
perioadă (2012);
concurenţa pe piaţa locaţiilor de investiţii imobiliare reprezentată de comunele limitrofe;
existenţa terenurilor construite dar subutilizate/utilizate neadecvat/abandonate în intravilan (aprox. 780
ha);
absenţa nucleelor de tip subcentru capabile să genereze şi să susţină dezvoltări de tip intensiv la periferie
şi în actualul extravilan;
numărul crescut de documentaţii de urbanism de tip PUZ aprobate în perioada 2000-2010 şi avînd ca
scop extinderea suprafeţei intravilan (45);
necorelarea limitei zonei intravilan cu structura cadastrală duce la secţionarea unui număr mare de
parcele;
bariera constituită de centura ocolitoare între principalele zone de dezvoltare şi oraş;

analiza gestiunii terenurilor 2000-2012
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PROFIL ECONOMIC
Aspecte favorabile
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prezenţa unei forţe de muncă bine calificate în condiţiile unui nivel scăzut de salarizare;
rată a şomajului aflată sub media naţională, pondere redusă a sărăciei;
dinamică investiţională pozitivă, în mod special în sectorul industrial şi comercial;
patrimoniu cultural şi natural valoros, în oraş şi în împrejurimi;
pronunţat caracter multicultural şi multietnic şi multiconfesional
infrastructură de transport modernă sau în curs de modernizare (aeroport, autostrada A3)
infrastructură modernă pentru afaceri, dezvoltată de către administraţia locală (parcurile Eurobusiness)
existenţa rezervelor de suprafeţe în interiorul oraşului sub forma fostelor platforme industriale;
prezenţa univesităţilor

Aspecte nefavorabile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

scăderea numărului de salariaţi, ca urmare a descreşterii activităţilor economice/ interesului local
investiţional;
migraţia specialiştilor către alte zone ale UE;
descreşterea numărului de studenţi;
tendinţă negativă de evoluţie demografică;
tendinţă de descreştere a populaţiei active prin îmbătrînire;
concurenţă crescîndă pe piaţa locaţiilor de investiţii din partea altor centre urbane (Cluj, Timişoara,
Debrecen);
diminuare progresivă a rolului centrului tradiţional al oraşului în favoarea dezvoltărilor de periferie (centre
de retail);
reţeaua slab dezvoltată a subcentrelor urbane (centre de cartier) produce dezechilibre între zona istorică
şi cartiere;
zone economice tradiţionale aflate în declin (platformele industriale est şi vest);
culturile pomicole şi viticole tradţionale ale oraşului ameninţate de urbanizarea excesivă a versanţilor.

parcuri tehnologice existente şi în curs de planificare
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ELEMENTE DE MEDIU
Aspecte favorabile
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cadru natural valoros şi diversificat, cu un important aport ecologic şi factor de atractivitate turistică pentru
oraş şi pentru zona metropolitană;
existenţa unor spaţii verzi de calitate, foarte apreciate de cetăţeni;
existenţa coridoarelor naturale aflate în lungul cursurilor de apă, în mod special Criş şi Peţa, avînd
potenţial de amenajare a unor spaţii verzi;
nivel de poluare din surse active general aflat sub cotele admise;
prezenţa, pe teritoriul municipiului a unor habitate valoroase, cinci dintre acestea desemnate ca arii
protejate (Natura 2000);
existenţa unui sistem de management integrat al deşeurilor, a unui depozit ecologic funcţional;
politici publice de realizare de spaţii verzi noi, respectiv de reabilitare a celor existente (Cetatea Oradea,
Salca, Ciuperca, malurile Crişului etc);
existenţa unor rezerve semnificative de teren aflate în proprietate publică şi disponibile pentru realizarea
de spaţii verzi
existenţa unor surse diversificate de alimentare cu apă potabilă (ape curgătoare, apă de dren, foraje)
precum şi a resurselor de apă geotermală;

Aspecte nefavorabile
•
•
•
•
•
•
•
•
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deficit semnificativ de spaţii verzi amenajate în raport cu numărul de locuitori, faţă de cuantumul stabilit
prin OUG 114/2007;
principalele spaţii verzi publice sînt concentrate în zona centrală a oraşului;
stare deficitară a spaţiilor verzi existente, cu precădere în interiorul cartierelor de locuire colectivă;
niveluri locale de poluare istorică aflate peste cotele admise (halda de şlam, fabrica de cărămidă, haldele
de zgură CET);
afectarea culturilor pomicole de pe versanţii nordici sub impactul urbanizării excesive;
lipsa unui regim adecvat de protecţie pentru unele zone care prezintă habitate naturale valoroase;
nevalorificarea deplină a potenţialului ambiental, ecologic şi urbanistic dat de coridoarele ecologice ale
cursurilor de apă (Adona - întubare, Peţa, Criş);
reţea nedezvoltată de trasee turistice metropolitane, alternative la reţeaua rutieră naţională, judeţeană şi
comunală;
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analiza biodiversităţii, arii protejate şi arii de interes conservativ

reţeaua de spaţii verzi
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ECHIPARE EDILITARĂ ŞI SERVICII PUBLICE
Aspecte favorabile

•
•
•
•
•

acces ridicat al populaţiei la serviciile de alimentare cu apă (92.88%) și canalizare (88.86%);
servicii de calitate, dovedite de tendinţa descrescătoare a numărului de întreruperi în sistemul
de alimentare cu apă, volumului de pierderi și numărului de reclamaţii justificate de la
consumatori;
acces ridicat la energie termică - 70% din populaţia municipiului beneficiază de alimentare cu
energie termică în sistem centralizat;
echipare bună cu unităţi medicale și de educaţie;
existenţa unui sistem educaţional universitar complex, format din 1 universitate de stat şi 3
universităţi particulare.

Aspecte nefavorabile

•
•
•
•
•

canalizare pluvială deficitară, expunerea unor zone din oraş la inundaţii;
dependenţa de combustili fosili (cărbune şi ţitei) în alimentarea cu energie termică, folosirea
reţelelor invechite, cu o stare critică de uzură, cu riscuri în exploatare și pentru poluarea aerului
și solului;
infrastructură socială uzată, infrastructură medicală învechită ce generează costuri mari de
întreţinere şi reabilitare;
infrastructură şcolară puţin modernizată, lipsa campusurilor;
inexistenţa reţelei de dotări publice în zonele de urbanizare (Grigorescu, Oncea etc).

ACCESIBILITATE ŞI MOBILITATE
Aspecte favorabile
•
•
•
•
•
•
•

proximitatea viitoarei autostrăzi A3 şi existenţa unui aeroport;
centura ocolitoare şi reţeaua de artere şi străzi interne preiau şi distribuie în general cu succes traficul de
penetraţie (marfă şi călători);
centura realizată pe culoarul str. Ogorului – Cal. Sântandrei – Ovid Densuşeanu – Podului face un foarte
bun serviciu în ce priveşte deservirea traficului de tranzit între cele 5 direcţii majore de penetraţie (DN 79
– Arad, DN 76 – Deva, DN 1 – Cluj, DN 19 – Satu Mare si DN 1 – Borş);
reţea stradală foarte bogată (densă), străzi magistrale cu capacitate de circulaţie la nivelul necesităţilor;
stare foarte bună a carosabilului;
majoritatea punctelor de conflict major (intersecţii de pe reţeaua stradală majoră) sînt corect amenajate;
barierele naturale (Crişul Repede) şi cele artificiale (C.F.) sînt traversate într-un număr corespunzător

de poduri/pasaje (unele in construcţie);
• intersecţiile semaforizate de pe principalele culoare de circulaţie sînt sincronizate (unda verde);
• preocupări pentru satisfacerea necesarului de locuri de parcare: în zona centrală prin realizarea
de parcaje multietajate, în cartierele de locuinţe prin reorganizarea sistemului de parcaje la sol;
• intenţia de realizare de noduri de transfer intermodal (Gara centrală şi autogara Nufărul);
• sistem de linii T.P. bine structurat, cu o bună/foarte bună acoperire a zonelor de interes.

Aspecte nefavorabile
•
•
•
•
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termen incert al finalizării autostrăzii A3;
traseul de ocolire al oraşului parcurge zone rezidenţiale (Ovid Densuşeanu – Podului – Matei Corvin);
traseul de ocolire are multe puncte de conflict (intersecţii) care afectează fluenţa circulaţiei şi capacitatea
de preluare a traficului de tranzit;
traficul de tranzit (inclusiv cel de marfa grea se suprapune pe unele artere de penetraţie cu traficul interior
(zona industrială şi de servicii de pe Cl.Borşului, zona comercială şi Aeroport pe DN 79 – Arad, zona de
servicii de pe DN 1 spre Cluj şi zona de locuire şi servicii Episcopia Bihor centrată pe DN 19 – Satu
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•
•
•
•

•
•

Mare);
o parte din traficul de tranzit vehicule călători pe axa Est- Vest (Cluj-Borş) şi Nord-Sud/Est (Satu MareDeva) se realizează prin reţeaua stradală interioară a municipiului, impactul major manifestîndu-se în
zona P-ţa. Independenţei şi pe str. Gheorghe Magheru;
locurile de staţionare/parcare alocate pe carosabil reduc drastic capacitatea de circulaţie a străzilor şi
impun reglementarea excesivă a circulaţiei pe sens unic;
deficit de locuri de parcare, mai ales în zonele de locuinţe colective. Organizare ineficientă a parcajelor, în
detrimentul spaţiilor verzi;
bariere structurale la scara oraşului (CF, centura, Criş) îngreunează mobilitatea lentă (pietoni şi biciclişti),
afectînd în primul rînd cetăţenii care nu dispun de maşini, copii şi vîrstnici şi duc la izolarea unor cartiere
faţă de zona centrală a oraşului. Travesările pietonale ale acestor bariere sînt insuficient semnalate şi
amenajate, nesigure şi în număr prea mic;
reţea subdezvoltată de piste pentru biciclişti;
stare deficitară a infrastructurii feroviare, în mod special a gărilor Est şi Vest.
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2.1.5. PRINCIPALII INDICATORI AI DEZVOLTĂRII COMPARAŢI CU
LOCALITĂŢI SIMILARE DIN ŢARĂ ŞI DIN STRĂINĂTATE
(extras din Studiul de dezvoltare economică locală, IHS Romania, 2012)
In plan regional european, amplasarea geografică a municipiului Oradea îi conferă avantaje de relaţionare directă
cu centre de polarizare metropolitană transfrontalieră, pe relaţia cu Budapesta, sau cu Belgradul, prin intermediul
zonei metropolitane Timişoara.

Poziţionarea în context regional european
Sursa: CUGUAT – TIGRIS, 2008

Datorită amplasarii, Oradea reprezintă un factor de polarizare şi distribuţie regional, fiind în raza de influenţă a
Budapestei şi acoperind relaţia cu frontiera de vest – Serbia, Ungaria, Ucraina, prin conexiunile cu Timişoara,
Arad, Baia Mare, Satu Mare. In această arie geografică, a fost studiată poziţia municipiului Oradea în raport cu
oraşe similare ca populaţie şi context geo-politic, după cum urmează:
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Oraşul







Oradea
Debrecen
Ostrava
Graz
Maribor
Košice

Tara
România
Ungaria
Cehia
Austria
Slovenia
Slovacia

Populaţia (2009)
204,738
205,084
307,767
250,738
111,340
233,659

Analiza comparativă a pus în evidenţă o serie de particularităţi:


Din cele 6 oraşe, Oradea ocupă locul 4 ca număr de populaţie, dar locul 2 ca densitate, după Graz în
Austria.



Oradea se remarcă mai ales prin localizarea strategică şi accesibilitatea ridicată faţă de zona Europei
Centrale. Din acest punct de vedere, dezvoltarea economică a oraşului, prin aportul la PIB-ul regional
este competitivă. Totuşi, comparativ cu centre regionale precum Graz sau Debrecen, Oradea trebui să
aspire către o dezvoltare mai rapidă a industriilor creative şi a cercetării, căutând sa îndeplinească
cerinţele impuse de Strategia Europa 2020.



Toate oraşele îşi asumă un rol de centru polarizator din puntul de vedere al educaţiei, cercetării şi al
ofertei de locuri de muncă, având un număr mare de studenţi, universităţi prestigioase şi o rată de şomaj
sub media naţională.



Oradea prezintă cea mai scăzută rată a şomajului dintre cele şase oraşe analizate, având totodată şi cele
mai scăzute preţuri de cumpărare pentru apartamentele din centrul oraşului şi in afara acestuia (conform
Numbeo.com). Preţurile înregistrate pentru chirii sunt de asemenea cele mai reduse în Oradea, ceea ce
poate prezenta un grad mare de atractivitate pentru localizare de activităţi economice, salariaţi, studenţi.



Aflată într-o zonă de confluenţă a culturilor română şi maghiară, oraşul are şi un mare potenţial din punct
de vedere cultural şi turistic. Totodată însă, numărul cazărilor de turişti înregistrat este cel mai scăzut,
comparativ cu restul oraşelor din zonă. În acest sector, Graz şi Debrecen ocupă primele poziţii. Ambele
oraşe găzduiesc evenimente culturale şi sportive de talie internaţională. În ceea ce priveşte numărul de
paturi de spital disponibile, acesta este sub media celor şase oraşe descrise.

In concluzie, Oradea este un competitor important alături de oraşele din regiune, similare ca mărime şi cultură
antreprenorială, diferenţa pe care o poate face ţinând de consolidarea şi îmbunătăţirea factorilor locali ai
dezvoltării şi de profilarea pe piaţa investiţiilor europene. La nivel transnaţional, se percepe o conglomeraţie
urbană Oradea–Debrecen, ca aglomeraţie teritorial – urbană capabilă să asigure atragerea de investiţii.
Un rol deosebit de important pentru creşterea competitivităţii oraşelor din România îl are politica naţională,
fiscală, de transport, de mediu, etc şi existenţa unor relaţii de cooperare între oraşe. Atât guvernul, cât şi
administraţia publică locală joacă un rol fundamental în crearea unui mediu investiţional pozitiv. Raportat la
evaluarea competitivităţii urbane, politicile naţionale ar trebui tratate ca factori externi din moment ce se află în
afara controlului zonei urbane şi nu oferă decât cadrul în care activităţile economice dintr-o arie urbană trebuie să
4
existe.
Fiecare oraş este amplasat într-un sistem de oraşe, iar capacitatea de generare a veniturilor nu produce efecte
numai la nivelul ariei administrative a localităţii în cauză, ci aceste efecte, indirecte sau induse, produc un efect de
difuziune, în mod diferit, la nivelul ariilor învecinate. Astfel ca relaţia oraş - regiune este importantă pentru
competitivitatea urbană. Dacă regiunea perfomează şi oraşul are o ascensiune şi viceversa, dacă un oraş este
competitiv şi regiunea respectivă are de câştigat.
La nivel naţional, Oradea joacă un rol important pe frontiera de nord-vest şi în Regiunea Nord-Vest, chiar dacă
această ocupă o poziţie de mijloc în clasamentul PIB/cap de locuitor, după Regiunile Bucureşti-Ilfov, Vest şi
4

http://www.ccasp.ase.ro/e-city/E-CITYrom/p3.pdf
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Centru.
Analiza comparativă a avut în vedere competiţia municipiului cu polii de dezvoltare (Arad, Baia-Mare, Bacău,
Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureş), ca beneficiari ai
unor investitii prioritare din Programul Operational Regional 2007 – 2013.
Toţi aceşti poli de dezvoltare au un grad intens de polarizare urbană a teritoriului, se pot constitui în zone de
cooperare inter-comunitară (de tip metropolitan), dar cu impact teritorial mult mai vast. Influenţele lor, din punctul
de vedere al atractivităţii pentru locuri de muncă, servicii, pentru dotări culturale şi comerciale pot depăşi limitele
judeţelor din care fac parte, având un caracter regional, sau chiar transfrontalier, cum este cazul municipiului
Oradea. (vezi figura 4.2.)
Alocarea financiară orientativă disponibilă pentru prima cerere de proiecte eligibile pentru oraşele poli de
dezvoltare a fost de 248,51 milioane euro in total, din care oraşele din regiunea Nord Vest (Baia-Mare, Oradea,
Satu Mare) au primit fondurile cele mai mici (10,98 mil. Euro fiecare). Cu toate acestea, Oradea a iniţiat până la
sfârşitul anului 2011 cele mai multe proiecte în cadrul subdomeniului Poli de dezvoltare urbană, toate acestea
fiind la momentul respectiv în curs de implementare.
In plus, Oradea participă alături de alte oraşe din România (polul de dezvoltare Arad), Slovenia, Slovacia,
Ungaria, Italia, Austria, Grecia, Moldova în cadrul Programului Transnational de Cooperare "South-East Europe",
la Proiectul ViTo (Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East
Europe/Dezvoltare urbană integrată a oraşelor istorice vitale ca centre regionale în Europa de Sud-Est), ce
vizează dezvoltarea urbană sustenabilă în oraşele istorice şi regiunile aferente acestora.
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Poziţionarea în context naţional
Sursa: CUGUAT – TIGRIS, 2008

Din analiza comparativă a polilor de dezvoltare, rezultă următoarele concluzii:


Din punctul de vedere al populaţiei, Oradea ocupă poziţia 3 după Galaţi şi Brăila, iar ca venituri la bugetul
local (în 2011) se află la mică distanţă de locul întâi ocupat de Arad.



La nivelul activităţilor economice, cel mai mare număr de firme este înregistrat în Oradea, urmat de
Galati, Pitesti si Sibiu (în special în categoriile de cifra de afaceri care depasesc 1.000.000 lei). Ponderea
cea mai mare a capitalului străin s-a realizat în Oradea, unde totodată şi numărul total de firme este
foarte mare (un maxim de 12169 de firme printre cele 13 oraşe poli de dezvoltare).



Analiza pieţei imobiliare a arătat că volumul tranzacţiilor a scăzut proporţional în toate oraşele. Oradea îşi
menţine preţul ridicat atât la vânzare, cât şi la închiriere (după Galaţi), datorită totuşi atractivităţii ridicate
şi mediului universitar. La capitolul proiecte comerciale, 3 din 6 proiecte comerciale realizate în polii de
dezvoltare au avut loc în Oradea.
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Bogăţia patrimoniului cultural, ca şi mediul universitar şi de cercetare, diferenţiază municipiul Oradea în
competiţia cu restul polilor de dezvoltare. In plus, avantajul capacităţii instituţionale conferit şi de structura
Zonei Metropolitane Oradea şi de rolul pe care aceasta îl poate juca în promovarea dezvoltării economice
trebuie avut în considerare.



Comparativ cu polii de creştere, municipiul Oradea, nu se abate de la tendinţele şi configuraţia pe care
economiile locale ale acestora le înregistrează, dar deţine certe avantaje competitive. Deşi amplasat
aproximativ pe aceeaşi axa de dezvoltare cu Arad, Baia Mare, Satu Mare, Oradea se poziţionează mai
curând în competiţia urbană cu Timişoara şi Cluj-Napoca.

Această concluzie este susţinută şi de Planul Integrat de Dezvoltare, pe baza următoarelor argumente:

45



Configuraţia economiei locale este asemănătoare, mai ales între Oradea şi Cluj, dezvoltată în jurul
activităţilor comerciale, indiferent că este vorba de comerţ cu amănuntul sau comerţ cu ridicata, a
activităţilor de construcţii, ceea ce înseamnă un accent pus pe dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
de utilităţi publice şi a infrastructurii mediului de afaceri precum şi a serviciilor de transport şi tranzacţii
imobiliare.



Dinamica investiţiilor se concentrează pe industrie, construcţii şi reţea de centre comerciale în Cluj,
Timişoara, dar şi în Oradea, toate cele trei oraşe abordând realizarea de parcuri industriale ca instrument
de atragere de investiţii.



Distribuţia forţei de muncă urmează investiţiile susţinute de mediul de afaceri. Dacă în polul de creştere
Cluj Napoca ponderea cea mai mare a numărului de salariaţi este deţinută în sectorul comerţ şi industrie,
în situaţia polului de creştere economică Timişoara distribuţia forţei de muncă cea mai însemnată este
întâlnită în domeniul industriei şi serviciilor.



Rata şomajului este medie în Oradea şi Cluj şi scăzută în Timisoara, la fel şi riscul asociat şi
vulnerabilitatea. Concluzia generală este că autoritatea locală a polului de dezvoltare urbană a
municipiului Oradea trebuie să sprijine şi să stimuleze acele ramuri de activitate ale economiei locale, în
special producţia şi serviciile care asigură dezvoltarea economică sustenabilă. Un model de creştere
economică care poate fi luat drept reper de fundamentare a politicilor de dezvoltare este cel al polului de
creştere economică Timişoara care a îmbinat armonios în economia locală dezvoltarea concomitentă a
trei piloni importanţi în orice economie: industria, serviciile şi comerţul.
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2.1.6. EXIGENŢE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ŞI PREZENTAREA
DOMENIILOR CARE PRESUPUN INTERVENŢII PRIORITARE
Obiectivele strategice ale strategiei premergătoare PUG sunt formulate coordonat cu rezultatele
analizei SWOT, și abordează domeniile ce privesc conectivitatea orașului, competitivitatea economică,
atractivitatea orașului și managementul public:
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2.2. RELAŢIILE ÎN TERITORIU
2.2.1. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT NAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ ŞI
INFRASTUCTURA EDILITARĂ ŞI TRANSPORTUL PUBLIC SUMAR DIN
STUDIILE DE FUNDAMENTARE
Deşi Oradea nu este cuprinsă în nici una dintre axele prioritare de transport european TEN-T, există posibilitatea
racordării ei la traseele a trei dintre ele:
• Axa prioritară nr. 6: axă feroviară Lyon-Trieste-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budapesta- graniţa ucraineană –
racord existent prin intermediul relaţiei Oradea-Budapesta şi a autostrăzii A3
• Axa prioritară nr. 7: axă rutieră Igoumenitsa/Patra-Atena-Sofia-Budapesta (autostrada Nădlac-Constanţa) –
racord existent prin DN79
• Axa prioritară 22: axă feroviară Atena–Sofia–Budapesta–Viena–Praga–Nürnberg/Dresden – racord existent prin
intermediul căii ferate Arad – Oradea şi a magistralei feroviare 300 Oradea-Bucureşti
Finalizarea autostrăzii A3 are potenţialul de a transforma Oradea în a doua poartă de intrare în ţară dinspre vest
(termen mediu-lung).
Aeroportul internaţional Oradea, de importanţă regională, deserveşte curse Tarom zilnice pe relaţia Bucureşti (2 3 curse pe zi), curse regulate (1-2 pe săptămână) Carpatair şi Clubair spre diferite destinaţii din Germania, Italia,
Franţa şi Grecia, numărul total de călători deserviţi fiind relativ scăzut (sub 100.000/an). Se preconizează
modernizarea actualului terminal (construirea unui nou terminal în viitor) şi extinderea pistei de aterizare la 2.500
m.
Transportul public de călători este asigurat de o societate comercială cu veche tradiţie, aflată în proprietatea
municipalităţii.
Sistemul de linii, dezvoltat şi bine configurat, compus din 5 linii de tramvaie şi 17 linii de autobuze asigură o bună
acoperire a teritoriului oraşului şi posibilitatea interconectării cu reţeaua feroviară şi
aeriană, precum şi cu cea rutieră regională.
În prezent se află în derulare studii care vizează optimizarea reţelei de transport public la nivel metropolitan.

2.2.2. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ
Oradea este străbătută de la Est la Vest de râul Crişul Repede şi de pârâul terman Peţa. Crişul Repede are pe
teritoriului oraşului următorii afluenţi: Paris, Adona, Crişul Mic şi Pârâul Sălbatic. Crişul Repede străbate oraşul
prin centru, pe cele două maluri ale sale formându-se o luncă deosebit de importantă pentru calitatea climatului
urban şi pentru biodiversitate.
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.
Orice proiect de construcţie pe malurile apelor are nevoie de avizul Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri, el
trebuind să respecte zona de protecţie cu lăţimea de 3 m începând de la limita albiei minore în cazul Crişului
Repede, delimitată pe toată lungimea malului acestuia şi pe toată lungimea dig-mal în cazul Peţei.
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În ceea ce priveşte calitatea apei, ea 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;
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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
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.

În ceea ce priveşte sursele de emisii care afectează cursurile de apă pe teritoriul Oradiei, ele sunt:
Nr.
Crt
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Denumire Evacuare

Receptor

RA Aeroportul Oradea
SC Sinteza SA Oradea
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor – Ştrandul Dinamo Oradea
SC Compania de Apă Oradea SA – Evacuarea Staţiei de Epurare
SC Auto Band SRL Oradea
SC Arabesque SRL Galaţi – Punct de lucru Oradea
SC Drumuri Orăşeneşti SA – Staţia de Betoane Oradea
SC Omilos Oradea SRL – Bucureşti
Administraţia Domeniul Public SA – Ştrandul Municipal Oradea
SC Electrocentrale Oradea SA – Apele de răcire
SC Arpis Impex SRL Tinca
SC Continental SA Bucureşti – Sucursala Oradea
SC Transgex SA Oradea

Pârâul Peţa
Crişul Repede
Crişul Repede
Crişul Repede
Valea Adona
Valea Peţa
Crişul Repede
Pârâul Peţa
Crişul Repede
Crişul Repede
Valea Peţa
Crişul Repede
Pârâul Peţa

La acestea se adaugă deversările ilegale de ape menajere poluate pe teritoriul municipiului Oradea şi
diferite surse de poluare industrială şi menajeră din amonte de Oradea.
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2.2.3. ZONE DE RISC NATURAL
(extras din Studiul de fundamentare în domeniul mediului, SC Premium Garden SRL, 2012)
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.
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, 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 depun de regula
pe trama stradala aflată la baza versantului sun forma unor conuri de dejecţie, ca parţial perturbă circulaţia
auto. O altă problema ce rezidă din acest fenomen este dat de faptul că o parte din aceste materiale fine
ajung în reţeaua de canalizare a oraşului cauzând colmatarea puternică a acesteia reducând astfel
semnificativ capacitatea de drenaj a acesteia.
Identificarea alunecărilor de teren şi a proceselor hidrice
Sectoarele cu: alunecări de teren, eroziune accelerată, prăbuşiri
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 domina procesele de supraumectare, de tasare, cauzele generale fiind date de litologie
(extrem de friabila), de compoziţia granulometrica a depozitelor, de coeficientul de compactare al acestora
etc.
Frecventa mare a proceselor de panta este data 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 aceste procese le au asupra 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 au 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 start 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
nord-vest.
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
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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 l-a 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.

Profil transversal generalizat prin alunecările de teren din perimetrul oraşului Oradea (SURSA, Josan, 1973)
Stadii de dezvoltare a alunecărilor de teren
Marea majoritate a alunecărilor de teren din perimetrul oraşului Oradea sunt alunecări recente, cele mai vechi
fiind de vârsta cuaternară. Apariţia acestor procese a coincis cu momentul final al definitivării reţelei hidrografice,
aceste elemente hidrografice (Crişul Repede, pârâul Paris) jucând un rol determinant în evoluţia versanţilor, în
dinamica acestora, în conturarea ariilor locale de instabilitate care au generat şi generează alunecări de teren.
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.
Zonarea riscului la alunecări de teren
Din punct de vedere al zonării riscului la alunecări de teren în cadrul municipiului Oradea se pot diferenţia mai
multe sectoare:
• un sector de risc maxim care corespunde versantului drept al Crişului Repede, sectorul arealului
Podgoria;
• un sector cu risc moderat de ocurenta a alunecărilor de teren care corespunde bazinului hidrografic al
pârâului Paris;
• un sector cu risc mic de ocurenta a alunecărilor de teren care corespunde zonei Oncea ;
Alunecări de teren existente. Construcţii afectate de alunecări de teren.
Alunecările de teren din arealul municipiului Oradea sunt condiţionate de o serie de factori de control, cei mai
importanţi fiind:
• Litologia (un fundament crtistalino-mezozoic la baza peste care sunt depuse serii succesive de molasa
neogenă alcătuită din formaţiuni tortoniene, sarmaţiene şi panoniene). Depozitele panoniene sunt
reprezentate în arealul afectat de alunecări de teren prin marne cu aspect masiv şi compact pana la
marne mai puţin foioase;
• Tectonica (prin evoluţia tectonica generala a arealului, care condiţionează evoluţia reţelei hidrografice);
• Relieful, prin parametrii morfologici (panta, expoziţia versanţilor, energia de relief);
• Activitatea antropică (prin construcţiile amplasate pe masele alunecate, cu rol de supraîncărcare a
versanţilor).
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In cadrul municipiului Oradea arealele susceptibile pentru deplasari 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 evidenta faptul ca stratificaţia terenurilor de
fundare din areal se poate împărţi în două complexe litologice :
• Complexul deluvial (cuaternar)
• Complexul marnelor şi argilelor (panoniene)
Această stratificaţie este deosebit de relevantă în amplasarea fundaţiilor construcţiilor ce urmează a fi construite
în arealele cu susceptibilitate pentru alunecări de teren.
Riscul geomorfologic şi harta riscului geomorfologic
Categorii de pante şi semnificaţia lor morfodinamică şi practică (după J. Samoilă, cu modificări, 1998)
Procesele de modelare a versanţilor şi formaţiuni cuaternare în nord-vestul podişului Târnavelor, Jakab Sámuel,
teză de doctorat, manuscris, Biblioteca Facultăţii de Geografie, Universitatea Bucureşti, 1997.
Pante
Sistem
de Moduri de utilizare
cultură
a terenurilor
%Aprecierea
Procese morfodinamice
rd
0 Orizontal sau Acumulare, distrugerea structurii Fără restricţii
Arabil
-2
-3,8
suborizontal
solului prin splash
3 Slab înclinat
Acumulare, eroziune areolară În
sensul Arabil cu restricţii
-5
,50slabă prin splash, şiroire, curbelor
de mici, plantaţii viticole
8,75
solifluxiune
nivel
şi de pomi fructiferi
8 Moderat
Eroziune areolară moderată, În
sensul Arabil cu restricţii
,1-10 ,75înclinat
alunecări superficiale în pătura curbelor
de mijlocii,
plantaţii
17,63
de sol, solifluxiune, ravinaţie nivel, culturi în viticole şi de pomi
slabă
fâşii
fructiferi
Puternic
Eroziune areolară puternică, Culturi în fâşii Arabil cu restricţii
0-15
7.63înclinat
alunecări superficiale şi de şi
benzi mari, plantaţii viticole
26.80
profunzime medie, sub formă de înierbate
şi de pomi fructiferi
valuri şi trepte în depozitele de
versant şi pătura alterată,
ravinaţie
2 Foarte
Eroziune
areolară
foarte Strat vegetal Păşuni
şi
fânaţe
5-25
6,80puternic
puternică şi excesivă, alunecări protector
artificiale
46,63
înclinat
profunde sub formă de limbi,
prăbuşiri, ravinaţie
>Abrupt
Eroziune areolară excesivă, Strat vegetal Păşuni, păduri
25
46,63
alunecări curgătoare sub formă protector
de limbi, prăbuşiri, alunecări
areale.
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.
Monitorizarea alunecărilor de teren. Predictibilitate.
Regulament de construire în zonele cu potenţial de alunecare – prevederi specifice
Un aspect esenţial legat de regulamentele de construire din zonele vulnerabile la procese de versant este
respectarea zonării de risc din cadrul municipiului Oradea şi respectarea restricţiilor de construcţii aferente
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fiecărui tip de disfuncţionalitate geomorfologică.
În acest sens, autorizaţiile de construcţie trebuie date de către autorităţile competente doar pentru acele areale în
care riscul producerii alunecărilor de teren datorita acestor cauze antropice este inexistent, iar în cazul în care
potenţialitatea este medie sau redusă, autorizaţiile de construcţie trebuie să prevadă restricţii clare privind zona
de fundare, tipul de fundare, adâncimea fundaţiei, măsuri speciale de drenaj, tipul de construcţie permis în arealul
respectiv.

Alunecări masive pe versantul drept al Crişului Repede în zona Podgoria (sursa, Nistor S.)

2.2.4. REŢEAUA DE CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
In cadrul primei etape de elaborare a PUG Oradea (analiza situatiei existente) s-au desfasurat activitati legate de
documentare (studii de specialitate anterioare in domeniu, alte studii si proiecte conexe) si culegere de date (date
despre reteaua stradala, recensamanturi si anchete de circulatie, parametrii socio-economici generatori de trafic).
Au fost studiate documentatiile puse la dispozite de proiectantul general cat si de autoritati locale si anume:
1. Planul Integrat de Dezvoltare al Municipiului Oradea;
2. P.A.T.J. Bihor - (2005);
3. P.U.G. – Oradea (2000);
4. Studiul de circulatie al Municipiului Oradea – 2008 (Quantum);
5. Studiu privind utilizarea transportului in comun din Oradea si gradul de satisfactie al populatiei privind servciile
O.T.L. – S.A. (2010);
6. Alte studii si proiecte cu privire la: extinderea zonei pietonale, parcare colectiva pe str. Independentei, drum
“expres”, piste de biciclete (Oradea – Bors – Berettyoujfalu; Oradea – Baile 1 Mai);
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Pentru culegerea datelor de trafic s-au organizat recensamanturi de circulatie pe toate arterele de penetratie in
Municipiu, pe reteua stradala interioara pe sectoare semnificative si anchete de circulatie origine/destinatie pe
principalele artere de penetratie.
S-a facut recunoasterea si descrierea in detaliu a retelei stradale semnificative (graful retelei stradale ca baza de
date pt. modelarea matematica a traficului si suport de prezentare pt. traficul simulat).
S-au identificat principalele obiective generatoare de trafic (institutii ale administratiilor, de invatamant si sanatate,
centre/zone comerciale si de servicii, zone industriale, zone de agrement si de recreere, etc.).
S-au obtinut date privind populatia Municipiului Oradea (sursa:BJABDEP – Bihor), pe grupe de varste, agregate
la nivel de strada.
Rezultatele lucrarilor din aceasta faza de analiza sunt sintetizate int-o analiza SWOT, pe baza careia s-au
evidentiat principale disfunctii in tematica abordata (circulatie generala ubana).
REŢEAUA DE CĂI RUTIERE
a) Drumuri teritoriale principale (nationale):
- DN 1 – legatura cu Europa Centrala/de Vest prin Bors; legatura cu centrul tarii prin Cluj;
- DN 79 – legatura cu sud-vestulul, sudul tarii prin Arad; legatura la Axa 7 TEN –T;
- DN 76 – legatura cu centrul tarii prin – Deva; legatura la Axa 7 TEN – T;
- DN 19 – legatura cu nord-vestul tarii prin Satu Mare; legatura cu Ucraina
prin trecerile de frontiera Halmeu, Sighetu Marmatiei; legatura la autostrada Transilvania (in constructie);
b) Drumuri zonale (judetene si comunale):
- Dj 797 - spre Santandrei;
- Dj 767F- spre Paleu;
- Dj 190 - Bors;
- Dc 37 - spre Saldabagiu de Munte;
- Dc 62 - spre Cihei;
- Dc 71 - spre Santaul Mic;
- Dc 64 - spre Apateu;
Deservesc cu precadere traficul local (de interse judetean), cu volume importante spre Santandrei si Paleu
Reteaua stradala a Municipiului este caracteristica oraselor cu veche istorie, cu structura diferentiat definibila (pe
cartiere). Astfel, cartierele Olosig , Orasul Nou, Sub Cetete si Velenta sunt caracterizate de retele stradale amorfe
(nesistematizate) dense si cu strazi inguste. Cartierele Iosia, Cantemir si Seleus sunt sistematizate dupa acelasi
concept, cu retele stradale regulate, cu strazi cu fronturi largi. Noile cartiere cu locuinte colective (Rogerius, Iosia
Nord si partial Nufarul) dens construite sunt deservite de retele regulate, dar subdimensionate.
Legaturile dintre cartiere precum si legatura orasului la reteaua de drumuri din teritoriu sunt totusi bine realizate
printr-o retea de strazi magistrale de mare capacitate de circulatie. De asemenea, Centura de Sud (chiar
incompleta) face un foarte bun serviciu, preluand in buna parte traficul de tranzit (integral cel de vehicule de marfa
grea).
Nivelul de amenajare al intrsectiilor cat si starea tehnica a strazilor pot fi apreciate ca bune/foarte bune.
Astfel, privit pe ansamblul orasului se poate afirma ca reteaua stradala actuala deserveste in conditii acceptabile
traficul, congestii de durata (1-2 ore) inregistrandu-se doar in perioadele de varf (7:15 – 9:00 si 16:00 – 17:30) si
doar pe cateva sectoare stradale (cel mai acut pe Gen. Magheru).
In vederea modelarii matematice a traficului, reteaua majora semnificativa a fost descrisa detaliat sub forma unui
graf, compus din 346 de bare si 238 de noduri.
Transportul public de calatori este asigurat de o societate comerciala (OTL – S.A.) cu veche traditie, in
proprietatea Municipiului Oradea.
Sistemul de linii, dezvoltat si bine configurat compus din 5 linii de tramvaie si 17 linii de autobuze asigura o buna
acoperire a teritoriului orasului. Cele 23 linii de T.P. transporta in medie intr-o zi lucratoare cca. 120.000 de
calatori, din care aproape 2/3 cu tramvaie.
In ce priveste frecventa utilizarii sistemului de T.P.,acesta este utilizat zilnic de 37% din populatia municipiului,
20% o folosesc des (1-4 ori/saptamana), rar 27% iar 16% nu o folosesc de loc.
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Coridorul european de transport feroviar TEN-T 6

Coridorul european de transport rutier TEN-T 7
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diagrama traficului de penetraţie

CIRCULAŢIA PIETONALĂ ŞI CICLISTICĂ
In municipiul Oradea exista actualmente o singura zona urbana pietonizata (str. Republicii din carierul Olosig). In
rest circulatia pietonala se relizeaza pe trotuarele existente, bine amenajate dar pe multe strazi insuficient de largi
si adesea ocupate de vehicule stationate.
In ce priveste circulatia de biciclisti (redusa si la nivelul tarii – vezi situatiile de post din anexele 7 si 8) se
desfasoara in general in conditii improprii. Putinele piste amanajate (sau marcate prin partajarea carosabilului sau
a trotuarelor) sunt si ele adesea ocupate de vehicule stationate sau folosite de pietoni.
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Proiectele (unele in derulare, altele pregatite) tind sa imbunatateasca situatia descrisa de mai sus, o imbunatatire
semnificativa nu poate fi totusi realizata decat prin masuri radicale de diminuare a stationarii autovehiculelor pe
carosabilul strazilor.
REŢEAUA DE CĂI FEROVIARE
Municipiul Oradea este deservit de urmatoarele cai feroviare:
- Magistrala 300 pe relatia Bucuresti – Brasov – Cluj Napoca – Episcopia Bihor; Linie dubla partial neelectrificata ;
- Linia secundara 310 pe relatia Timisoara – Arad – Nadab – Ciumegiu -Oradea; Linie simpla neelectrificata;
- Linie secundara 309 pe relatia Oradea – Baile Felix; Linie simpla neelectrificata;
- Linia secundara 402 pe relatia Oradea – Sacuieni – Satu Mare – Halmeu; Linie simpla neelectrificata;
Pe langa gara principala- Oradea Gara Centrala care desrveste majoritatea calatorilor (trafic intern si
international) mai exista alte 3 gari pe teritoriul Municipiului: Gara de Est (Velenta – statie triaj si transport calatorinavetisti) , Gara de Vest (Iosia – statie triaj si transport calatori-navetisti) si Episcopia
Bihor (punct de trecere frontier si transport calatori-navetisti);
TRANSPORT AERIAN
Aeroportul international Oradea, de importanta regionala, deserveste curse Tarom zilnice pe relatia Bucuresti (2 3 curse pe zi), curse regulate (1-2 pe saptamana) Carpatair si Clubair spre diferite destinatii din Germania, Italia,
Franta si Grecia, numarul total de calatori deserviti fiind relativ scazut (sub 100.000/an). Se preconizeaza
modernizare actualului terminal (construirea unui nou terminal in viitor) si extinderea pistei de aterizare la 2.500
m.
Date tehnice ale pistei aeroportului:
TABEL COORDONATE PRAGURI
Pista existenta
Denumire prag

B
470159.53N
470102.79N

19
01

Coordonate WGS-84
L
0215416.86E
0215400.49E

He
178.70
183.31

TABEL COORDONATE PRAGURI
Pista existenta

Denumire prag

B
619469.495
617731.910

19
01

Sistem de proiectie Stereografic 1970
L
264921.675
264507.441

He
137.16
141.73

CARACTERISTICI PISTA EXISTENTA
(1800m x 30m)

PRAG
19
01
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TORA
(m)
1800
1800

TODA
(m)
2200
2300

ASDA
(m)
1800
1800

LDA
(m)
1800
1800
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COORDONATE INSTALATII DE AERONAVIGATIE SI DIMENSIUNI ZONE DE PROTECTIE
Pista existenta

Dimensiuni
Zona
CAT II / III

LOC 19
4°E/2010
ILS CAT II

GP 19

Zona
sensibila
Zona
critica
Zona
sensibila
Zona
critica

DME 19

NDB(LO)

NDB(LM)

Zona extinsa

2750 m x 420 m
min.300 m x 120 m

75 m x 150 m
975 m x min.210 m

R = 100 m

R = 100 m

470050.6N

N

617358.590

0215357.0E

E

264418.991

470149.5N

N

619157.590

0215419.7E

E

264969.460

470149.3N

N

619151.252

0215419.9E

E

264973.438

470601.3N

N

626873.462

0215526.9E

E

266690.618

470242.7N

N

620791.550

0215429.3E

E

265236.398

5500 m x 900 m

2200 m x 600 m

250 m x min.150 m
R = 600 m

Coordonate
WGS-84

Sistem de proiectie
Stereografic 1970

R = 2000 m

R = 500 m

R = 500 m

TRANSPORT COMBINAT
România este parte semnatară a Acordului European privind marile linii de transport combinat şi instalaţii conexe
(AGTC).
La Oradea funcţionează un terminal de transport feroviar de mărfuri, aflat în zona Episcopia Bihor. Dezvoltarea
transportului combinat constituie o prioritate a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă.
De asemena, Consiliul Judeţean Bihor planifică realizarea unui terminal cargo aferent Aeroportului Oradea, pe o
suprafaţă situată la est faţă de zona aeroportului.
Primăria municipiului are în vedere realizarea a două puncte de tranfer intermodal de călători:
• în zona Gării Oradea – realizarea unei autorgări noi
• la terminaţia sudică a străzii Nufărului – modernizarea autogării existente.
Un potenţial important în vederea dezvoltării transportului combinat este dat de existenţa celor două
gărisecundare de călători – Gara Est şi Gara Vest. Prin modernizarea şi accesibilizarea acestora este posibilă
îmbunătăţirea tranportului public la nivel metropolitan şi regional.
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2.3. NIVEL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ
2.3.1. TENDINŢELE DEZVOLTĂRII ECONOMICE ÎN COMPETIŢIA REGIONAL
EUROPEANĂ
Analiza competitivităţii economice a municipiului Oradea în contextul teritorial al Uniunii Europene a
pornit de la contextul naţional al acestei dezvoltări, politica macro-economică a unui stat fiind
determinantă în dezvoltarea economică locală. In acest caz, efectele continue ale crizei globale,
însoţite de implicaţiile economice ale măsurilor de austeritate luate de guvern, au influenţat negativ
dinamica dezvoltării.
Ritmul creşterii economice (-7,1% în anul 2009) şi creşterea şomajului (7,8% la sfârşitul lunii decembrie
2009), deficitul bugetar (-8,5% din PIB în 2009) au plasat România pe o poziţie nefavorabilă în raport
cu ţările UE din regiune. Cu toate acestea, încrederea mediului de afaceri începe să crească în 2011,
atât în Europa Centrală şi de Est, cât şi în România.
Intr-un sondaj trimestrial realizat de Reuters şi banca austriacă OeKB, în rândul investitorilor străini,
indicele de încredere pentru România s-a majorat la 27 de puncte în ianuarie 2011, faţă de 20 de
puncte în octombrie 2010. În prezent, indicele mediului de afaceri plasează România pe locul 8, în
urma Rusiei, Poloniei, Cehiei, Bulgariei, Slovaciei, Sloveniei şi Ucrainei, dar înaintea altor ţări precum
Croaţia, Serbia, Muntenegru şi Ungaria. Pe de altă parte, România este departe de nivelul din
octombrie 2008, când era considerată drept ţara cu cel mai bun climat de afaceri. Sondajul realizat de
Reuters şi OeKB ţine cont de opiniile a 400 de companii multinaţionale, cu sedii în Austria, care deţin
peste 1.400 de firme în Europa Centrală şi de Est.
Există o serie de avantaje pentru investiţii în România 5:
 România are o taxă corporativă unică de 16%, fiind una din cele mai scăzute din Europa
Centrală şi de Est.
 Salariul mediu brut în anul 2010 este de 1836 RON/lună (approx. 442 Euro).
 În România exista un număr de aproximativ 717.000 studenţi, înscrişi în 160 instituţii de
învăţământ superior.
 România deţine în continuare poziţia de leader în clasamentul statelor receptoare de investiţii
străine directe (ISD) din regiune, conform datelor raportate de băncile naţionale. În raportul
recent al companiei americane de management şi consultanţă financiară Merrill Lynch, se
afirmă că România va fi, în următorii ani, cea mai atractivă ţară pentru investitorii străini dintre
statele Europei Emergente, Orientului Mijlociu şi Africii, datorită prognozei de creştere
economică, în medie cu 4,4%, în perioada 2010-2019 şi costurilor competitive de producţie.
 Sectorul care a atras cea mai mare valoare ISD este cel industrial, datorită preţului mai scăzut
la terenuri în comparaţie cu alte ţări din regiune, forţei de muncă cunivel înalt de calificare la
preţuri competitive, precum şi disponibilităţilor privind capacităţile de producţie şi tradiţiei
existente la nivel de sector.
 Facilitaţi se acordă pentru atragerea investiţiilor directe. În prezent, legislaţia română prevede:
recuperarea pierderilor fiscale din profitul impozabil, amortizarea accelerată, facilităţi oferite de
autorităţile locale, scutiri privind sistemul asigurărilor de şomaj şi investiţii pentru stimularea
ocupării forţei de muncă, stimulente pentru susţinerea creşterii economice. Alte facilităţi
financiare sunt acordate printr-o serie de scheme de ajutor de stat.
In acest context, poziţionarea municipiului Oradea în competiţia urbană, se face pe două paliere
5

Sursa: http://www.arisinvest.ro/
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distince: (a) în plan european regional, cu oraşe similare ca mărime din tările învecinate şi (b) la nivel
naţional, cu ceilalţi poli de dezvoltare.
2.3.1.1. Competiţia în regiune
In plan regional european, amplasarea geografică a municipiului Oradea îi conferă avantaje de
relaţionare directă cu centre de polarizare metropolitană transfrontalieră, pe relaţia cu Budapesta, sau
cu Belgradul, prin intermediul zonei metropolitane Timişoara.

Sursa: CUGUAT – TIGRIS, 2008

Datorită amplasarii, Oradea reprezintă un factor de polarizare şi distribuţie regional, fiind în raza de
influenţă a Budapestei şi acoperind relaţia cu frontiera de vest – Serbia, Ungaria, Ucraina, prin
conexiunile cu Timişoara, Arad, Baia Mare, Satu Mare. In această arie geografică, a fost studiată
poziţia municipiului Oradea în raport cu oraşe similare ca populaţie şi context geo-politic, după cum
urmează:
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Oraşul
 Oradea
 Debrecen
 Ostrava
 Graz
 Maribor
 Košice

Tara
România
Ungaria
Cehia
Austria
Slovenia
Slovacia

Populaţia (2009)
204,738
205,084
307,767
250,738
111,340
233,659

Analiza comparativă a pus în evidenţă o serie de particularităţi:


Din cele 6 oraşe, Oradea ocupă locul 4 ca număr de populaţie, dar locul 2 ca densitate, după
Graz în Austria.



Oradea se remarcă mai ales prin localizarea strategică şi accesibilitatea ridicată faţă de zona
Europei Centrale. Din acest punct de vedere, dezvoltarea economică a oraşului, prin aportul la
PIB-ul regional este competitivă. Totuşi, comparativ cu centre regionale precum Graz sau
Debrecen, Oradea trebui să aspire către o dezvoltare mai rapidă a industriilor creative şi a
cercetării, căutând sa îndeplinească cerinţele impuse de Strategia Europa 2020.



Toate oraşele îşi asumă un rol de centru polarizator din puntul de vedere al educaţiei, cercetării
şi al ofertei de locuri de muncă, având un număr mare de studenţi, universităţi prestigioase şi o
rată de şomaj sub media naţională.



Oradea prezintă cea mai scăzută rată a şomajului dintre cele şase oraşe analizate, având
totodată şi cele mai scăzute preţuri de cumpărare pentru apartamentele din centrul oraşului şi in
afara acestuia (conform Numbeo.com). Preţurile înregistrate pentru chirii sunt de asemenea
cele mai reduse în Oradea, ceea ce poate prezenta un grad mare de atractivitate pentru
localizare de activităţi economice, salariaţi, studenţi.



Aflată într-o zonă de confluenţă a culturilor română şi maghiară, oraşul are şi un mare potenţial
din punct de vedere cultural şi turistic. Totodată însă, numărul cazărilor de turişti înregistrat este
cel mai scăzut, comparativ cu restul oraşelor din zonă. În acest sector, Graz şi Debrecen ocupă
primele poziţii. Ambele oraşe găzduiesc evenimente culturale şi sportive de talie internaţională.
În ceea ce priveşte numărul de paturi de spital disponibile, acesta este sub media celor şase
oraşe descrise.



In concluzie, Oradea este un competitor important alături de oraşele din regiune, similare ca
mărime şi cultură antreprenorială, diferenţa pe care o poate face ţinând de consolidarea şi
îmbunătăţirea factorilor locali ai dezvoltării şi de profilarea pe piaţa investiţiilor europene. La
nivel transnaţional, se percepe o conglomeraţie urbană Oradea–Debrecen, ca aglomeraţie
teritorial – urbană capabilă să asigure atragerea de investiţii.

2.3.1.2. Competiţia în România
Un rol deosebit de important pentru creşterea competitivităţii oraşelor din România îl are politica
naţională, fiscală, de transport, de mediu, etc şi existenţa unor relaţii de cooperare între oraşe. Atât
guvernul, cât şi administraţia publică locală joacă un rol fundamental în crearea unui mediu investiţional
pozitiv. Raportat la evaluarea competitivităţii urbane, politicile naţionale ar trebui tratate ca factori
externi din moment ce se află în afara controlului zonei urbane şi nu oferă decât cadrul în care
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activităţile economice dintr-o arie urbană trebuie să existe. 6
Fiecare oraş este amplasat într-un sistem de oraşe, iar capacitatea de generare a veniturilor nu
produce efecte numai la nivelul ariei administrative a localităţii în cauză, ci aceste efecte, indirecte sau
induse, produc un efect de difuziune, în mod diferit, la nivelul ariilor învecinate. Astfel ca relaţia oraş regiune este importantă pentru competitivitatea urbană. Dacă regiunea perfomează şi oraşul are o
ascensiune şi viceversa, dacă un oraş este competitiv şi regiunea respectivă are de câştigat.
La nivel naţional, Oradea joacă un rol important pe frontiera de nord-vest şi în Regiunea Nord-Vest,
chiar dacă această ocupă o poziţie de mijloc în clasamentul PIB/cap de locuitor, după Regiunile
Bucureşti-Ilfov, Vest şi Centru.
Analiza comparativă a avut în vedere competiţia municipiului cu polii de dezvoltare (Arad, Baia-Mare,
Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, TârguMureş), ca beneficiari ai unor investitii prioritare din Programul Operational Regional 2007 – 2013.
Toţi aceşti poli de dezvoltare au un grad intens de polarizare urbană a teritoriului, se pot constitui în
zone de cooperare inter-comunitară (de tip metropolitan), dar cu impact teritorial mult mai vast.
Influenţele lor, din punctul de vedere al atractivităţii pentru locuri de muncă, servicii, pentru dotări
culturale şi comerciale pot depăşi limitele judeţelor din care fac parte, având un caracter regional, sau
chiar transfrontalier, cum este cazul municipiului Oradea. (vezi figura 4.2.)
Alocarea financiară orientativă disponibilă pentru prima cerere de proiecte eligibile pentru oraşele poli
de dezvoltare a fost de 248,51 milioane euro in total, din care oraşele din regiunea Nord Vest (BaiaMare, Oradea, Satu Mare) au primit fondurile cele mai mici (10,98 mil. Euro fiecare). Cu toate acestea,
Oradea a iniţiat până la sfârşitul anului 2011 cele mai multe proiecte în cadrul subdomeniului Poli de
dezvoltare urbană, toate acestea fiind la momentul respectiv în curs de implementare.
In plus, Oradea participă alături de alte oraşe din România (polul de dezvoltare Arad), Slovenia,
Slovacia, Ungaria, Italia, Austria, Grecia, Moldova în cadrul Programului Transnational de Cooperare
"South-East Europe", la Proiectul ViTo (Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as
Regional Centres in South East Europe/Dezvoltare urbană integrată a oraşelor istorice vitale ca centre
regionale în Europa de Sud-Est), ce vizează dezvoltarea urbană sustenabilă în oraşele istorice şi
regiunile aferente acestora.

6

http://www.ccasp.ase.ro/e-city/E-CITYrom/p3.pdf
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Poziţionarea în context naţional

Sursa: CUGUAT – TIGRIS, 2008

Din analiza comparativă a polilor de dezvoltare, rezultă următoarele concluzii:


Din punctul de vedere al populaţiei, Oradea ocupă poziţia 3 după Galaţi şi Brăila, iar ca venituri
la bugetul local (în 2011) se află la mică distanţă de locul întâi ocupat de Arad.



La nivelul activităţilor economice, cel mai mare număr de firme este înregistrat în Oradea, urmat
de Galati, Pitesti si Sibiu (în special în categoriile de cifra de afaceri care depasesc 1.000.000
lei). Ponderea cea mai mare a capitalului străin s-a realizat în Oradea, unde totodată şi numărul
total de firme este foarte mare (un maxim de 12169 de firme printre cele 13 oraşe poli de
dezvoltare).
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Analiza pieţei imobiliare a arătat că volumul tranzacţiilor a scăzut proporţional în toate oraşele.
Oradea îşi menţine preţul ridicat atât la vânzare, cât şi la închiriere (după Galaţi), datorită totuşi
atractivităţii ridicate şi mediului universitar. La capitolul proiecte comerciale, 3 din 6 proiecte
comerciale realizate în polii de dezvoltare au avut loc în Oradea.



Bogăţia patrimoniului cultural, ca şi mediul universitar şi de cercetare, diferenţiază municipiul
Oradea în competiţia cu restul polilor de dezvoltare. In plus, avantajul capacităţii instituţionale
conferit şi de structura Zonei Metropolitane Oradea şi de rolul pe care aceasta îl poate juca în
promovarea dezvoltării economice trebuie avut în considerare.



Comparativ cu polii de creştere, municipiul Oradea, nu se abate de la tendinţele şi configuraţia
pe care economiile locale ale acestora le înregistrează, dar deţine certe avantaje competitive.
Deşi amplasat aproximativ pe aceeaşi axa de dezvoltare cu Arad, Baia Mare, Satu Mare,
Oradea se poziţionează mai curând în competiţia urbană cu Timişoara şi Cluj-Napoca.

Această concluzie este susţinută şi de Planul Integrat de Dezvoltare, pe baza următoarelor argumente:
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Configuraţia economiei locale este asemănătoare, mai ales între Oradea şi Cluj, dezvoltată în
jurul activităţilor comerciale, indiferent că este vorba de comerţ cu amănuntul sau comerţ cu
ridicata, a activităţilor de construcţii, ceea ce înseamnă un accent pus pe dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurii de utilităţi publice şi a infrastructurii mediului de afaceri precum şi a
serviciilor de transport şi tranzacţii imobiliare.



Dinamica investiţiilor se concentrează pe industrie, construcţii şi reţea de centre comerciale în
Cluj, Timişoara, dar şi în Oradea, toate cele trei oraşe abordând realizarea de parcuri industriale
ca instrument de atragere de investiţii.



Distribuţia forţei de muncă urmează investiţiile susţinute de mediul de afaceri. Dacă în polul de
creştere Cluj Napoca ponderea cea mai mare a numărului de salariaţi este deţinută în sectorul
comerţ şi industrie, în situaţia polului de creştere economică Timişoara distribuţia forţei de
muncă cea mai însemnată este întâlnită în domeniul industriei şi serviciilor.



Rata şomajului este medie în Oradea şi Cluj şi scăzută în Timisoara, la fel şi riscul asociat şi
vulnerabilitatea. Concluzia generală este că autoritatea locală a polului de dezvoltare urbană a
municipiului Oradea trebuie să sprijine şi să stimuleze acele ramuri de activitate ale economiei
locale, în special producţia şi serviciile care asigură dezvoltarea economică sustenabilă. Un
model de creştere economică care poate fi luat drept reper de fundamentare a politicilor de
dezvoltare este cel al polului de creştere economică Timişoara care a îmbinat armonios în
economia locală dezvoltarea concomitentă a trei piloni importanţi în orice economie: industria,
serviciile şi comerţul.
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2.3.2. STRUCTURA ECONOMICĂ LOCALĂ
Din analiza structurii şi investiţiilor în economia locală se desprind câteva concluzii referitoare la
configuraţia acesteia şi anume:


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 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 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
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2.3.3. FACTORII DEZVOLTĂRII ECONOMICE LOCALE
In condiţiile date ale contextului european, regional şi naţional, factorii dezvoltării economice locale se
află sub influenţa acţiunilor publice şi private, ce îi poate transforma în avantaje competitive în raport cu
ceilalţi competitori de pe piaţa urbană. Analiza a parcurs patru categorii de factori: accesibilitatea, forţa
de muncă, atractivitatea mediului urban şi capacitatea administraţiei locale de a susţine dezvoltarea.
Concluziile analizei conduc la o serie de recomandări ce vor fi ulterior agregate într-o strategie de
dezvoltare economică locală.
Aspecte cheie identificate:
Accesibilitate

Recomandări:

Municipiul Oradea are o bună accesibilitate
rutieră, feroviară şi aeriană. Cu toate acestea
pot fi identificate o serie de disfuncţionalităţi în
ceea ce priveşte fluiditatea traficului intern şi
transportului public.

Implementarea unui concept de trafic integrat /
intermodal la nivel metropolitan, în vederea creşterii
accesibilităţii şi mobilităţii în teritoriu şi care să
prevadă:
 Externalizarea unei părţi substanţiale din
traficul de tranzit, prin realizarea unei centuri
exterioare municipiului Oradea, care să
traverseze circular zona metropolitană şi să
facă legătura cu drumurile expres şi
autostrăzile ce urmează a se construi în
proximitatea municipiului Oradea în
următorii 5 până la 7 ani.
 Reducerea traficului auto prin
implementarea unei serii de măsuri
investiţionale, de reglementare şi
informaţional - educaţionale care, cumulat,
să aibă efectul unei scăderi în utilizarea
autovehiculelor (în special a autoturismelor)
în transportul intra-urban.
 Fluidizarea fluxurilor de trafic urban.
Susţinerea dezvoltării aeroportului, ca factor al
economiei locale şi a zonei adiacente acestuia
pentru funcţiuni compatibile.

Forţa de muncă

Forţa de muncă, prin calitatea calificării
acesteia şi nivelului scăzut de salarizare faţă
de competitorii regionali reprezintă un avantaj
competitiv. Problemele acestui sector ţin însă
de următoarele aspecte:
• Scăderea numărului de salariaţi, ca urmare
a descreşterii activităţilor economice/
interesului local investiţional;
• Migraţia specialiştilor către alte zone ale
UE;
• Descreşterea numărului de studenţi.

Atragerea de investiţii şi stimularea iniţiativelor
antreprenoriale locale, promovarea activităţilor de
cercetare – dezvoltare, prin programele europene
dedicate (mai ales în domeniul apei geotermale,
energiilor neconvenţionale, medicinii şi agriculturii).
Transfer de know-how pentru înlocuirea
echipamentelor prin tehnologii performante în
domenii precum: industria electronică şi
electrotehnică, industria farmaceutică, industria
alimentară etc.
Forţă de muncă superior şi mediu calificată pentru a
susţine activităţile noi relocate în parcul industrial
dar şi activităţile care vor marca un nou început în
economia locală cum sunt activităţile din domeniul
cunoaşterii.

Atractivitatea mediului urban
Oradea are o ofertă bogată şi variată de
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monumente, spaţii de cultură, activităţi şi
evenimente culturale şi modalităţi de petrecere
a timpului liber.
Principală problemă a acestui factor este
competiţia foarte strânsă în acest domeniu
între toate oraşele analizate, ceea ce reclamă
o serie de intervenţii în valorificarea maximă a
patrimoniului existent. O altă problema este
promovarea insuficientă a evenimentelor
culturale la nivel european, regional.

arhitectural urbanistic, prin
Promovarea oraşului, valorilor şi evenimentelor sale,
pentru atragere de activităţi economice şi de
vizitatori.
Dezvoltarea unui centru regional de conferinţe şi a
unui centru expoziţional la standarde internaţionale.

Capacitatea administraţiei locale de susţinere a dezvoltării economice locale
Eficienţa şi eficacitatea administraţiei locale în
planificarea dezvoltării urbane în general şi
stimulării dezvoltării economice în particular
sunt certificate de planurile şi proiectele de
dezvoltare realizate, sau aflate în curs de
implementare.
Administraţia locală asigură prin proiectele
dezvoltate servicii de calitate pentru investitori,
informare, asistenţă de specialitate, interfaţa cu
alte instituţii.
Aceeaşi problemă a competiţiei, mai ales la
nivel european necesită însă o abordare mai
structurată şi o coordonare a acţiunilor publice
şi private, precum şi a acţiunilor de tip hard şi
soft (ex: proiecte de investiţii coordonate cu
proiecte de resurse umane).

Realizarea unei structuri locale/metropolitane de
dezvoltare economică, cu responsabilităţi în
susţinerea iniţiativelor antreprenoriale, în realizare
de proiecte în parteneriat public-privat, în marketing
urban.
Promovarea oportunităţilor de investiţie în municipiu
şi în ZMO.
Managementul patrimoniului municipal în sensul
valorificării sale din punctul de vedere al dezvoltării
economice.
Amenajarea (cu infrastructură de bază) de parcuri
industriale pe locaţiile identificate, în parteneriat cu
sectorul privat, pentru relocarea activităţilor
economice existente pe amplasamente improprii şi
pentru dezvoltarea activităţilor noi productive,
logistice şi de cercetare.
Dezvoltarea de proiecte de dezvoltare economică în
parteneriat cu oraşele similare din regiune.
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Zone active de dezvoltare în municipiul Oradea
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2.4. POPULAŢIA
2.4.1 Descriere genrerală a populaţiei municipiului Oradea şi evoluţia
populaţiei
Recensământul oficial din anul 2011 a arătat că Oradea are un număr de 183123 locuitori stabili
Extras din PIDU Oradea, 2010:
“Comparativ cu ceilalţi 12 poli de dezvoltare urbană de la nivelul ţării, Oradea în 2007 se situat pe locul 3 la
numărul de locuitori, în spatele municipiului Galaţi şi Brăila, fiind urmat de localităţi precum: Bacău, Piteşti, Arad,
Sibiu, Tg Mureş, Baia Mare, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea, Suceava şi Deva.
Structura etnică rezultată în urma Recensământului oficial din 2002 era:
Etnie
Număr
Români
145284
Maghiari
56985
Rromi
2449
Ucraineni
93
Germani
563
Ruşi/lipoveni
26
Turci
8
Tătari
2
Sârbi
20
Slovaci
474
Bulgari
25
Croaţi
3
Greci
64
Evrei
166
Cehi
9
Polonezi
10
Italieni
109
Chinezi
1
Armeni
5
Ceangăi
2
Altă etnie
265
Etnie nedeclarată
51

Procent
70,31%
27,58%
1,18%
0,04%
0,27%
0,01%

0,01%
0,22%
0,01%
0,03%
0,08%

0,05%

0,12%

SURSA: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor

Aşa cum bine se poate observa, alături de o puternică majoritate românească trăiesc şi comunităţi etnice mai
mari cum ar fi cea maghiară, dar şi alte comunităţi istorice ca şi cea germană, evreiască, ucraineană, rromă şi
slovacă. Acestora în ultima vreme li s-au alăturat alte grupuri etnice relativ exotice, precum cea italiană sau
chineză, venite pe meleaguri orădene în interes economic.
Structura confesională rezultată pe aceleaşi date ale recensământului oficial din anul 2002, era:
Confesiune / Religie
Ortodoxă
Romano-catolică
Reformată
Penticostală
Greco catolică
Baptistă
Adventistă de ziua a Şaptea
Musulmană
Unitariană
Creştină după Evangelie
Creştină de rit vechi
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Număr credincioşi
122049
23206
33800
9563
6860
7428
658
146
231
183
29

Procent
59,07%
11,23%
16,35%
4,62%
3,32%
3,59%
0,31%
0,07%
0,11%
0,08%
0,01%
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Evanghelică lutherană sinodopresbiteriană
Evanghelică
Evanghelică de confesiune augustană
Mozaică
Altă religie
Fără religie/ Religie nedeclarată
Atei

304
112
63
172
922
922
236

0,14%
0,05%
0,03%
0,08%
0,44%
0,31%

SURSA: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor

Din punct de vedere confesional, atât în 2002, cât şi pe parcursul istoriei până în contemporan, Oradea a fost şi a
rămas un mozaic confesional. Toleranţa şi respectul reciproc al confesiunilor a făcut ca aici să găsească teren,
alături de religiile istorice, precum cea ortodoxă, romano şi greco-catolică, ori protestantă şi religii neoprotestante.
Oradea având una dintre cele mai puternice comunităţi confesionale baptiste din România.
Mişcarea naturală a populaţiei este definită de “regres natural” la nivel naţional, înregistrându-se totuşi o
îmbunătăţire a situaţiei, valorile întrând un trend ascendent dar rămânând în continuare negative, mortalitatea
înregistrează valori superioare faţă de natalitate în fiecare an din perioada 2000- 2007.
Evoluţia ulterioară a datelor demografice ne relevă că asistăm la o fluctuaţie numerică, caracterizată în special de
o scădere constantă a populaţiei totale. Astfel la 1 iulie 2004 în Oradea locuiau 206.235 persoane, un an mai
târziu (2005), la aceiași dată, 206.233 persoane, în 2006 202.777 persoane, iar la jumătatea anului 2007
205.077 persoane. La sfârşitul anului 2007, în decembrie, conform datelor analizate şi publicate de către
Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, populaţia era de 205.327 locuitori stabili. În ianuarie 2009, populaţia
municipiului Oradea era de doar 204.477 locuitori.
Densitatea populaţiei, evoluţia acestui indice demografic este şi în Oradea marcat de evoluţia generală
post decembristă referitoare la populaţie, astfel în intervalul 1992-2002, când dinamica generală a numărului
total de locuitori s-a angajat pe o pantă descrescătoare, densitatea a scăzut de la 1929 locuitori/km2 la 1858
locuitori/km.2 în 2002 (sau, după alte statistici, la 1910 locuitori pe km2).
Trendul rămâne descendent şi în anii următori, însă se înscrie într-un context naţional, ceea ca face ca în anul
2006, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi prelucrate de Atlasul României, Oradea să se
situeze în continuare în aria oraşelor cu densitatea a populaţie medie.
Municipiul Oradea, comparativ cu ceilalţi poli de dezvoltare urbană se situează pe locul 6 cu o densitate a
populaţiei de 1843,89 locuitori/kmp, aşa cum rezultă din tabelul şi diagrama de mai jos.
Municipiul
1 BRĂILA
2 BACĂU
3 PITEŞTI
4 TÂRGU MUREŞ
5 SUCEAVA
6 ORADEA
7 SIBIU
8 RÂMNICU VÂLCEA
9 GALAŢI
10 DEVA
11 SATU MARE
12 ARAD
13 BAIA MARE

Populaţia
215.316
178.203
168.958
145.943
106.397
205.077
154.458
111.342
293.523
67.508
113.688
167.238
139.870

Suprafaţa în kmp
43,92
41,00
40,73
66,96 2.
52,10
111,22
121,64
89,52
246,42
58,33
150,42
261,48
233,47

Densitatea populaţiei
4902,12 Loc/kmp
4.346 Loc/kmp
4.148,24 Loc/kmp
179,55 Loc/kmp
2.042,25 Loc/kmp
1843, 89 Loc/kmp
1.269,80 Loc/kmp
1.243,25 Loc/kmp
1.191,15 Loc/kmp
1.157,25 Loc/kmp
755,80 Loc/kmp
639,09 Loc/kmp
599,09 Loc/kmp

În ce privește structura pe sexe a populaţiei municipiului Oradea, în 1991 au fost consemnate 118 281 femei și
doar 112 028 bărbaţi, în 1992 (115 084 femei și 107 657 bărbaţi), 1993 (114 225 femei și 106 697 bărbaţi) sau
1994 (115 282 femei și 106 603 bărbaţi). Conform recensământului din 2002 populaţia masculină înregistra
98.329 suflete (47,64%), iar cea feminină cu 9869 suflete (52,36%) mai mult, respectiv 108 198 suflete.
Se poate constata așadar o predominanţă destul de consistentă a populaţiei feminine în raport cu cea masculină.
La fel au stat lucrurile și. În 2007 din totalul populaţiei, 108 301 erau femei, iar 96 776 bărbaţi.
Natalitate, mortalitate, spor natural
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Natalitatea ultimelor 20 de ani în muncipiul Oradea este marcată, raportat la numărul total al populaţiei active
sexual de un spor de “tip bănăţean”. Înlocuirea presiunii sistemului comunist de procreere, dar şi evoluţia socială
şi economică, inclusiv posibilitatea avortului, utilizarea contraceptivelor au determinat acest tip de comportament
demografic. Numărul copiilor pe familie s-a redus, cea mai parte optând pentru un singur copil.
Astfel că, pe parcursul a 7 ani, între 2002 şi 2008, în Oradea s-au născut 13711 copii.
Din perspectiva natalităţii municipiul Oradea se situa la nivel naţional la o medie de 15 născuţi vii la mia de
locuitori în anul 2006.
Comparativ cu ceilalţi poli de dezvoltare urbană din România, Oradea, în anul
2007 avea un număr de 2020 de născuţi vii, o rata de 9,85 născuţi vii la 100 de locuitori,
situându-se pe locul al 8-lea. În aceeaşi parametrii, în Regiunea de Nord-Vest se situa pe
locul al 3-lea, în urma municipiului Satu Mare(rata de 11,71 născuţii vii la 1000 de
locuitori) şi Baia Mare (rată de 10,25 născuţi vii la 1000 de locuitori) aşa cum rezultă şi
din tabelul de mai jos:
Localitate/municipiu
Născuţi vii
Născuţi vii la 1000 de locuitori
Bacău
2070
11,62 1
Suceava
1172
11,02 2
Satu Mare
218
11,71 3
Râmnicu Vâlcea
1158
10,40 4
Baia Mare
1433
10,25 5
Pitesti
1727
10,22 6
Târgu Mures
1448
9,92 7
Oradea
2020
9,85 8
Arad
1631
9,75 9
Sibiu
1396
9,04 10
Deva
558
8,27 11
Galaţi
2349
8,00 12
Brăila
1612
7,49 13
TABEL 5 - Rata natalităţii în orașele poli de dezvoltare urbană (2007); SURSA: Prelucrarea datelor INS,
Fisele Localităţii 2008
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Valorile natalităţii la nivel naţional în 2006; SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României
(ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

Pe de cealaltă parte mortalitatea, pe fondul unei îmbătrâniri a populaţiei, dar şi a prezenţei unei morbidităţii
accentuate pe anumite segmente de vârstă şi socioprofesionale anulează adesea efectele natalităţii. În perioada
cuprinsă între Recensământul general din 2002 şi anul 2008, în municipiul Oradea au decedat un număr
de 14265 persoane.
Diferenţa totală, pe acest segment temporal, dintre născuţi vii şi decedaţi, adică sporul natural este de doar 494
persoane. Pe un ecart temporal mai vast, cuprins între anii 1995 şi 2008, situaţia referitoare
la sporul natural este următoarea:
Anul
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

71

Sporul natural
48
-228
-394
-414
-268
-287
-136
-378
-348
-316
61
46
-26
162
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TABEL 6 – Spor natural în Oradea 1995-2008 (prelucrare date); SURSA: DJS Bihor
Aceste date situează municipiul Oradea pe un specific sporului natural de “tip bănăţean” la nivel naţional,
caracterizat de o natalitate medie sau submedie, de o mortalitate crescândă şi , inerent, de un spor natural
regresiv, dacă nu negativ, aşa cum rezultă şi din distribuţia spaţială a valorilor bilanţului natural în 2006, întocmit
de către INS.

Bilanţ natural în România în 2006; SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

În acest context se poate observa un proces de îmbătrânire a populaţiei municipiului Oradea. Aceeaşi situaţie
este prezentă şi la nivelul judeţului Bihor. Pe termen mediu şi lung situaţia poate avea un impact major
economico-social asupra evoluţiei municipiului, aşa cum se poate observa şi din piramida evoluţiei pe anii, gen şi
grupe de vârstă de mai jos. Analizele făcute pe date demografice obţinute de la DJS Bihor, relevă faptul că
piramida populaţiei Oradea este una tipică cu tendinţa de restrângere. Pe eşantioanele de date utilizate, anii
2003, 2006 şi 2009, se constată o situaţie de declin a copiilor şi tinerilor, o preponderenţă a segmentelor de 20-24
de ani, fapt pozitiv şi a celui de 45-49 de ani, fapt negativ, acest segment al populaţiei active în următorii 10 ani va
intra în zona de îmbătrânire şi inactivitate economică.
Evoluţia populaţiei, respectiv a tinerilor în total populaţie pe sexe şi pe categoria de vârstă 14-35 ani, în municipiul
Oradea în ultimii 6 ani, se prezintă astfel:
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Evoluţia populaţiei între 14 şi 35 de ani în municipiul Oradea între anii 2002-2007; SURSA: DJS Bihor

În aceste condiţii distribuţia pe grupe de vârstă şi gen va avea un impact asupra economiei şi societăţii locale,
trebuind găsite acele soluţii optime de servicii şi servicii sociale, servicii sanitare, de atragere a forţei de muncă
din aria limitrofă. Comparativ, aşa cum se va vedea mai jos situaţia judeţeană este relativ similară, condiţiile
nefiind încurajatoare din această perspectivă.
Alături de efectele negative ale scăderii natalităţii, sporului preponderent negativ, “hemoragia” de efective umane
este tarată şi de fluxurile migratorii. La nivel general, constatăm o scădere uşoară dar constantă a populaţiei si din
punctul de vedere al plecărilor şi stabilirilor de domiciliu în Oradea între anii 200-2008. Numărul total de plecării
cu domiciliu din Oradea pe parcursul celor 7 ani de referinţă este de 20509, iar cel de stabiliri de numai 16699.
Diferenţa de 3810 persoane este pierdere de populaţie.
Aceste pierderi de populaţie, plecări cu domiciliul, se fac atât pe intern, un loc de muncă în altă localitate, mutarea
în aria rurală limitrofă orsşului, dar şi în context internaţional. Aici, în special tinerii care caută oferte avantajoase
de lucru în străinătate, în Ungaria şi Occident.
În context naţional şi aferent anului 2007, oraşul Oradea nu se califică în zona de arie cu pierderi migratorii
semnificative, fiind localizată la 1 persoană pierdută la 1000 de locuitori, aşa cum se poate vederea din harta
întocmită de INS.
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Distribuţia spaţială a bilanţului migratoriu în România 2007;
SURSA: Rey, Violette (coord) – Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

În 2007, în urma unei analize efectuate pe fişele localităţilor poli de dezvoltare urbană, Oradea se situa pe locul 2
din 13, diferenţa din acel an dintre stabilirile şi plecările cu domiciliu fiind de 2274.
Localitate/municipiu Plecări cu reşedinţă
Stabiliri cu reşedinţă
Sibiu 1
307
4095
Oradea
1804
4078
Târgu Mures
1263
3035
Arad
1210
2092
Pitesti
1686
1356
Bacău
1299
1578
Râmnicu Vâlcea
1537
1710
Deva
1139
1164
Galaţi
1617
1619
Pitesti
1686
1356
Baia Mare
1870
922
Satu Mare
1430
468
Brăila
1679
370
TABEL 8 - Schimbări de reşedinţă în cadrul polilor de dezvoltare urbană în anul 2007;
SURSA: Prelucrarea datelor INS, Fisele Localităţii 2008
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Diferenţa stabiliri/plec.
3788
2274
1772
882
-330
279
173
25
2
-330
-948
-962
-1309
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O analiză făcută pe polii de dezvoltare urbană, în domeniul evoluţiei populaţiei pe ecartul temporal cuprins între
2005-2007, situează şi aici municipiul Oradea în zona unei pierderi de efective mici comparativ cu majoritatea
celorlalte oraşe. Fapt explicabil spunem noi prin poziţia sa strategică şi prin oferta existentă în unele sectoare ale
pieţei muncii şi educaţiei. În această analiză se observă că rata de spor negativ de doar -0,56.
Municipiul
Spor negativ 2005-2007
Râmnicu Vâlcea
-0,14
Sibiu
-0,23
Oradea
-0,56
Baia Mare
-0,98
Suceava
-1,04
Târgu Mureş
-1,31
Arad
-1,38
Piteşti
-1,48
Bacău
-1,62
Galaţi
-1,81
Brăila
-1,90
Satu Mare
-2,52
Deva
-3,19
TABEL 9 - Sporul demografic între 2005-2007 în cadrul polilor de dezvoltare urbană din România; SURSA:
Fişele de date ale localităţilor”
(sfârşitul extrasului din PIDU Oradea, 2010)
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2.5. ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV
BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN EXISTENT
2.5.1. TERITORIUL UATB ORADEA
Teritoriul unităţii administrativ teritoriale este cel stabilit prin legea 2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului României.
Teritoriul administrativ al municipiului Oradea se învecinează cu:
la nord: comuna Biharia şi comuna Paleu
la est: comuna Oşorhei
la sud: comuna Nojorid şi comuna Sânmartin
la vest: comuna Borş şi comuna Sântandrei
Suprafaţa UATB: 11.610 ha

2.5.2. COMPONENŢA TERITORIULUI ADMINISTRATIV
Teritoriul administrativ este compus dintr-un singur trup şi nu include localităţi componente.

2.5.3. BILANŢUL TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN LIMITA
UATB
Teritoriul administrativ al municipiului Oradea are o suprafaţă de 11.610 ha, conform bazei de date topografice
aflată în gestiunea Primăriei Municipiului Oradea.
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Încadrarea în teritoriul administrativ
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2.6. INTRAVILAN EXISTENT
2.6.1. INTRAVILANUL EXISTENT
Teritoriul intravilan existent a fost stabilit prin PUG 1995, actualizat în 2001, şi extins în perioada 2001-2012 prin
intermediul documentaţiilor de tip Plan urbanistic zonal.

Cartarea documentaţiilor PUZ şi PUD aprobate între 2000 şi 2012
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Obiectivele documentaţiilor PUZ (roşu) şi PUD (albastru) aprobate între 2000 şi 2012
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2.6.2. CARACTERISTICI ALE ZONELOR DIN INTRAVILAN
Intravilanul existent este compus dintr-un singur trup, care include, în partea de nord mai multe “insule” de
terenuri aflate în extravilan. Un mare număr de parcele sunt secţionate de traseul limitei intravilan, lucru care
produce inconveniente administrative. Din acest motiv, se impune adaptarea conturului acestei limite la structura
cadastrală a terenurilor.
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Analiza gestiunii suprafeţelor în perioada 2000-2012 arată un “consum” de terenuri noi de aproximativ 550 ha, cu
aportul semnificativ al boom-ului imobiliar din perioada 2002-2008. Rezervele actuale de teren (2012) disponibile
în intravilan se ridică la o valoare de aproape cinci ori mai mare decît cea a suprafeţelor nou ocupate în ultimii 12
ani (2515 ha), fără a calcula livezile şi zone cu risc mare de alunecare de teren. Prin urmare, extinderea
suprafeţei intravilan nu ar putea fi justificată prin necesitatea de a asigura suprafeţe de dezvoltare pentru oraş.

Relaţia între limita intravilan şi structura cadastrală, 2012
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2.6.3. BILANŢUL TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN
INTRAVILANUL EXISTENT
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2.7. CIRCULAŢIE ŞI TRANSPORTURI

(extras din Studiul de fundamentare privind circulatia urbana, sc Veltona srl, 2012)

2.7.1. METODE DE ANALIZĂ
Pentru culegerea datelor de trafic s-au organizat recensaminte de circulatie pe toate arterele de penetratie in
Municipiu, pe reteua stradala interioara pe sectoare semnificative si anchete de circulatie origine/destinatie pe
principalele atrere de penetratie.
S-a facut recunoasterea si descrierea in detaliu a retelei stradale semnificative (graful retelei stradale ca baza de
date pt. modelarea matematica a traficului si suport de prezentare pt. traficul simulat).
S-au identificat principalele obiective generatoare de trafic (institutii ale administratiilor, de invatamant si sanatate,
centre/zone comerciale si de servicii, zone industriale, zone de agrement si de recreere, etc.).
S-au obtinut date privind populatia Municipiului Oradea (sursa:BJABDEP – Bihor), pe grupe de varste, agregate
la nivel de strada.
Rezultatele lucrarilor din aceasta faza de analiza sunt sintetizate int-o analiza SWOT, pe baza careia s-au
evidentiat principale disfunctii in tematica abordata (circulatie generala ubana).
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2.7.2. ANALIZA DE TRAFIC
In vederea determinarii traficului actual de penetratie si tranzit s-au organizat si efectuat recensamanturi de
sectiune pe cele 10 artere semnificatice de penetratie iar pe 6 dintre acestea si anchete de circulatie OrigineDestinatie. Pozitiile acestor posturi pe retea sunt prezentate in anexele 1.1-1.9. Rezultatele (situatiile de post)
sunt prezentate in Anexa 7.
Din prelucrarea recensamaturilor si anchetelor O-D au rezultat matricele de trafic de penetratie si tranzit,
prezentate in tabelul Tab.1. cat si in anexele 3 si 4.
Pentru calibrarea modelului de generare-distribuire a traficului interior s-au organizat si efectuat recensamanturi
de sectiune in 21 de sectiuni. Situatiile de post sunt prezentate in Anexa 8.
In figurile Fig. 1- 3 se prezinta variatia orara a traficului, iar in figurile 4.1 – 4.3 compozitia traficului pe tipuri de
vehicule, statisticile rezultand din media datelor recenzate pe penetratii, pe centura, respectiv pe reteaua stradala
interioara.
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Disfuncţiuni ale sistemului de circulaţie
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Aria de deservire a transportului public de călători
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2.7.3. ANALIZA SWOT
2.7.3.1. Deservirea traficul de tranzit (veh. Marfa si Calatori)
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunităţi

Pericole

„CENTURA” realizata pe
culoarul str. Ogorului – Cal.
Santandrei – Ovidiu
Densuseanu – Podului (in
curs de lrgire/modernizare)
face un foarte bun serviciu in
ce priveste deservirea
traficului de trazit intre cele 5
directii majore de penetratie
(DN 79 – Arad, DN 76 –
Deva, DN 1 – Cluj, DN 19 –
Satu Mare si DN 1 – Bors:

„CENTURA”:
-cu rol (si) de canalizarea
traficului de tranzit (inclusiv
de marfa grea) traverseaza
(/ este adiacenta cu) unele
zone de locuinte si ceea mai
importanta zona comerciala
a orasului;

Autostrada Transilvania,
odata realizata si racordata
la reteaua de autostrazi din
Undaria va prelua o buna
parte din traficul de tranzit
(mai cu seama din cel de
vehicule marfa) de pe
culoarul DN1 (Cluj – Bors)
cat si de pe relatia Satu
Mare - Bors;

Cresterea volumului
traficului de tranzit pe
directia Nord-Sud si
Nord-Sud/Est (DN19
– DN 79 si DN19 DN 76 (efect al
viitoarei autostrazi);

- canalizeaza integral traficul
de tranzit de veh. Marfa de pe
cele 5 directii principale
mentionate;
-are valente pt. a canaliza
inegral traficul de tranzit veh.
calatori pe relatiile:
- Arad – Deva/Cluj/Satu
Mare/Bors;
- Deva – Cluj/Satu
Mare/Bors;
- Cluj – Bors;
Deserveste partial traficul de
tranzit veh. calatori pe relatia
Cluj/Satu Mare

Desi in curs de sporire a
capacitatii de circulatie
(largire la 4 benzi si proiecte
pt. reamanajarea
intersectiilor cu DN 79 si DN
76 ), din cauza traficului
intens cat si a numeroaselor
puncte de conflict (5
intersectii doar pe tronsonul
dintre DN79 si DN76) va
deveni in perspectiva
impropriu pt. preluarea
traficului de tranzit pt.
vehicule de calatori);
Sector provizoriu, impropriu
pt. functia de „CENTURA”
intre DN 1 (spre Cluj si
intersectia cu Dc 54 –
Cheriu);
Alte pucte slabe:
-Traficul de tranzit (inclusiv
cel de marfa grea se
suprapune pe unele artere
de penetratie cu traficul
interior (zona industriala si
de servicii de pe Cl.Borsului,
zona comerciala si Aeroport
pe DN 79 – Arad, zona de
servicii de pe DN 1 spre Cluj
si zona de locuire si servicii
Episcopia Bihor centrata pe
DN 19 – Satu Mare);
- Parte din traficul de tranzit
vehicule calatori pe axa EstVest (Cluj-Bors) si NordSud/Vest (Deva-Satu Mare)
se realizeaza prin reteaua
stradala interioara a
municipiului, impactul major
manifestandu-se in zona Pta. Independentei si pe str.
Gheorghe Magheru
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Exista (cel putin la nivel de
concept) proiecte adoptate
in diverse documente
(PUG, PIDU,PATJ) pt.
realizare sectorului de Vest
a centurii actuale [intre DN
79 – Arad si DN 19 -Satu
Mare ce va inlocui
tronsoanele strazilor
Ovidiu Densuseanu,
Podului, Matei Corvin
(Episcopia Bihor)] cat si
pentru realizarea unei noi
centuri
exterioare/ocolitoare cu rol
de protectie si de deservire
a zonei metropolitane
Oradea.

Tergiversarea luarii
unor decizii privind
proiectul de
completare a centudii
existente cu tronsonul
de Vest cat si a noii
centuri ocolitoare
pune in pericol
realizarea acestora
(/ridica ulterior
costurile de
realizare).
Tendinta de
continuare a mobilarii
zonei adiacente
centurii actuale va
duce la cresterea
traficului interior ce va
afecta centura;
Scaderea nivelului de
serviciu al actualei
centuri (prin cresterea
volumului de trafic) va
avea ca efect
reorientarea unei parti
a traficului de tranzit
pe reteaua stradala
interioara a orasului.
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2.7.3.2. Deservirea traficului de penetratie (veh. Marfa si Calatori)
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunităţi

Pericole

„CENTURA” realizata pe culoarul
str. Ogorului – Cal. Santandrei –
Ovidiu Densuseanu – Podului (in
curs de lrgire/modernizare)
indeplineste bine rolul de distribuire
a traficului de penetratie spre zonele
interioare tinta (in general zonele
centrale cele mai atractive ale
oraselor), atenuand astfel
presiunea asupra retelei stradala
interioare;

Lipsa puncte de
transfer multimodal
(park&drive) pe
principalele artere de
penetratie in oras;

Proiectele (la nivel de
concept) adoptate in
diverse documente (PUG,
PIDU,PATJ) privind.
realizare sectorului de
Vest a centurii actuale
(intre DN 79 – Arad si DN
19 -Satu Mare cat si
pentru realizarea unei noi
centuri
exterioare/ocolitoare vor
indeplini si functia de
distribuire mai echilibrata a
traficului de penetratie
realizand totodata culoare
directe de circulatie intre
localitatile/obiectivele
generatoare de trafic din
zona metropolitana
Oradea;

Cresterea volumului
traficului de penetratie
de pe directia Nord (DN
19 – Satu Mare);

Artere de penetratie cu capacitate
de circulatie corespunzatoare (pt.
traficul actual) de pe directiile
principale de penetratie [(DN 79 –
Arad, DN 1 – Cluj, DN 19 – Satu
Mare si DN 1 – Bors (in curs de
modernizare si sporire a capacitatii
de circulatie)];
Retea stradala majora bine
structurata pt. preluarea si
orientarea traficului de penetratie
catre zonele tinta (exceptie:
deservirea traficului de penetratie
dinspre Arad);
Zone de mare interes si atractivitate
pt. traficul de penetratie amplasate
favorabil (pe artere de penetratie:
principala zona comerciala pe DN
79/Centura; zona comeciala si de
servicii pe DN 1 - Cluj si DN 19 –
Satu Mare; zona mixta
Industrie/depozite/servicii/comert pe
DN1 – Bors;
Lipsa platformelor industriale(sau in
curs de destructurare/reconversie)
generatoare de trafic de vehicule de
marfa in interiorul orasului;

Lipsa parcari
colective de
medie/mare
capacitate in
vecinatatea centrului
istoric al orasului;
Accesibilitatea
dificila al centrului
istoric al orasului
dinspre penetratia
Arad;

Autostrada Transilvania,
odata realizata si
racordata la reteaua de
autostrazi din Undaria va
diminua traficul de
penetratie de de pe
culoarul DN1 (Cluj – Bors);

Lipsa unor proiecte in
faza S.P.F./S.F. pt.
completarea centurii
actuale cat si pentru
viitoarea centura
ocolitoare a
municipiului implica
riscul obturarii
culoarelor;
Continuarea tendintei
actuale de migrare a
locuirii din zonele dens
populate ale orasului
(cartiere de locuinte
colective) catre
periferia intravilanului
(vezi cartierele Ion
Bogdan, Iorga,
Podgoria, etc.) cat si in
localitatile invecinate
din zona metropolitana;

Posibilitatea extinderii
transportului public de
calatori in zona periurbana
(cu prioritate spre Bors,
Biharia, Sanmartin si
Osorhei);
Revigorarea transportului
public de calatori pe C.F.
pe relatia Vascau – Beius
– Oradea;
Realizarea unor puncte de
transfer multimodal
(park&drive) pe penetratii
si a unor parcari colective
in vecinatatea zonelor de
mare interes (centru
istoric)
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2.7.3.3. Deservirea traficului interior
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunităţi

Pericole

Retea stradala foarte
bogata (densa),
strazi magistrale cu
capacitate de
circulatie la nivelul
necesitatilor; Stare
foarte buna a
carosabilului;

Capacitate de circulatie redusa
(mai ales pe strazi secundare/de
deservire in cartierele istorice
dar si in cartierele de locuinte
colective) prin alocalea unor
parti din carosabil stationarilor
(parcarilor ocazionale dar si de
domiciliu);

Eliberarea parti
carosabile a strazilor
de vehicule stationate
prin:

Permanentizarea si/sau
agravarea disfunctiilor in
circulatie poate deveni un
obstacol major in calea
atractivitatii/dezvoltarii
orasului;

Majoritatea punctelor
de conflict major
(intersectii de pe
reteaua stradala
majora) corect
amenajate;

Reglementarea excesiva a
circulatiei pe sensuri unice,
datorata in buna masura dorintei
de a satisface necesitatile de
stationare/parcare/garare;

Barierele naturale
(Crisul Repede) si
cele artificiale (C.F.)
sunt traversate intr-un
numar corespunzator
de poduri/pasaje
(unele in constructie);
Intersectiile
semaforizate de pe
principalele culoare
de circulatie sunt
coordonate (unda
verde);

Orientare dificila pe reteaua
stradala interioara a municipiului
(mai ales pt. nerezidenti)
cauzata de tesutul urban
dezvoltat in decursul istoriei;
- Puncte de conflict (depasiri ale
capacitatii de circulatie) fara
solutii imediat aplicabile (ex. Pta. Independentei – str.
Gh.Magheru, pasaj C.F. pe str.
Matei Corvin,)
Capacitate de circulatie redusa
pe strazile care alimenteaza
cartierele Ion Bogdan, Iorga si
Podgoria (Cl.Bihorului, Izvorului,
Nicolae Brediceanu, Louis
Pasteur, Gh.Doja, Adevarului,
Piatra Craiului, Facliei, etc.);
Legatura deficitara (/lipsa) intre
cartierele Ion Bogdan – Iorga –
Podgoria);

- realizarea unor
parcari colective
de medie/mare
capacitate, in
solutie multietajata in
vecinatatea
centrului istoric
(proiecte in
pregatire deja);
- continuarea
amenajarii parcarilor
de domiciliu in
cartierele cu locuinte
colective prin
dezafectarea garajelor
existente;
Realizarea unor puncte
de transfer multimodal
pe principalele artere
de penetratie;
Promovarea
deplasarilor cu
Transport Public prin
ridicarea nivelului de
serviciu al sistemului
de T.P. si extinderea
acestuia in aria
metropolitana;
Promovarea
deplasarilor pietonale
si celor cu biciclete prin
amenajari specifice;
Descurajarea utilizarii
mijloacelor auto
incividuale pt. deplasari
prin diverse mijloace
coercitive (ex. Tarife
descurajante pt.
parcarea in zonele
suprasolicitate);
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2.7.3.4. Trafic stationar
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunităţi

Pericole

Reglementarea
stationari/parcarii
ocazionale pe domediul
public in zonele cele mai
solicitate (cca. 5400 de
locuri de parcare majoritar
in carosabil, delimitate prin
marcaj), semnalizate
corespunzator prin
indicatoare de circulatie;

Locurile de
stationare/parcare alocate
pe carosabil (practica
generala in centrul istoric,
cartierul Orasul Nou dar si
in toate zonele de inters)
reduc drastic capacitatea de
circulatie a strazilor si impun
reglementarea excesiva a
circulatiei pe sens unic;

Reglementarea/taxarea pe
domeniul public este deja o
practica acceptata de opinia
publica;

Costuri ridicate pt. realizarea
parcarilor colective in zonele
centrale;

Sistem de
taxare/exploatare a parcarii
ocazionale pe domeniul
public; tarife in limita
practicii din Romania;
mijloace diversificate de
plata, inclusiv prin automate
de parcare si telefonie
mobila;

Lipsa parcari colective de
medie/mare capacitate in
zonele de intens solicitate
de trafic stationar (zone
istorice si cartiere de
locuinte colective);

Mediul de afaceri este interesat
in a investiI in realizarea
parcarilor colective (investitii pe
termen lung);
Presiune crescanda a opiniei
publice in sensul eliberarii
spatiilor publice de vehicule
stationate ce obstructioneaza
circulatia pietonala si de
biciclisti si nu in ultimul rand
creeaza un aspect urban
dezagreabil;

Supradimensionarea
parcarilor colective amplasate
in (/vecinatatea) zonelor
centrale;
Tarifare neadaptata situatiilor
in care coexista posibilitatea
parcarii la suprafata si in
parcajele colective realizate;
Realizarea unor park&drive –
uri in locatii nepotrivite;

Program de realizare locuri
de parcare de domiciliu (pe
domeniul public), in general
in platforme proprii sau
lipite de carosabil, cu
precadere in cartiere de
locuinte colective, realizate
inclusiv pe suprafete
dezafectate de „baterii de
garaje” individuale;
Exploaterea parcarilor
destinate stationarii
ocazionale cat si a celor de
domiciliu de C.L. prin
serviciul A.I.O. (
Administratia Imobiliara
Oradea);
Proiecte privind realizarea
unor parcari colective
multietajate in centrul istoric
(adiacent P-ta. Unirii si in
vecinatatea tribunalului)
Preocupari pt. realizarea
unor park&drive – uri pe
principalele penetratii
(platforma de parcare pt.
vehicule de marfa realizata
deja pe Calea Borsului);
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2.7.3.5. Transport public de calatori
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunităţi

Pericole

Societate de transpot local
de calatori (O.T.L. - S.A.)
cu straditie, cu unic
proprietar – Municipiul
Oradea;

Zona centrului istoric
deficitar (/partial) acoperita
de T.P.

Opinie publica si atitidine
autoritati favorabile
dezvoltarii T.P.;

Reglementari de circulatie ce
defavorizeaza T.P. (ex.
stationari pe str. Primariei si
Independentei);

Surse U.E. de finatare
orientate spte dezvoltarea
T.P. (ifrastructura si parc
de mijloace de transport);
Resursa umana cu
experienta si competenta
in O.T.L. – S.A.

Extinderea locuirii la
periferia orasului (in
special inspre cartierele
Iorga si Podgoria) –
densitatea mica a
populatiei si dispersia pe
spatii largi nu este
favorabila deservirii cu
T.P.;

Sistem de linii T.P. bine
structurat, cu o
buna/foarte buna
acoperire a zonelor de
interes (vezi si harta de
acoperire);
Frecvente de circulatie
adecvate (interval de
urmarire in ore de varf de
6 – 12 minute/linie);
Informarea publicului –
buna [(grafice de mers,
panouri digitale pt.
informare calatori (statii
echipate 40, tinta 85 in
cadrul unui program in
derulare)];
Sistem modern de
monitorizare si
dispecerizare (si de
informare calatori) prin
GPS;

Posibilitati reduse pt. crearea
unor benzi dedicate
vehiculelor T.P.
Lipsa (cu mici exceptii) de
modalitati/sisteme de
prioritizare a vehiculelor T.P.
Costuri de transport (pret
bilete si abonamente) relativ
ridicate (nu si in comparatie
cu alte orase din tara);
Localitati din zona
periurbana slab conectate la
sistemul de transport local al
Municipului Oradea;

Pierderea conjuncturilor
favorabile dezvoltarii T.P.;
Pierderea resurselor
umane calificate
angrenate in activitatea de
T.P.;
Resurse (posibilitati)
limitate de crestere a
atractivitatii T.P. prin
dezvoltarea infrastructurii
(reteaua majora stradala)
si/sau reorganizarea
circulatiei generale;

Parc de mijloace de
transport in curs de
reinnoire si adaptare (in
ce priveste capacitatile de
transport si grad de
confort) la necesitatile
actuale;
Nivelul de serviciu
apreciat de publicul
calatori ca fiind (cel putin)
multumitoare in general
(90% din populatie), de
asemenea si in ce
priveste structura de linii si
frecventele de circulatie;
Atitudine responsabila si
adecvata a municipalitatii
fata de importanta
dezvoltarii T.P.

PUG Oradea - Memoriu General

92

2.7.3.6. Circulatia pietonala si de biciclisti
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunităţi

Pericole

Spatii pietonale
existente, si in extindere
(str.Republicii/, P-ta.
Traian si Unirii in
proiect);

Circulatia pietonala si de
biciclisti pe strazi secundare
(mai ales in cartierele dens
populate si in zone istorice)
obstructionata de vehicule
parcate;

Politici europene favorabile
extinderii si dezvoltarii
circulatiei pietonale si de
biciclisti;

Adoptarea unor solutii
improvizate (rezolvari
de „forma fara fond”);

Proiect in derulare
vizand reamenajarea
malurilor raului Crisul
Repede;
Starea buna a trotuarelor
si aleilor pietonale;
Proiectele rutiere in
derulare prevad
amenajarea pistelor de
biciclisti;
Proiecte de extindere a
pistelor de biciclisti in
extravilan;

Putinatatea culoarele
destinate circulatiei
biciclistilor realizate adecvat;
Lipsa totala a
spatiilor/amenajarilor
destinate pt. „parcarea”,
„gararea” bicicletelor (atat la
originea cat si la destinatia
deplasarilor);

Presiuni asupra utilizarii
autovehiculelor individuale pt.
deplasarile in orase (taxe de
poluare, taxe de parcare,
restrangerea spatiilor
carosabile, pretul carburantilor,
etc.)

Adoptarea unor masuri
excesive (dictate de
un curent de opinii „la
moda”);

Mentalitati in curs de schimbare
- creste popularitatea si
„respectabilitatea”utilizarii
bicicletelor pt. deplasari

Lipsa unor delimitari pt. zone
„rezidentiale” in cartierele
istorice si cele cu locuinte
colective ;
Tesutul urban, reteaua
stradala, ofera sanse
reduse realizarii unei retele
de piste de biciclisti
coerente, atractive si
capabile de a prelua un
procent semnificativ din
deplasari persoane;

93

PUG Oradea - Memoriu General

2.8. ECHIPARE EDILITARĂ
Municipiul Oradea este situat in NV României, pe malurile râului Crişul Repede, râu care desparte oraşul în
aproape două jumătăţi egale.

2.8.1 GOSPODĂRIREA APELOR
Crişul Repede drenează versanţii nordici ai masivelor Gilău Vlădeasa şi Pădurea Craiului. Izvorăşte de la
altitudinea de 710 m, în apropiere de localitatea Izvorul Crişului, dintr-o zonă deluroasă de pe marginea nordică a
Depresiunii Huedinului. Crişul Repede părăseşte Depresiunea Huedinului în aval de Bologa, unde primeşte pe
primul său afluent dinspre masivul Vlădeasa, Secuieu. După primirea Calatei şi Secuieului, debitul Crişului
Repede creşte mult, mai ales spre sectorul defileului eruptiv de la Poieni, unde şi pantele râului cresc de la 0,6
până la 0,7 %. Caracterul neechilibrat al profilului longitudinal continuă în aval până la ieşirea râului în câmpie.
Astfel după Poieni râul pătrunde în Depresiunea Ciucea – Negreni. Râul are caracter montan accentuat,
dimensiunea bolovanilor transportabili ating 30 – 40 cm. În această depresiune primeşte afluentul cel mai
important, Drăganul cu lungime de 42 km, izvorăşte de la altitudinea de 1500 m, de sub piatra Bohodeiului, având
o cădere de 2,6 % până la vărsare. Acesta îşi culege apele de pe versantul vestic al Vlădesei în condiţiile unei
umidităţi deosebit de bogate (800 – 1200 l/m2) ne putem face o imagine asupra potenţialului hidroenergetic.
Crişul Repede părăseşte Depresiunea Ciucea – Negreni la Bucea, unde râul pătrunde în defileul format între
masivul Plopişului pe dreapta şi Culmea Scomset – Dealul Mare din stânga. Imediat în aval de defileu, Crişul
Repede primeşte cel de-al doilea afluent important Iadul, cu o lungime de 46 km. Imediat după obârşie, Iadul intră
în depresiunea de la Stâna de Vale. De aici râul îşi formează un defileu lung cu căderi mari până la primul afluent
3
mai important Valea Leşului, unde s-a realizat un lac de acumulare de 27,2 mil. m pentru alimentarea cu apă a
Municipiului Oradea. În aval Valea Iadului este străjuită de formaţiunile calcaroase ale Pădurii Craiului, iar pe
dreapta de şisturi cristaline. În Depresiunea Bratca, Crişul Repede primeşte de pe partea stângă pe Brătcuţa (L =
14 km), Valea Misirului şi Valea Izbândişului. În aval de Şuncuiuş, Crişul Repede pătrunde în defileul carstic de la
Vad, unde în valea râului apar o serie de izvoare carstice, iar în Peştera Vadului se iveşte un adevărat pârâu, cu
un debit mediu de 212 l/s, care formează cascada de la Vadu Crişului. În aval de Defileul Vadu Crişului, din albia
Crişului Repede se desprinde spre stânga o derivaţie de 9 km, care deserveşte hidrocentrala de la Aştileu, cu o
putere instalată de 2000 KV. Fostul pârâu al Aştileului a fost transformat în canal de fugă al Hidrocentralei. În
acest canal pătrund şi apele Peşterii “Igrita”, aflat în vestul comunei Aştileu. În aval de Vadu Crişului, râul
primeşte pe cel mai mare afluent al său de dreapta, Borodul (17 km). Între Aleşd şi Oradea primeşte o serie de
afluenţi mai mici, cum sunt : Gropanda, Nedeşul, Tăşadul, iar în aval de Oradea la Sântandrei, râul Peţa. Între
anii 1896 – 1904 a fost construit Canalul Colector, lung de 61 km, cu direcţia Nord – Sud, care face legătura între
Crişul Repede şi Crişul Negru. El adunăapele dinspre dealurile piemontane ce invadau Câmpia, având o
3
3
capacitate de transport de cca. 6 m /s în apropierea prizei de la Tărian, aceasta mărindu-se până la 60 m /s la
vărsarea Colectorului în Crişul Negru la Mocear.
În municipiul Oradea râul Crisul Repede este regularizat pe toată lungimea, e×istând praguri de fund pe tot
traseul iar pe porţiunea C.F.R. Iosia - Pod Decebal fiind e×ecutate diguri protejate cu dale din beton asigurânduse tranzitarea unui debit de 600-1.000 mc/s
În prezent este in derulare cu finantare prin fonduri europene proiectul “Amenajare Valea Crişului Mic, judeţul
Bihor”. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului global al Programului Operaţional Sectorial Mediu, acela de
îmbunătăţire a standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea
acquis-ului comunitar. Realizarea investiţiei propuse duce la indeplinirea obiectivelor generale ale “Strategiei
naţionale de gestionare pe termen mediu şi lung a riscurilor la inundaţii”, respectiv a obiectivelor sociale,
economice şi ecologice, în conte×tul unei dezvoltări durabile în ceea ce priveşte corpul de apă. Lucrările de
amenjare a albiei sunt necesare pentru reducerea gradului de risc la inundaţii, asigurarea accesului în gospodării,
protecţia construcţiilor din zonele adiacente malurilor, drumurilor şi asigurarea tranzitării debitelor mari lichide şi
solide precum şi reducerea gradului de poluare a apei. Prin canalizarea cursului in zona cu densitate ridicată a
construcţiilor (locuinţe, societăţi), respectiv cartierul Episcopia Bihorului, se va reduce gradul de poluare a apei,
cursul fiind colector doar pentru ape pluviale care pot fi filtrate înaintea debusării. Până în prezent, s-a
construit canalul pereat în procent de 30,40 % din lungimea totală şi canalul betonat în procent de 91 % din
lungimea totală proiectată. Finanţarea proiectului este asigurată din fondurile Uniunii Europene şi de la bugetul
de stat. Proiectul se va finaliza în luna martie 2013.
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Pârâul Peta la limita de sud a orasului este regularizat pe tot traseul si are o apă poluată de deversarea apelor de
la strand apelor geotermale, etc. Pâraiele din nordul orasului Pârâul Sălbatic (intubat in zona municipiului), Paris
si Soteteag se varsă în râul Crisul Repede.
Pentru atenuarea debitelor sunt realizate acumulările Izvor (pârâul Sălbatic) si Paleu. Paraul Adona cu varsare in
Paraul Peta a fost intubat pe portiunea cuprinsa intre Paraul Peta si strada Nojoridului si este in curs de
regularijare si amenajare pe celelalte portiuni.

2.8.2. ALIMENTAREA CU APA
Sistemul de alimentare cu apă a municipiului Oradea se compune din sursele de apă, tratarea apei de suprafată,
înmagazinarea apei si pomparea apei de la fiecare sursă în reteaua de distributie a apei.
Necesarul de apă potabilă a municipiului Oradea este asigurat din pânza de apă freatică şi parţial din apele de
suprafaţă din râul Crişul Repede, prin intermediul captărilor e×istente pe ambele maluri ale acestuia, în amonte
de oraş şi a cinci staţii de pompare amplasate în partea de nord-est a municipiului, având o capacitate totală
proiectată de 2.100 l/s.
Sursele de apă sunt situate în amonte de municipiu pe malul râului Crisul Repede, sunt alcătuite din surse
subterane realizate din drenuri si sursa de suprafata constând dintr-o priză de captare pe malul stâng al Crisului
Repede având pragul de fund comun cu priza de pe malul drept care alimenteaza bazinele de îmbogatire a
stratului freatic. 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. 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.
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. 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.
Întregul sistem de captare, aducţiuni apă, bazine de îmbogăţire, drenuri, staţii de pompare, se situează într-o
zonă de protecţie sanitară cu regim sever, având o suprafaţă de cca. 280 ha.
Descrierea sistemului
Întregul sistem de captare, aducţiuni apă, bazine de îmbogăţire, câmpuri de infiltrare, uzine de apă se situează
într-o zonă de protecţie cu regim sever având o suprafaţă de cca. 280 ha. Sistemul de alimentare cu apă este
grupat din 5 uzine de apă care cuprind următoarele lucrări:
•

•

•

Uzina de apa nr. 1, amplasata pe malul drept al raului Crisul Repede se compune din:
priza de captare, cu prag de fund amplasată pe malul drept amonte din drenul de captare;
drenuri de captare principal si secundar alimentate în proporţie de 60 dinspre râu si 40% din
bazinele de îmbogătire cu apa de suprafata;
conducta de aductiune – tratare;
o statie de tratare alcatuita din denisipator, decantor, gospodaria de reactivi;
bazine de îmbogatire cu circuite de alimentare si golire alimentate din priza de captare din râul
Crisul Repede;
un număr de 10 filtre lente alimentate din aceeasi sursa de suprafata;
statia de pompare cu 6 grupuri de pompe.
Uzina de apa nr. 2, amplasata tot pe malul drept al raului Crisul Repede si realizata in 1991 cuprinde:
- drenuri de captare, principal si secundar;
- cheson de colectare a apei din dren;
- bazine de îmbogatire a stratului freatic;
- conducta de aductiune a apei brute de la uzina nr. 1;
- statia de pompare echipată cu 6 grupuri de pompare;
- conducta de refulare pe pasarela ce traversează Crisul Repede pâna la magistrala DN 1000 mm
- instalatii de debitmetrie.
Uzina de apa nr. 3, amplasata pe malul drept al raului Crisul Repede, in aval de uzina 1, compusă din:
- dren de captare;
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- bazine de îmbogatire a stratului freatic
- conducte de aductiune apă brută
- camera colectoare
- conducta de refulare până la rezervoarele 2 × 10.000 mc.
•

Uzina de apa nr. 4, amplasata pe malul stang al raului Crisul Repede, are capacitatea proiectata de 500
l/s si este alcatuita din:
- dren principal si secundar;
- bazine de îmbogatire;
- conducta de aductiune apa bruta;
- camera de colectare a apei captate din drenuri;
- statie de pomparea apei echipată cu 6 grupuri de pompare.

•

Uzina de apa nr. 5, este amplasata pe malul stang al raului Crisul Repede, in aceeasi incinta, indiguita,
cu Uzina nr. 4, are capacitatea proiectată de 600 l/s şi utilizează e×clusiv apă de suprafaţă si este
alcatuita din:
- conducta de aductiune de la priză;
- bazin de desnisipare si aspiratie
- statie de tratare a apei alcătuită din:
camera de amestec cu reactivi
doua decantoare radiale având diametrul de 40 m
statie de filtrare
statie de pompare treapta a II-a
gospodăria de reactivi
pavilion de exploatare

O disfunctionalitate a sistemului este dezinfectarea apei cu clor, fiind dezavantajoasă deoarece prezenţa clorului
în apă accelerează procesul de uzură a conductelor de transport şi în mod deosebit doze sporite de clor
dăunează sănătăţii populaţiei
Inmagazinarea apei
Rezerva de apă pentru compensarea consumurilor de apă în municipiul Oradea este asigurată în principal de
două rezervoare având capacitatea 2 × 10.000 mc amplasate la nord de zona captărilor la cota de 186,50 m de
M.N. si 2 × 1000 mc.
Statii de ridicare a presiunii
Cele 5 staţii de pompare furnizează apa staţiilor de hidrofor’ prin intermediul unei reţele de distribuţie concepută
în sistem inelar, la care sunt racordaţi direct şi consumatorii din imobilele cu regim de înălţime de pînă la 2 nivele.
In total sunt 80 de staţii hidrofor care deservesc zone de blocuri de P+4 pînă la P+10 nivele, din care 78 au fost
modernizate în cadrul programului MUDP II. Acestea sunt echipate cu grupuri de pompare Grundfos Hydro 2000
ME cu alimentare directă din reţeaua primară, preiau presiunea de pe reţeaua primară şi asigură presiune
constantă pe refulare indiferent de consum. Instalaţiile interioare sunt e×ecutate din polipropilenă, plecările din
staţii sunt contorizate şi monitorizate. Grupurile sunt echipate cu 3-4 pompe acţionate de motoare asincrone şi
convertizoare tensiune-frecvenţă (pentru fiecare motor in parte).
Starea tehnică a echipamentelor din cadrul staţiilor de hidrofor este foarte bună, fiind puse in funcţiune în
perioada 1999-2002. Durata normată de viaţă a echipamentelor este de 10 ani, acestea fiind performante la nivel
mondial.
Reţelele de apă secundare au o lungime de 142 km, sunt complet reabilitate şi deservesc în principal
consumatorii din imobilele înalte, alimentaţi cu apă din staţiile de hidrofor. Aceste retele Alimentarea cu apă a
municipiului Oradea, se realizează prin distribuţia acesteia prin conducte de serviciu sau conducte principale.
Cele 5 staţii de pompare furnizează
Reţeau de distributie
Sistemul de alimentare si distributie a apei potabile in municipiul Oradea cuprinde conductele de aductiune de
alimentare cu apă având diametre de la Dn 400 mm pâna la Dn 1000 mm, pe ambele maluri ale râului Crisul
Repede, iar retelele de distributie de la Dn 80 mm la Dn 400 mm, amplasate pe întreaga retea de străzi a
municipiului.
Reţelele de apă secundare au o lungime de 142 km, sunt complet reabilitate şi deservesc în principal
consumatorii din imobilele înalte, alimentaţi cu apă din staţiile de hidrofor Reteaua totala de conducte totalizând o
lungime de peste 580 km.
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Reteaua de distributie asigură presiunea pentru alimentarea cu apă directă a clădirilor cu parter si un nivel în
zona centrală si de vest a orasului si pentru cladiri cu pâna la 2 nivele în partea de est.
In present fiecare abonat al sistemului de alimentare cu apa in municipiul Oradea este contorizat. S.C. Compania
de Apa Oradea S.A. gestionează un număr de cca. 19,635 contoare aflate în proprietatea companiei (instalate în
sistemul de distribuţie), acestea fiind prevăzute cu sisteme electronice de automatizare pentru
monitorizare. Dintre acestea, 2.581 contoare instalate la scările de bloc sunt echipate cu interfeţe de citire a
datelor. Prin Programul M.U.D.P. II, aceste contoare au fost prevăzute cu integratoare, realizandu-se
astfel monitorizarea consumurilor la dispeceratul central.
Sunt in curs de realizare e×ecutia unor lucrari de extindere a retelei de alimentare cu apa in cartiere care nu
dispun de alimentare cu apa de la reteaua orasului: cartier Grigorescu, cartier Oncea, precum si lucrari de
inlocuire sau realizare de retele noi in zonele deficitare ale retelei. De asemenea in present se realizeaza retele
de distributie a apei potabile pentru obiectivul Parc Industrial Eurobusiness I situat pe strada Borsului.
Dezinfectarea apei cu clor este dezavantajoasă deoarece prezenţa clorului în apă accelerează procesul de uzură
a conductelor de transport şi în mod deosebit doze sporite de clor dăunează sănătăţii populaţiei.
În toate cele 5 staţii de alimentare cu apă, utilajele şi instalaţiile sunt perimate, fie sunt subdimensionate fie că
sunt necorespunzătoare faţă de tehnica actuală de tratare a apei.

2.8.3. CANALIZARE
Sistemul de canalizare al municipiului Oradea este realizat în sistem mixt si anume:
- sistem divizor în cea mai mare parte a orasului;
- sistem unitar în zona de nord vest a municipiului.
Reţeaua de canalizare menajeră are o lungime de 412 km, iar reţeaua de canalizare pluvială este in lungime de
331 km.
Zona industrială dispune de o retea separata totalizând circa 60 km în administratia fiecărui agent economic si
care după colectare sunt supuse unui proces de epurare, functie de încărcările acestor ape specifice fiecărei
industrii, astfel ca apele uzate din zonele industriale să ajungă la caracteristicile unei ape uzate orăsenesti pentru
a nu influenta procesul de epurare dacă aceste ape sunt dirijate în canalizare menajera.
Apele uzate sunt preluate din retele de două colectoare principale pe malul stâng si malul drept al Crisului până în
dreptul podului Decebal unde apele de pe malul stâng sunt sifonate în canalizarea de pe malul drept. De aici
apele menajere sunt reluate de două colectoare având dimensiuni 70/105 cm si 160/205 cm până la statia de
epurare amplasată în aval de municipiu, pe malul drept al râului Crisul Repede.
Apele menajere colectate pe malul stâng, aval de podul Decebal, sunt preluate de canale, gravitationale, pâna în
zona Cazaban unde prin intermediul unei staţii de pompare sunt evacuate pe malul drept spre staţia de epurare a
orasului.
Apele uzate menajere din zona de locuinte construite în zona de nord-vest sunt preluate prin canale care preiau
si apele pluviale de pe această suprafata. S-au realizat în această zonă 10 km de canale în sistem unitar cu
sectiuni cuprinse între 60/90 cm si 420/205 cm si un canal deversor pentru deversarea apelor meteorice în râul
Crisul Repede.
De aici apele uzate menajere sunt dirijate prin colectoare având 70/105 cm si 260/105 cm până la statia de
epurare a orasului.
Se mentionează ca pe parcursul anilor 2000-2012 reteaua de colectare a apelor pluviale si menajere a suferit
numeroase modificari care se datoresc în principal:
- dezvoltarii industriale a localitatii
- aparitia cartierelor noi de locuinte
- îndesiri ale cladirilor existente.
În urma acestor modificări au fost e×ecutate lucrări de dezvoltare a retelei de colectoare care însa nu rezolvă în
întregime problema scurgerii apelor pluviale si menajere de pe teritoriul orasului.
Se mentionează că din cauza existentei canalizării pluviale pe multe străzi din oras, înaintea executării canalelor
menajere principale, o serie de canale menajere care preiau apele uzate de la locuinte au fost racordate la aceste
canale pluviale, astfel ca apele uzate sunt descărcate prin gurile de vărsare în rîul Crisul Repede.
În aceste situatii, racordurile menajere în loc să fie preluate de canalizarea menajera si dirijate spre statia de
epurare conduc apele menajere direct în râul Crisul Repede poluând apa râului.
Unitatea de exploatare a retelelor are în atentie această problemă si pe măsura depistării acestor racorduri si ele
sunt modificate, racordarea executându-se corect la canalul menajer din zonă.
Sunt in curs de realizare e×ecutia unor lucrari de extindere a retelei de canalizare in cartiere care nu dispun de
canalizare: cartier Grigorescu, cartier Oncea, precum si lucrari de inlocuire sau realizare canale noi in zonele
deficitare ale retelei. De asemenea in present se realizeaza retele de canalizare pentru obiectivul Parc Industrial
Eurobussines I situat pe strada Bosului.

97

PUG Oradea - Memoriu General

In municipiul Oradea e×ista mai multe statii de pompare ape pluviale, dupa cum urmeaza:
-

-

apele menajere din zonele joase ale municipiului sunt canalizate in 10 statii de pompare :
 Staţia de pompare str. Fântânilor
 Staţia de pompare str. Tudor Vladimirescu
 Staţia de pompare Parcul Bălcescu
 Staţia de pompare Ioşia Nord
 Staţia de pompare str. Barcăului
 Staţia de pompare str. Făcliei
 Staţia de pompare Parcul I.C. Brătianu
 Staţia de pompare Zona de Vest
 Staţia de pompare str. Crivatului (Episcopia Bihor)
 Statia de pompare str. Adevărului
pentru apele pluviale functioneaza in present 5 statii: de pompare:
o
3 staţii de pompare evacuează apele colectate în Crişul Repede:
 Statia de pompare Sovata I
 Statia de pompare Sovata II
 Statia de pompare Pasaj Magazin Crisul
o 2 staţii de pompare evacuează apele meteorice în canalizarea menajeră:

Staţia de pompare Pasaj blocuri Zig-Zag, Bulevardul Dacia

Staţia de pompare Pasaj Magazin Profi

Statia de epurare
Municipiul Oradea dispune în prezent de o statie de epurare a apelor menajere si industriale provenite de la
populatie si de la industriile din oras. Aceasta 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 Intrprinderii chimice Sinteza.Statia este racordata la cele doua colectoare principale : ovoid 70/105 cm
si clopot de 165/260 cm ce colecteaza apele uzate menajere si industriale din municipiul Oradea si comunele
invecinate. Rolul statiei este de a epura mecano biologic apele uzate precum si stabilizarea namolurilor rezultate
in urma proceselor de epurare. Amonte de statia de epurare e×ista un bazin de compensare a debitelor in
perioada de ploi torentiale, debite ce revin in colectorul principal si sunt preluate in statia de epurare. Pentru
compensarea lipsei de capacitate (Q > 2200 l/s), prevenirea poluarilor accidentale, aval de atatia de epurare
e×ista iazuri biologice ~ 50 Ha, de unde apele se evacueaza in raul Crisul Repede in mod controlat si cu
aprobarea Inspectoratului de mediu si directia Apelor Crisuri. Statia de Epurare are rolul de a prelua si epura apa
uzata menajera si industriala din Municipiul Oradea si unele zone limitrofe. Statia de Epurare este de tip mecanobiologic iar efluentul statiei este deversat in raul Crisul Repede.
In permanenta controlul funcţionării Staţiei de Epurare este asigurat prin monitorizarea fluxului de epurare si
debitmetrie Monitorizarea se efectueaza in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare si cu o fecventa
minim necesara caracterizarii si conducerii in conditii optime a intregului flux de epurare. Dotarea Laboratorului
Statiei de Epurare este la nivelul anilor 70 si asigura monitorizarea tuturor parametrilor prevazuti in normativele
nationale si locale.

2.8.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
2.8.4.1. Surse de alimentare, corelate cu sistemul energetic naţional
Alimentarea cu energie electrică a municipiului Oradea se face din Sistemul Energetic Naţional (SEN).
Producţia de energie electrică a municipiului Oradea este realizată prin cele două Centrale Electro-Termice
C.E.T. I şi C.E.T. II.
a. C.E.T. I cu o putere instalată (Pi) = 205 MW aflată în zona de vest a oraşului
b. C.E.T. II cu o putere instalată: (Pi) = 150 MW situată în zona de est, care în prezent nu funcţionează.
C.E.T. I şi C.E.T. II sunt conectate la SEN pe partea de înaltă tensiune, prin ridicătoare de tensiune aferente.
2.8.4.2. Amplasamente staţii de transformare
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
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2. Staţia "Crişul"
3. Staţia "Sinteza"
4. Staţia "Oradea Centru"
5. Staţia "Velenţa"
6. Staţia Oradea Sud "

110/6 kV - 2 × 25 MVA
110/20 kV - 2 × 16 MVA
110/6 - 1 × 25 MVA
110/6 kV - 2 × 16 MVA
110/6 kV - 2 × 25 MVA
110/6 kV - 2 × 16 MVA
220/110/20 kV – 1×250 MVA

2.8.4.3. Linii electrice de repartiţie şi distribuţie
Linii de înaltă tensiune
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.
Linii de medie tensiune
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 că numai 23,4 % din reţelele de medie tensiune sunt de 20 kV în timp ce 76,6
% sunt la 6 kV.

2.8.4.4. Amplasamente şi capacităţi posturi de transformare
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 prezentată la punctul 2.9.4.3.
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.

2.8.4.5. Reţele de distribuţie de joasă tensiune
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.

2.8.4.6. Indicatori de consum referitori la consumul de energie electrică
pentru Municipiul Oradea
În situaţia actuală puterea medie absorbită anual este:
- Consum casnic
- Social - cultural şi edilitar
- Transport în comun
- Mică industrie (fără platformă industrială)
Total putere medie absorbită la nivel de municipiu
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27,4 MW
15,9 MW
1,3 MW
10,1 MW
54,7 MW
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Consumul anual de energie electrică este:
- consum casnic
- social cultural şi edilitar
- transport în comun
- mică industrie (fără platforme industriale)
Total energie electrică absorbită la nivel de municipiu 218,1 Gwh

89,6 Gwh
64,7 Gwh
8,8 Gwh
55,0 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.

2.8.4.7. Disfuncţionalităţi privind alimentarea cu energie electrică
Staţii de transformare şi linii de înaltă tensiune
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 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.
Reţeaua de distribuţie şi posturi de transformare
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.

2.8.5. TELECOMUNICAŢII
2.8.5.1. Centrale telefonice
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 PC3 - 7.140 linii amplasată pe str. D. Cantemir
d. Centrala 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.

2.8.5.2. Reţeaua de telecomunicaţii fixe
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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2.8.5.3. Radiotelecomunicaţii mobile
Pe raza municipiului Oradea sunt amplasate următoarele staţii de radiotelecomunicaţii:
a. Staţia de televiziune Oradea, pe Dealul Viilor pentru difuzarea postului naţional TV - programul 1.
b. Staţia de radioreleu Oradea, pe Dealul Viilor pentru căi telefonice interurbane şi internaţionale
c. Staţia de radio RDUM Oradea, pe Dealul Viilor pentru Radio Cultural (69, 86 MHz) şi Radio
Tineret (71,00 MHz).
Pe retelele mobile sunt administrate de 4 operatori principali: Orange, Vodafone, Cosmote. Un al 5-lea operator
se află în faza de dezvoltare a reţelei R.D.S.
Se menţionează că difuzarea programului România Actualităţi (603 kM2) şi cel al Studioului teritorial Cluj (1593 k
Hz) pentru municipiul Oradea se face de la Staţia de radio RDUM existentă pe raza comunei Sânmartin.
Pe raza municipiului Oradea mai sunt difuzate pe unde ultrasunete (UUS) următoarele programe de radio:
 Radio Favorit (92,6Mhz)
 Radio Zu (93,9Mhz)
 Radio Magic Fm (107 MHz şi 71,81 MHz)
 Radio KISS Fm (99,1 MHz)
 Radio Transilvania (97,2 MHz)
 Radio Vocea Evangheliei (92,1 MHz)
De asemenea este difuzat pe canalul de televiziune C37 programul central şi cel local PRO-TV.

2.8.5.4. Reţele de televiziune pe cablu
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. astfel avem următoarele posturi TV:
 T.V.S.
 Transilvania TV
 PRO TV Oradea
 Antena 1 Oradea
Reţeaua de televiziune pe cablu are o lungime de cca 40 km şi este montată aerian.

2.8.5.5. Aspecte critice privind telecomunicaţiile
Centrale telefonice
Se constată o încărcare excesivă a centralelor telefonice. Există multe cereri de instalare de noi posturi care nu
pot fi satisfăcute.
Reţele de telecomunicaţii
Cablurile telefonice, în special cele aeriene prezintă un grad de uzură ridicat, ceea ce duce la o rată mare a
defecţiunilor.

2.8.5.6. Internet
Principalii furnizori de servicii internet
 Romtelecom – reţele de fibră optică
 R.D.S. & R.C.S. – reţele de fibră optică şi wireless cu Digi Wi-Fi
 U.P.C. – reţele de fibră optică şi wireless
 Orange, Vodafone, Cosmote – reţele wireless

2.8.6. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ
2.8.6.1. Alimentarea cu energie termică pentru încălzire, preparare apă caldă de consum
în municipiul Oradea
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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

3 cazane de abur 420 t/h
Grupuri turbogeneratoare
2 × 50 MW, 1 × 50 MW - avariat, în curs de reparaţii
Putere termică instalată - 1260 t/h
Putere termică disponibilă - 1.050 t/h
Putere termică utilizabilă - 700 t/h
din care:
- consum de abur intern - 300 t/h
- consum de abur la consumatori industriali - 30 t/h
- consum de abur pentru preparare apă fierbinte - 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 SO 2 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.
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 R.A. Apaterm - Oradea
(aproximativ 197 puncte termice, 640 km de reţele termice secundare). Punctele termice aferente marilor
consumatori industriali nu aparţin de R. APATERM.
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, II

una din cele trei turbine de la CET II este avariată;
 combustibilul folosit conţine mult sulf, ceea ce duce la depăşirea concentraţiilor
admisibile de SO2
 lipsesc instalaţiile de desulfurare
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 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
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
R.A. Apaterm dispune de 197 puncte termice care alimentează circa 2.600 tronsoane de blocuri de locuinţe
precum şi clădiri social-culturale, şcoli, grădiniţe şi case particulare prin reţelele termice realizate între anii 19631989
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 a punctelor termice (schimbătoare, pompe, etc.)
- lipsa contorizării la consumatori
- 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
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2.8.7. 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 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 - 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 2.040-2.630 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 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.
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2.8.8. 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.
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 distribuţie presiune redusă
- reţele existente 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.
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2.9. PROBLEME DE MEDIU. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI
DISFUNCŢIONALITĂŢI
(extras din Studiu de fundamentare în domeniul mediului, SC Premium Garden SRL, 2012)

2.9.1. RELIEFUL
Categoriile de unităţi de relief
Situat la contactul Câmpiei de Vest cu Dealurile de Vest relieful se pliază pe structura geologică ce îl defineşte.
Ca şi unităţi de relief amintim în partea de vest Câmpia Crişurilor ce are ca subunităţi Câmpia Barcău – Biharia
dezvoltată la contactul dintre Câmpia Crişurilor şi Dealurile Oradiei; Câmpia Miersigului dezvoltată în prelungirea
Dealurilor din partea de sud a perimetrului (Dealul, Alparea, Dealul Viilor Cordău, Dealul Corneţu).
Câmpia Barcău-Biharia, 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 zântă decât cele similare de la sud de
Crişul Repede.
În fapt este vorba şi de o continuare a poalei glacisului Barcăului fragmentată de lunca văii Fâneaţa Mare.
Sub deal are şi aspect de glacis actual coluvio deluvial. Acestei câmpii i se poate ataşa, dar ca o unitate distinctă
Câmpia joasă a Borşului (numită de Gh. Măhăra, Câmpia Santăului).
Câmpia Miersigului, se situează la sud de Crişul Repede şi se întinde până la limita sudică a arealului. Are
altitudini de 110 –120 m, fiind inclusă în categoria câmpiilor înalte. Este compusă din glacisurile şi terasele
Crişului Repede.
În partea de nord-est se situează Dealurile Oradiei ce reprezintă treapta de trecere a Munţilor Plopişului către
Câmpie. Altitudinile dealurilor cresc spre nord-est pornind de la valori de 131,8 m Dealul Rojas, 230 m Dealul
Dorongos, 248 m Dealul Vântului până la 289,6 m Dealul La Grinda. Dealurile Oradiei se suprapun depozitelor
panoniene mio-pliocene formate din nisipuri în alternanţă cu argile nisipoase.
Râul Crişul Repede împarte teritoriul în două străbătându-l 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 34-40 m, terasa de
50-60 m, terasa de 70-80 m. Terasele inferioare reprezintă locul în care oraşul Oradea se dezvoltă.
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.

Relieful
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Hipsometria
Pentru întocmirea hărţilor hipsometrice, ale expoziţiei versanţilor şi pantelor, respectiv ale densităţii fragmentării
au fost folosite hărţi la scara 1: 25000.
Arealul studiat se situează din punct de vedere al altitudinilor între 102,1 şi 292,94 m. Se constată o distribuţie
inegală a treptelor altitudinale: 38,62% se situează între 102,1-125 m altitudine absolută, 42,55% între 125-150
m, 6,44% între 150-175 m, 5,48% între 175-200 m, 3,63% între 200-225 m, 2,04% între 225-250 m, 1,14% intre
250-275 m, şi doar 0,1% între 275-300 m. Se observă o scădere continuă a ponderilor altitudinilor odată cu
creşterea acestora. Până la altitudinea de 200 m regăsim 93,09% din teritoriu.

Reprezentarea hipsometrică

Gradul de înclinare al versanţilor (Geodeclivitatea)
Alături de celelalte elemente morfometrice, înclinarea versanţilor, reflectă îndeaproape constituţia litologică şi
structura, stadiile de evoluţie a bazinelor hidrografice precum şi caracterul modelării trecute şi actuale. Înclinarea
şi conformaţia elementelor reliefului influenţează procesele actuale de modelare, reflectând şi modul lor anterior
de acţiune.
°
Se poate observa faptul că 83,08% din arealul studiat se încadrează în categoria pantelor de până la 5 . 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.
0
Pantele cu valori între 5 şi 14 , 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.
0
Pantele cu înclinaţie mai mare de 14 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.
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Reprezentarea pantelor

Expoziţia versanţilor
Orientarea suprafeţelor înclinate în raport cu durata insolaţiei condiţionează repartiţia regimului caloric, a
precipitaţiilor atmosferice, a umidităţii aerului şi solului, impulsionând în mod diferit procesele morfodinamice,
particularităţile repartiţiei solului şi vegetaţiei şi nu în ultimă instanţă utilizarea terenurilor. Expoziţia versanţilor
alături de succesiunea anotimpurilor şi de repartiţia pantelor este un factor important în determinarea gradului de
insolaţie. Expoziţia versanţilor influenţează gradul de însorire (lumina directă) sau umbrire (indirectă), prin
alternanţa dintre însorire şi umbrire de la începutul până la sfârşitul zilei. După expoziţie, versanţii au regimuri de
însorire-umbrire diferite, dar fenomenul se judecă prin compararea versanţilor cu orientări opuse. Există de
asemenea diferenţe între versanţii deschişi şi cei adăpostiţi ai aceleaşi orientări.
Expoziţia versanţilor este foarte importantă din punctul de vedere al rolului pe care îl joacă atât în evoluţia
reliefului cât şi în stabilirea direcţiilor de dezvoltare a vetrei localităţilor. Suprafaţa cu panta de până la 3 grade
(cvasi-orizontală) reprezintă 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%
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2.9.2. CLIMA
Temperatura aerului
Temperatura aerului la 2 m (la nivelul adăpostului meteo)
Prin influenţa pe care o exercită asupra celorlalte elemente climatice şi implicit asupra vieţii şi activităţii umane,
temperatura aerului reprezintă unul dintre elementele climatice importante, care înregistrează, în timp şi spaţiu,
un grad mare de variabilitate.
Analiza şi interpretarea datelor climatice privind temperatura aerului în arealul oraşului Oradea prezintă o mare
importanţă, atât teoretică, pentru încadrarea într-o zonă climatică, cât mai ales practică. Analiza variaţiilor
temperaturii aerului este deosebit de importantă pentru o serie de activităţi socio-economice, prezentând o
importanţă deosebită pentru domeniul construcţiilor, pentru agricultură, industrie, transporturi etc.
0
’
Datele privind temperatura aerului la Oradea au fost înregistrate la Staţia Meteorologică, situată la 47 02 lat. N şi
0
’
21 ,54 long. E, la o altitudine de 136 m. Pentru analiza caracteristicilor şi variaţiilor temperaturii aerului la Oradea,
am luat în considerare un număr de 43 de ani, în intervalul 1961 – 2003.
Temperatura medie anuală
Temperatura medie multianuală pentru intervalul 1961 – 2003, la Oradea, a avut o valoare de 10,3 C, fapt ce
pune în evidenţă situarea oraşului în zona climatului temperat continental. Situarea staţiei meteorologice Oradea
în exteriorul oraşului, la aproximativ 2 km spre sud de perimetrul construit, face ca valorile temperaturii aerului să
fie puţin influenţate de structura suprafeţei active a zonei construite.
0
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Evoluţia temperaturilor medii anuale la staţiile Oradea

Cea mai mare valoare medie anuală a temperaturii aerului, din perioada studiată, s-a înregistrat în anul 2007,
0
0
fiind de 12,6 C, o valoare apropiată înregistrându-se în anul 2000, de 12 C. Temperatura medie anuală cea mai
0
mică a fost de 9 C şi ea s-a înregistrat în anul 1985.
Analizând linia de tendinţă pentru intervalul de timp studiat (perioada 1961 – 2011) se constată o tendinţă de
creştere a temperaturii medii anuale la Oradea, cu precădere în intervalul 2000-2011. Acest fapt poate fi explicat
de creşterea oraşului în suprafaţă, precum şi prin intensificarea circulaţiei rutiere în oraş şi la periferia lui,
constatându-se un trend ascendent a temperaturii medii anuale pentru ultimii ani, când a fost dată în folosinţă
şoseaua de centură a oraşului, şosea care traversează arealul din vecinătatea staţiei meteorologice.
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Temperaturile minime şi maxime absolute
Valorile extreme ale temperaturii aerului sunt valori care reprezintă limitele absolute între care a variat acest
parametru climatic. Ele au un caracter întâmplător şi se produc o singură dată în istoria staţiei meteorologice
analizate, în condiţii climatice excepţionale care se instaurează la un moment dat.
Importanţa lor este dată de faptul că ele indică valori care, odată produse, există probabilitatea atingerii şi chiar
depăşirii lor. Chiar dacă aceste valori se produc în anumite condiţii de circulaţie atmosferică un rol hotărâtor în
apariţia lor îl au condiţiile geografice locale sau regionale.
Temperatura minimă absolută reprezintă valoarea cea mai scăzută a temperaturii aerului înregistrată în perioada
de observaţii a staţiei meteorologice.
0
Pentru staţia meteorologică Oradea valoarea minimă absolută a temperaturii aerului a fost de -29,2 C şi ea s-a
înregistrat la data de 24 ianuarie 1942. Atingerea acestei valori a fost posibilă pe fondul unei circulaţii a maselor
de aer dinspre nord şi nord-est, generată de extinderea spre Europa Centrală şi de Sud a anticiclonului Siberian.
La staţia meteorologică Oradea minima absolută anuală s-a înregistrat, în majoritatea cazurilor, în luna ianuarie,
frecvenţa producerii acestora, în perioada de timp analizată (1961-2003), fiind de 53,5%.
Temperatura maximă absolută reprezintă valoarea maximă înregistrată pe toată perioada de observaţii a staţiei,
la un moment dat. La fel ca şi temperatura minimă absolută are un caracter întâmplător, evidenţiind valoarea care
poate fi atinsă sau chiar depăşită de temperatura aerului.
Temperatura maximă absolută la staţia meteorologică Oradea a fost înregistrată în data de 20 iulie 2007,
0
atingând valoarea de 41,9 C. La staţia meteorologică Oradea temperatura maximă absolută anuală se
înregistrează cu precădere în luna iulie, frecvenţa acesteia fiind de 46,5% din cazuri.
Umiditatea aerului
Umiditatea aerului este elementul climatic a cărui importanţă este evidenţiată de influenţa pe care acesta o
exercită, în primul rând asupra sănătăţii umane. Cantitatea vaporilor de apă prezentă în aerul atmosferic
influenţează starea de sănătate a organismului uman, precum şi evoluţia şi manifestarea celorlalte elemente
climatice. În cazul climatului urban acţiunea concertată a umidităţii aerului cu alte elemente climatice
(temperatură, nebulozitate etc.), dar şi cu poluarea determină apariţia unor situaţii de risc pentru sănătatea
populaţiei, studierea şi analizarea acestui element climatic căpătând astfel valenţe practice deosebite.
Umiditatea relativă zilnică, lunară, pe anotimpuri
Regimul anual şi lunar al umezelii relative
Umezeala relativă a aerului în arealul oraşului Oradea prezintă caracteristici proprii determinate de poziţia
geografică a centrului urban în vestul ţării unde se manifestă mai intens ca şi în alte zone ale ţării influenţele
climatului umed din vestul şi sud-vestul continentului. Acest fapt determină valori relativ mari ale umidităţii relative
medii anuale, cu o medie multianuală de 76,9%.
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Evoluţia umezelii relative medie anuală şi valorile maxime şi minime ale acesteia, la Oradea (1961-2011)

Analizând regimul anual al umezelii relative se constată că acesta se caracterizează prin înregistrarea
valorii maxime a mediei lunare iarna, în luna decembrie (88,3%) şi a minimului lunar în sezonul de vară, în luna
iulie (69,6%). Mersul anual al umezelii relative este invers proporţional cu cel al temperaturii aerului.
luna

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

nov

dec

Anual

Rh
%

88,
0

83,
8

77,
0

71,
5

71,
3

72,
3

69,
6

71,
2

75,
9

79,
4

84,
2

88,
3

77,7

Valori medii lunare multianuale ale umezelii relative, la Oradea. Sursa: Arhiva A.N.M

Vânturile
Din punct de vedere practic analizarea şi interpretarea datelor privind vântul au o mare importanţă, acestea fiind
utilizate în diverse domenii: la realizarea prognozelor meteo, în activităţile desfăşurate în porturi şi aeroporturi, în
construcţii, în funcţie de viteza şi direcţia dominantă a vântului într-o anumită regiune se amplasează construcţiile
industriale, în agricultură, în industria energetică, unde forţa vântului poate fi utilizată ca resursă neconvenţională
etc.
La Oradea, viteza medie multianuală a vântului are o valoare de 2,9m/s.
Analizând mersul anual al vitezei vântului, se constată că valorile cele mai mari ale mediilor lunare, de peste
3,0m/s, se înregistrează în sezonul rece al anului, în intervalul decembrie-aprilie. De altfel, cea mai mare medie
lunară a vitezei vântului se înregistrează în aprilie, fiind de 3,4m/s. Acest fapt se explică prin dinamica activă a
atmosferei din această lună, evidenţiată şi de valorile reduse ale calmului.
Valorile mari ale vitezei medii lunare în lunile de iarnă sunt datorate contrastelor termice evidente între mase de
aer cu caracteristici diferite, care determină şi o valoare mare a gradientului baric orizontal, acesta determinând la
rândul lui o creştere a vitezei vântului.
Frecvenţa anuală a vântului pe direcţii şi anotimpuri
În arealul oraşului Oradea direcţia şi frecvenţa vântului pe anumite direcţii stau sub influenţa determinantă a
poziţiei oraşului, a caracteristicilor reliefului, în primul rând al fragmentării şi orientării acestuia, iar în cazul
spaţiului urban propriu-zis, determinante sunt configuraţia perimetrului construit, înălţimea clădirilor, lăţimea şi
orientarea reţelei stradale etc.
Frecvenţa anuală şi anotimpuală a vântului pe direcţii
Din analiza şi interpretarea datelor privind direcţia vântului la Oradea, pentru perioada 1961-2003, rezultă că
direcţia dominantă a vântului este cea sudică, cu o frecvenţă de 18,0% din cazuri, o frecvenţă ridicată
înregistrând şi vântul din direcţie Sud-Vest, cu 14,5%. Frecvenţa cea mai redusă o înregistrează vântul din
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direcţia Nord-Est, Vest şi Nord-Vest, a căror frecvenţă este de 4,9%,respectiv 6,1% şi 5,2%.
Numărul mediu multianual şi frecvenţa vântului pe direcţii, la Oradea:
Direcţia
N
NE
E
SE
S
SV
V
Nr.med. cazuri
11,5 6,0
9,5
13,5 22,1
17,7 7,5
Frecvenţa (%)
9,4
4,9
7,8
11
18
14,5 6,1

NV
6,3
5,2

Calm
28,2
23,1

Topoclimatele din intravilan (hartă şi climograme)
Complexitatea mare a structurii urbane, tipul de materiale de construcţie şi culorile lor, determină mari variaţii ale
albedoului în interiorul oraşului care duc la diferenţieri ale elementelor meteorologice la nivel topo şi microclimatic
între diferitele sectoare şi zone ale oraşului.
În tabelul de mai jos sunt cuprinse câteva dintre diferenţele semnalate între valorile elementelor climatice, dintre
aşezările urbane şi cele rurale din imediata vecinătate:
Durata de strălucire a Soarelui
Temperatura medie anuală
Temperatura maximă iarna
Durata îngheţului
Umiditatea relativă iarna
Umiditatea relativă vara
Cantitatea totală de precipitaţii
Numărul zilelor ploioase
Numărul zilelor cu ninsoare
Nebulozitatea
Frecvenţa ceţii iarna
Cantitatea
nucleelor
de
condensare

5 - 15% mai scăzută
0.5-1.0 °C mai ridicată
1 - 2 °C mai ridicată
2 - 3 săptămâni mai redusă
2% mai scăzută
8 - 10% mai scăzută
5 - 10% mai mult
10% mai mult
14% mai puţin
5 - 10% mai mare
100% mai mare
de 10 ori mai mare

Diferenţe climatice între zonele urbane şi cele rurale din vecinătatea lor. Sursa: www.metoffice.gov.uk

Importanţa acestor procese în crearea unui climat specific în aşezările urbane, precum şi intensitatea şi modul lor
de manifestare, determinând diferenţieri chiar în interiorul oraşului, depind la rândul lor de anotimp, de structura şi
profilul suprafeţei urbane, stând în acelaşi timp sub influenţa condiţiilor meteorologice manifestate în regiunea în
care este amplasat oraşul.
Diferenţele termice dintre oraş şi zona sa înconjurătoare duc la individualizarea, deasupra oraşului, a unei pături
de aer mai cald şi mai puţin dens, a cărei structură, compoziţie şi aspect depind de profilul „reliefului urban”. Se
vorbeşte azi de „insula de căldură urbană”, care se individualizează deasupra oraşelor.
Cauzele care duc la formarea insulei de căldură deasupra oraşelor sunt numeroase şi complexe, dintre acestea
pot fi amintite:

degajarea în aerul atmosferic a unei importante cantităţi de căldură de la obiectivele industriale,
locuinţe şi autovehicule;

absorbţia căldurii de către betoane, asfalt, cărămizi şi alte materiale de construcţii în timpul zilei şi
degajarea acesteia in atmosfera joasă pe parcursul nopţii;

reflectarea puternică a radiaţiei solare de către construcţiile din sticlă şi de către ferestrele
clădirilor, care au un albedou ridicat;

prezenţa în aerul atmosferic a substanţelor poluante provenite de la circulaţia automobilelor,
poluarea casnică şi din industrie, care se constituie în nuclee de condensare, ceea ce duce la o creştere a
nebulozităţii şi la formarea ceţii urbane, care reduc radiaţia;

absenţa relativă a apei din zonele urbane face ca energia calorică să fie consumată în cantităţi
reduse pentru evapotranspiraţia plantelor, iar cea mai mare parte a ei să contribuie la încălzirea aerului din
atmosfera inferioară;

lipsa unor curenţi puternici de aer (viteza redusă a vântului) care să determine o dispersare a
căldurii şi a poluanţilor spre zonele învecinate. Insula de căldură urbană apare astfel bine definită în cazul
regimurilor anticiclonice stabile, sub formă de cupolă, iar atunci când atmosfera este caracterizată de instabilitate,
cu o dinamică activă a atmosferei, aceasta poate avea aspect de „pană”.
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Aspectul insulei de căldură urbană, în cazul unei atmosfere poluate,
a. în regim anticiclonic, b. într-o situaţie cu dinamică activă a atmosferei (după: www.metoffice.gov.uk)

În general, cele mai mari valori ale temperaturii aerului sunt înregistrate în zona centrală a aşezării
urbane şi scad uşor spre periferie. Cu toate acestea la nivelul fiecărui oraş se pot individualiza mai multe nuclee
ale insulei de căldură, centrate în general pe cartierele rezidenţiale de blocuri, cu densităţi mari ale clădirilor şi pe
zonele industriale, iar temperaturile mai reduse sunt specifice arealelor ocupate cu vegetaţie (parcurile), zonelor
rezidenţiale de la periferie, cu construcţii mai puţin dense şi zonelor comerciale.

Schema posibilei insule de căldură urbană a oraşului Oradea

În urma analizei structurii suprafeţei active a zonei oraşului Oradea, precum şi a analizării şi interpretării
datelor climatice culese din diferite puncte ale oraşului, în timpul realizării profilelor topoclimatice, a fost posibilă
realizarea unei schiţe de hartă topoclimatică. Diferenţierile spaţiale ale structurii suprafeţei active au pus în
evidenţă existenţa în arealul oraşului Oradea a două topoclimate complexe: topoclimatul de câmpie şi
topoclimatul de dealuri.
Topoclimatul de câmpie este determinat de altitudinile reduse, extinderea teritorială mare, o uniformitate
relativă, larga deschidere spre toate direcţiile şi lipsa unor obstacole în arealul periurban, ceea ce permite o bună
circulaţie a aerului, precum şi de prezenţa unei vegetaţii naturale de talie joasă şi a culturilor agricole. Aceste
0
0
caracteristici determină înregistrarea unor temperaturi mai ridicate în timpul verii, cu 1,5 C până la 3 C, faţă de
zona Dealurilor Oradiei, în funcţie de compoziţia suprafeţei active şi de orientarea versanţilor. Iarna, asocierea
teritorială dintre câmpie şi deal în arealul oraşului Oradea pune în evidenţă înregistrarea unor situaţii cu inversiuni
termice, care de altfel pot fi posibile pe tot parcursul anului, însă cu o manifestare mai pronunţată în sezonul rece.
0
În situaţiile cu inversiuni termice temperatura înregistrată în câmpie este mai scăzută cu până la 4 C faţă de cea
înregistrată în zona Dealurilor Oradiei, aşa cum a fost şi cazul inversiunii din perioada 9-10 februarie 2005,
prezentată în capitolul anterior.
De asemenea umezeala aerului are valori mai reduse faţă de zona dealurilor, însă valorile acestui parametru
climatic diferă mult în cadrul topoclimatului de câmpie în funcţie de structura suprafeţei active. Astfel, în perimetrul
construit valorile umidităţii relative au valori mai reduse cu până la 20 -30%, faţă de zona de câmpie cu vegetaţie
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şi culturi agricole.
În cadrul topoclimatului de câmpie vântul are viteze mai mari, iar larga deschidere a unităţii de relief permite
modificări frecvente ale direcţiei vântului.
Prezenţa Crişului Repede în zona de câmpie favorizează canalizarea curenţilor de aer de-a lungul râului, o
creştere uşoară a umidităţii relative, precum şi scăderea temperaturii aerului în imediata sa vecinătate.
Cantitatea medie anuală de precipitaţii este mai redusă în zona de câmpie (600 – 620 mm/an) faţă de cea a
dealurilor (630-650 mm/an) (Gr.,Pop, 2005), ştiut fiind faptul că valorile cantităţilor de precipitaţii cresc odată cu
altitudinea.
Topoclimatul dealurilor are caracteristici proprii impuse de altitudinile mai ridicate, o relativă neomogenitate a
suprafeţelor, gradul mare de fragmentare, înclinarea pantelor, expoziţia versanţilor, prezenţa unor obstacole
orografice, care modifică atât viteza cât şi direcţia curenţilor de aer.
0
Temperatura scade odată cu altitudinea înregistrându-se o diferenţă de 1-2 C, faţă de zona câmpiei. Aceste valori
sunt caracteristice mediilor diurne, rezultate în urma realizării profilelor topoclimatice, pentru toate anotimpurile. În
situaţiile de inversiune termică, înregistrate în anotimpul rece, temperatura aerului are valori mai ridicate în zona
de deal.
Umezeala relativă înregistrează creşteri ale valorilor odată cu altitudinea, dar şi datorită suprafeţelor extinse
ocupate cu vegetaţie naturală sau culturi agricole, care contribuie la aceste creşteri prin fenomenul de
evapotranspiraţie. Aceste diferenţe pot atinge valori de până la 10-20%, valoarea maximă diurnă a acestor
diferenţe înregistrate în cadrul profilelor topoclimatice, realizate în condiţii de regim anticiclonic, deci caracterizat
de valori reduse ale umidităţii relative, a fost de 6%. Se remarcă o situaţie diferită în cazul inversiunilor termice,
din sezonul rece, când umiditatea aerului este mai redusă în zona dealurilor, datorită temperaturilor mai ridicate
de aici.
În cadrul topoclimatului de deal şi precipitaţiile atmosferice înregistrează creşteri odată cu altitudinea.
Analiza în detaliu a suprafeţei active din arealul oraşului Oradea a evidenţiat marea sa variabilitate şi a condus la
identificarea mai multor topoclimate elementare.
Topoclimatul zonelor rezidenţiale cu clădiri înalte (blocuri) se găseşte localizat în Oradea în zona cartierelor
„Nufărul”, „Rogerius”, în vecinătatea marilor bulevarde: calea Aradului, b-dul Magheru, b-dul Dacia, b-dul Decebal
etc.
În zonele cu structuri compacte de blocuri de locuinţe temperatura aerului este mai ridicată comparativ cu zonele
verzi din interiorul oraşului, sau cu zonele cu clădiri de înălţime redusă, mai ales că între blocuri suprafeţele
ocupate de vegetaţie sunt foarte reduse. Umiditatea aerului are de asemenea valori reduse, materialele de
construcţie folosite fiind impermeabile determină o scurgere rapidă a apei provenite din precipitaţii spre sistemul
de canalizare, iar suprafeţele reduse acoperite cu vegetaţie nu determină o creştere semnificativă a acesteia prin
evapotranspiraţie. Astfel zonele ocupate cu clădiri înalte beneficiază de valori mai reduse cu 15-20% ale umidităţii
aerului comparativ cu zonele unde spaţiile verzi au suprafeţe extinse.
În zona compactă de blocuri din sudul oraşului, grupate în cartierul „Nufărul”, în timpul realizării unuia dintre
profilele topoclimatice, a avut valori ale mediei diurne a umidităţii aerului cu aproape 15% mai reduse faţă de zona
campusului universitar, unde clădirile sunt rare, iar vegetaţia ocupă suprafeţe extinse. În zonele rezidenţiale cu
clădiri înalte vântul suferă modificări importante, atât în ce priveşte direcţia, cât şi viteza. Clădirile înalte se
constituie în adevărate obstacole în calea curenţilor de aer, aceştia fiind obligaţi să îşi modifice direcţia şi viteza în
preajma acestora
Topoclimatul zonelor rezidenţiale cu clădiri joase (case) este determinat de o structură a suprafeţei active
diferită şi mai complexă faţă de cea a zonelor cu construcţii înalte. Zonele cu construcţii compacte joase
beneficiază de o omogenitate mai mare a suprafeţei active, în ce priveşte linia profilului. Acest tip de topoclimat se
găseşte localizat atât în centrul oraşului, cât şi în cartierele mărginaşe, reprezentativă fiind zona din centrul
oraşului, arealul cuprins între Parcul Petöfi, şi Crişul Repede, respectiv zona Primăriei Oradea. Datorită faptului
că aceste clădiri joase sunt aşezate una lângă cealaltă, fenomenul de umbrire determină o scădere a cantităţii de
radiaţie solară recepţionată direct de suprafaţa terestră, cea mai mare parte a acesteia fiind absorbită la nivelul
acoperişurilor. Materialele de construcţie utilizate prin fenomenul de absorbţie a energiei solare şi transformarea
ei în energie calorică, contribuie la încălzirea aerului din imediata vecinătate a construcţiilor.
Mişcarea aerului pe orizontală este mult diminuată în spaţiul microclimatic, valorile vitezei vântului şi direcţia
acestuia suferind transformări evidente. Compactitatea zonelor de case determină o reducere a vitezei vântului,
aceasta înregistrând, în schimb, intensificări de-a lungul străzilor, determinate de procesele de egalizare a
valorilor termice între diferite spaţii din interiorul zonei. Direcţia vântului este de asemenea determinată de
orientarea reţelei stradale, de-a lungul căreia se canalizează curenţii de aer.
Umiditatea aerului are şi ea valori reduse. Suprafeţele ocupate cu spaţii verzi sunt reduse, uşor mai mari ca şi în
cazul zonelor compacte cu construcţii înalte, ceea ce determină valori mai mari ale umidităţii comparativ cu
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zonele de blocuri, însă mai reduse faţă de cele ale spaţiilor verzi extinse sau a zonelor rezidenţiale periurbane,
unde spaţiile verzi sunt mai extinse, iar construcţiile mai rarefiate.
Topoclimatul marilor bulevarde este determinat în primul rând de orientarea, direcţia şi deschiderea acestora.
Bulevardele permit o canalizare a curenţilor de aer de-a lungul lor, fapt ce determină o intensificare a vitezei
vântului şi o mai bună aerisire a zonelor din imediata lor vecinătate.
Intensificarea vitezei vântului, precum şi scurgerea liniară de-a lungul bulevardelor, favorizează scăderea
temperaturii aerului şi creşterea umidităţii acestuia, prin pătrunderea aerului mai rece şi mai umed din zonele
periurbane. De asemenea, prezenţa marilor bulevarde determină reducerea contrastelor termice de-a lungul lor şi
dintre diferitele zone ale oraşului.
Topoclimatul intersecţiilor mari, parcărilor şi spaţiilor largi prezintă caracteristici determinate de structura
suprafeţei active. Zonele ocupate de intersecţii, parcări şi spaţii largi din interiorul oraşului au o suprafaţă activă
caracterizată de prezenţa suprafeţelor extinse de beton şi asfalt, care se încălzesc mult pe timpul zilei. O altă
caracteristică a acestor zone este gradul ridicat de poluare, determinat de transportul auto, ştiut fiind faptul că în
zona marilor intersecţii şi a parcărilor ambalarea motoarelor autovehiculelor favorizează pătrunderea în aerul
atmosferic a numeroase substanţe poluante.
Astfel de intersecţii mari, parcări şi spaţii largi se găsesc localizate în centrul oraşului, zona Bisericii cu Lună
(Piaţa Unirii), zona „Cele Trei Crişuri”, zona Pieţei Agroalimentare Centrale (Piaţa Mare), zona Pieţei
Agroalimentare de Vest („Piaţa Rogerius”), intersecţia din apropierea Crişul – Supermarket, intersecţia din
apropiere de McDonalds – Nufărul, parcarea din faţa Sălii Sporturilor „Antonio Alexa” etc.
Încălzirea puternică a suprafeţelor din asfalt şi beton, la care se adaugă şi prezenţa poluanţilor, duc la o creştere
a temperaturii aerului în stratele de aer din apropierea solului, fapt ce duce la apariţia contrastelor termice dintre
aceste zone şi cele învecinate, acestea determinând la rândul lor mişcări pe orizontală a maselor de aer.. Lipsa
unor obstacole fac ca aceste mişcări să aibă un caracter turbulent, apărând uneori vârtejuri, care ridică în
atmosferă praful, determinând astfel o reducere a transparenţei aerului.
Topoclimatul spaţiilor verzi este caracterizat de valori mai reduse ale temperaturii aerului, datorită lipsei unor
suprafeţe extinse de beton, asfalt şi sticlă, care ar determina creşteri ale acesteia.
Arealele ocupate de spaţii verzi în interiorul oraşului sunt cele ale parcurilor, grădinii zoologice, cimitirului
municipal, iar în partea de sud se individualizează ca o zonă verde cu caracteristici climatice proprii zona
aeroportului.
Am inclus la spaţii verzi şi zona campusului universitar întrucât suprafeţele ocupate cu construcţii sunt mai
restrânse decât cele ocupate cu vegetaţie, iar densitatea clădirilor este redusă.
Vegetaţia arboricolă este cea care imprimă cele mai importante caracteristici climatice în cazul parcurilor şi a
grădinii zoologice, şi într-o oarecare măsură, şi a zonei campusului universitar. Astfel, temperatura aerului
0
înregistrează, cu precădere în sezonul cald al anului, valori mai reduse cu 2-3 C, faţă de zonele rezidenţiale,
acest fapt fiind evidenţiat de măsurătorile instrumentale realizate în cadrul profilelor topoclimatice. În arealul
spaţiilor verzi amplitudinile termice diurne au valori mai reduse.
În cadrul zonelor extinse ocupate de spaţii verzi se înregistrează creşteri semnificative ale umidităţii relative a
aerului, determinate de intensitatea manifestării fenomenelor de evapotranspiraţie.
Viteza vântului în interiorul parcului este mult diminuată, datorită vegetaţiei arborescente care se constituie într-un
obstacol în calea curenţilor de aer, înregistrându-se însă o creştere a acesteia la periferie.
La nivelul orasului Oradea se mai intalnesc şi alte tipuri de topoclimate elementare cum sunt:
Topoclimatul zonei industriale de nord-vest – cu un grad mare de poluare, vara fiind cel mai fierbinte punct al
0
oraşului, temeperatura fiind mai ridicată aici în medie cu 1-2 C, faţă de alte zone ale oraşului. Gradul ridicat de
poluare specific zonei industriale de nord-vest determină creşteri ale cantităţilor de precipitaţii, datorită prezenţei
în aerul atmosferic a numeroaselor particule, care se constituie în nuclee de condensare. De asemenea un
fenomen des întâlnit în zona industrială este ceaţa, care asociată cu poluarea constituie un fenomen de risc
pentru sănătatea umană.
Topoclimatul zonei industriale central-vestice- in continua modificare datorită restrângerii activităţilor
industriale.
Topoclimatul zonei industriale de sud-est are caracteristici impuse de fragmentare, unităţilor industriale,
acestea nefiind grupate ca şi în cazul celorlalte două zone industriale ale oraşului. Gradul de poluare este şi aici
ridicat, datorită în primul rând prezenţei industriei chimice (industria lacurilor şi vopselelor şi industria maselor
plastice).
Topoclimatul zonelor cu reţea densă de căi ferate se întâlneşte în partea sud-estică a oraşului, în zona triajului
şi a gării „Velenţa”, în zona Gării Centrale, precum şi în zona industrială de nord-vest şi în zona triajului din vestul
oraşului, caracteristicile lui fiind imprimate de prezenţa pe suprafeţe mari a şinelor metalice de cale ferată.
Acesta se caracterizează prin temperaturi mai ridicate vara, datorită încălzirii excesive a şinelor de cale ferată şi a
vagoanelor metalice staţionate în triaje sau gări.
Aerul din imediata vecinătate a şinelor metalice se încălzeşte puternic şi intră într-o mişcare atât pe verticală cât
şi pe orizontală, realizându-se astfel schimbul între aceste mase de aer şi cele de deasupra lor sau din
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vecinătate, cu temperatură mai scăzută. Acest fapt determină astfel apariţia vârtejurilor locale de aer, cu intensităţi
şi direcţii diferite.
Topoclimatul zonelor comerciale urbane este specific zonelor din imediata vecinătate a marilor centre
comerciale sau a zonelor cu depozite de mărfuri
Topoclimatul zonelor comerciale periurbane se diferenţiază ce cel al zonelor comerciale urbane prin situarea
lor la marginea oraşului, fapt ce le permite o mai bună aerisire şi prin suprafeţele mai mari pe care le ocupă.
Topoclimatul zonelor rezidenţiale periurbane se întâlneşte în partea estică a oraşului, pe versanţii Dealurilor
Oradiei.
Temperatura aerului scade odată cu creşterea altitudinii, între culmile dealurilor (la altitudine de 200 m) şi zona
0
luncii Crişului Repede (la 125 m altitudine) apărând uneori vara diferenţe de 1 – 1,5 C.
Prezenţa suprafeţelor mari ocupate cu vegetaţie determină creşteri semnificative ale valorilor umidităţii aerului,
care în zona dealurilor au valori cu până la 15-20% mai mari decât în arealele rezidenţiale din vatra oraşului. La
aceasta se adaugă fenomenul redus de poluare care determină o calitate mai bună a aerului.
Vântul prezintă în zona dealurilor viteze mai mari, datorită lipsei obstacolelor şi altitudinii mai ridicate, iar direcţia
acestuia este în general direcţia înregistrată la staţia meteo.
Topoclimatul zonelor periurbane agricole este determinat de suprafeţele foarte mari ocupate cu culturi agricole
diverse sau chiar cu păşuni.
Situarea la periferia oraşului, lipsa construcţiilor şi gradul redus de poluare face ca aceste zone să beneficieze de
0
temperaturi mai scăzute faţă de interiorul oraşului cu până la 2 C. Această încălzire inegală face ca aerul mai
rece din zona agricolă periurbană să capete o mişcare pe orizontală spre interiorul oraşului, contribuind la
aerisirea acestuia.
Topoclimatul versanţilor însoriţi (cu expoziţie sudică) se caracterizează prin înregistrarea unor valori mai
ridicate ale temperaturii aerului datorită insolaţiei puternice de care beneficiază, aici incluzându-se versanţii de pe
dreapta văii Crişului Repede.
Temperaturile mai ridicate şi umiditatea mai mare a aerului, determinată de intensitatea mare a proceselor de
evaporaţie, fac ca pe aceşti versanţi să fie întrunite condiţiile climatice necesare dezvoltării culturilor de viţă de vie
şi pomi fructiferi,care sunt prezente aici. În flora spontană apar plantele heliofile.
Topoclimatul versanţilor umbriţi (cu expoziţie nordică) se diferenţiază de cel al versanţilor însoriţi prin valori
mai mici ale temperaturii aerului, datorită cantităţii mai reduse de radiaţiei solară recepţionată.
Valorile mai reduse ale temperaturii aerului în comparaţie cu versanţii sudici determină menţinerea pe aceşti
versanţi un timp mai îndelungat a stratului de zăpadă.
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Schiţa de hartă topoclimatică a zonei oraşului Oradea
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2.9.3. BIODIVERSITATE ŞI ARII NATURALE PROTEJATE
Biodiversitatea, sau diversitatea biologică, reprezintă întreaga diversitate a lumii vii, a tot ceea ce ne înconjoară,
iar Omul face şi el parte din această structură foarte complexă.
Biodiversitatea reprezintă o valoare care trebuie luată în calcul atunci când se doreşte o dezvoltare durabilă a
unei societăţi, o dezvoltare care să ţină cont nu doar de latura economică ci şi de importanţa ecologică şi culturală
care să asigure continuitatea şi pentru generaţiile viitoare.
În Convenţia privind Diversitatea biologică (CBD), adoptată în anul 1993, se spune că „Resursele biologice ale
Terrei sunt primordiale pentru dezvoltarea economică şi socială a umanităţii în întregimea ei. În acest sens există
o recunoaştere din ce în ce mai mare a faptului că biodiversitatea este un atu universal, de valoare inestimabilă
pentru generaţiile prezente şi viitoare. În acelaşi timp, acum ameninţările care planează asupra speciilor şi
ecosistemelor nu au fost niciodată atât de grave.”
Municipiul Oradea este situat în partea de vest a României la interferenţa a două regiuni ecologice, Câmpia
Banatului şi Crişurilor şi Dealurile Crişanei (sau Dealurile de Vest), aşa cum se poate observa şi din harta de mai
jos.

Regiunile ecologice ale României (după Doniţă et al., 2005)

Din punct de vedere biogeografic, zona Municipiului Oradea este situată în regiunea panonică, cu interferenţe
continentale ce se fac resimţite în partea de est a municipiului.
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Din punct de vedere al vegetaţie României, zona Municipiului Oradea este situată la limita dintre zona silvostepei
şi subzona pădurilor de stejari submezofili termofili (Quercus cerris, Quercus frainetto).

Din punct de vedere al biodiversităţii, Municipiul Oradea este înconjurat de arii naturale protejate, declarate atât în
baza legislaţiei naţionale, cât şi a celei comunitare (Directiva Habitate, respectiv Directiva Păsări). Prezenţa
acestor zone protejate, chiar dacă ele ocupă suprafeţe mici din teritoriul administrativ al Municipiului Oradea, este
foarte importantă, deoarece ele reprezintă puncte de concentrare a unor elemente valoroase din punct de vedere
floristic şi faunistic, care trebuiesc conservate şi protejate de influenţele care ar putea duce la deteriorarea stării
lor de conservare.
Din categoria ariilor naturale protejate de importanţă comunitară, sau situri Natura 2000 aşa cum mai sunt ele
cunoscute, suprapunerea cu teritoriul administrativ al Oradiei este următoarea:
La nord se află ROSCI0267 Valea Roşie, la aproximativ 5 km de centrul oraşului;
La sud – ROSCI0098 Lacul Peţea, la aproximativ 3,5 km de centrul oraşului;
La est – ROSCI0050 Crişul repede amonte de Oradea, la aproximativ 4 km de centrul Oradiei; precum şi
ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede la aproximativ 5 km;
La vest – ROSCI0104 Lunca inferioară a Crişului Repede, la aproximativ 5 km de centrul Oradiei.
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Poziţionarea ariilor naturale protejate faţă de Municipiul Oradea (Harta după Google Earth): [1.] ROSCI0267 - Valea Roşie; [2.]
ROSCI0104 -Lunca inferioară a Crişului Repede; [3.] ROSCI0098 - Lacul Peţea; [4] ROSCI0050 - Crişul repede amonte de
Oradea; [5.] ROSPA0123 - Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede

Datele din fişele siturilor comunitare pot fi considerate numai orientative, având în vedere că acestea se extind pe
suprafeţe mult mai mari, trecând prin mai multe nivele de relief, prin consecinţă există posibilitatea că anumite
specii prezente în aria protejată să nu fie prezente şi pe teritoriul administrativ al Oradiei. În lipsa unor studii
aprofundate de biodiversitate, care să carteze speciile de floră şi faună ale Municipiului Oradea, este dificilă
aprecierea riguroasă a stării lor actuale.
Situl Natura 2000 Valea Roşie
Situl Valea Roşie este localizat în vecinătatea unei zone urbane în plină dezvoltare (Municipiul Oradea), astfel că
problema conservării biodiversităţii specifice este foarte importantă şi trebuie avută în vedere în cadrul viitoarei
expansiuni urbane.
Aria naturală a fost declarată pentru Pădurile de fag de tip Asperulo-Fagetum, bine reprezentate şi cu o
localizare extrazonală, având în vedere că acestea sunt caracteristice etajului nemoral, ori în acest caz este
vorba despre zona de câmpie. Acestui tip de habitat – 9130 Asperulo-Fagetum beech forests, conform manualului
de interpretare al habitatelor (EUR 27), în corespunde la nivelul habitatelor din România habitatul R4118 – Păduri
dacice de fag şi carpen cu Dentaria bulbifera. Habitatul este întâlnit pe soluri neutre sau slab acide, cu humus de
tip mull bine dezvoltat, fapt dovedit şi de prezenţa unor specii caracteristice pentru flora de mull - Galium
odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea, Carex pillosa, Mercurialis perennis, Dentaria bulbifera etc.
Fitocenozele sunt edificate de specii europene, nemorale şi balcanice, mezoterme, mezofile, mezzo-eutrofe.
Stratul arborilor este compus exclusiv din fag (Fagus sylvatica), sau în amestec redus cu carpen (Carpinus
betulus), sau diseminat cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus frainetto) în zona de vest, precum şi cireş
(Cerasus avium), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), scoruş (Sorbus torminalis), ulm (Ulmus sp.), frasin
(Fraxinus excelsior), tei (Tilia cordata) etc.
Chiar dacă valoarea conservativă a acestui habitat este considerată ca fiind redusă (Doniţă et al., 2005), în zona
sitului Valea Roşie acest habitat are ca şi particularitate prezenţa ghimpelui (Ruscus aculeatus) în stratul
subarbustiv. Ghimpele este o specie ocrotită, monument al naturii, fiind un element termofil, specie pontomediteraneană, prezentă în câteva judeţe din vestul şi sudul ţării. Populaţia acestei specii este bine reprezentată
în stratul subarbustiv al pădurilor de fag din Valea Roşie.
Dintre speciile de plante, în cadrul sitului Valea Roşie, în Formularul standard sunt menţionate specii rare,
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cuprinse pe lista roşie:
- Rumex thyrsiflorus ssp. thryrsiflorus – specie critic periclitată. Este considerată o specie cu populaţii
foarte sărace (Dihoru şi Negrean, 2009).
- Dianthus trifasciculatus ssp. parviflorus (sin. Dianthus trifasciculatus ssp. deserti) - specie critic periclitată,
endemit cu areal foarte restrâns cea mai mare densitate fiind în pădurile de lângă Bucureşti (Dihoru şi
Negrean, 2009).
- Corydalis intermedia – informaţii deficitare. Endemit european, la limita de sud a arealului.
- Potentilla norvegica – specie critic periclitată, considerată ca fiind prezentă doar în nordul extrem al
României. Element circumboreal. Populaţii restrânse, atingând limita sudică a arealului său (Dihoru şi
Negrean, 2009).
- Salvia amplexicaulis – specie periclitată. Element balcanic-anatolic, având limita nord vestică la noi în
ţară. Plantă foarte rară cu areal general restrâns.
Alături de acestea apar şi alte plante rare (Ciocârlan, 2000), importante din punct de vedere fitogeografic:
- Dianthus guttatus – element românesc
- Chamaecytisus rochelii – element carpato-balcanic
- Vicia sparsiflora – element balcano-panonic
- Rhinanthus borbasii – elemet eurasiatic continental prezent în Transilvania şi Crişana
- Aster canus – element panono-carpato-balcanic
- Leontodon croceus ssp. rilaensis – element carpato-balcanic (Carpaţii de Sud)
Orchis morio - orhidee
În zonele umede, din Valea Roşie, situate în vecinătatea pârului care străbate situl, apar specii de amfibieni şi
reptile, cuprinse pe lista roşie, sau în anexele Directivei Habitate:

Bufo bufo (broasca râioasa brună) – specie comună, ale cărei populaţii sunt reduse în zonă comparative
cu cele de la nivelul întregii ţări;

Rana ridibunda (broasca mare de lac) - specie comună, cu populaţii reduse în zonă comparative cu cele
de la nivelul întregii ţări;

Rana dalmatina (broasca roşie de pădure) – specie pentru care lipsesc date, dar având în vedere că
habitatul dominant este cel de pădure de fag, specia este cu siguranţă prezentă.
Dintre speciile de reptile este menţionat şarpele de casă (Natrix natrix) pentru care însă lipsesc date cu privire la
mărimea populaţiei.
Ameninţări posibile:
•
Realizarea de lucrări de regularizare a cursului de apă (Valea Roşie) care străbate situl şi rezervaţia;
•
Managementul forestier defectuos, defrişările;
•
Suprapăşunatul, sau păşunatul în fondul forestier,
•
Antropizarea, realizarea de construcţii şi schimbarea modului de folosinţă al terenurilor;
•
Colectarea de specii de floră şi faună;
Măsuri de conservare:

Interzicerea defrişărilor şi a schimbării modului de folosinţă al terenurilor;

Menţinerea coridoarelor de specii arbustive prezente de-a lungul cursurilor de apă, respective evitarea
fragmentării şi distrugerii vegetaţiei arbustive;

Amenajarea unor zone de recreere şi de pic-nic, corespunzător legislaţiei în vigoare;

Marcarea şi amenajarea de poteci turistice/tematice;

Reducerea poluării apelor, a cursurilor de apă şi interzicerea depozitările ilegale de deşeuri;

Interzicerea suprapăşunatului şi a păşunatului în fondul forestier;

Marcarea corespunzătoare a zonelor importante din punct de vedere biologic şi ecologic;

Reducerea factorilor de poluare din vecinătatea ariei protejate, adică limitarea modului de folosinţă
viitoare al terenuri situate în vecinătatea ariei, astfel încât să reducă impactul potenţial pe care anumite
funcţiuni pot sa-l aibă asupa zonei protejate.
Situl Natura 2000 Lacul Peţea
Acest sit este localizat în sudul Municipiului Oradea şi se caracterizează prin prezenţa habitatului termal unic în
Europa – 31A0* Ape termale din Transilvania acoperite de lotus (dreţe). Este un habitat alimentat şi întreţinut de
apele termale ale lacului, respectiv pârâului Peţea, pârâu care străbate şi municipiul Oradea. Apele termale, cu
0
temperaturi cuprinse între 20-30 C, au favorizat de-a lungul secolelor formarea unor cenoze caracteristice, care
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adăposteşte elemente relictare terţiare: Nymphaea lotus var. thermalis (dreţele sau nufărul termal), Scardinius
erythrophtalmus racovitzai – roşioara lui Racoviţă, o specie endemică de peşte, Melanopsis parreysii – specie
relictară endemică de melc, Mesovelia thermalis – o specie de insectă endemică.
Biocenozele termale din această arie protejată sunt edificate de Nymphaea lotus var. thermalis, alături de care se
care se întâlnesc şi alte plante acvatice: Ceratophyllum demersum, Alisma plantago-aquatica, Butomus
umbellatus, Sparganium erectum, Ranunculus aquatillis, precum şi trestia (Phragmites australis).
Dintre speciile de amfibieni în zonă sunt prezente Rana ridibunda (broasca mare de lac), Rana dalmatina
(broască de pădure), Pelobates fuscus (broasca de pământ brună), Hyla arborea (brotăcel), Triturus vulgaris
(triton comun). O particularitate a populaţiilor de amfibieni din această zonă, este faptul că ele nu hibernează,
aceasta fiind rezultatul prezenţei habitatului termal care le adăposteşte.
Dintre speciile de reptile se întâlnesc Natrix natrix (şarpele de casă) şi Natrix tessellata (şarpele de apă), Lacerta
agilis (şopârlă), Lacerta viridis (guşter).
Dintre speciile care sunt cuprinse pe Anexa II a Directive Habitate, în cadrul sitului sunt menţionate: o specie de
peşte - Sabanejewia aurata (dunăriţă), precum şi speciile de nevertebrate Unio crassus (scoica de râu) şi
Chilostoma banaticum.
Acest sit are o importanţă deosebită prin unicitatea elementelor biologice pe care le conţine, fiind singurul loc din
România unde se întâlneşte în mod natural habitatul 31A0.
Ameninţări posibile:
Degradarea parametrilor fizico-chimici ai cursului de apă, ca urmare a unor deversări ilegale, a scurgerilor de
pe versanţi, sau a dezvoltării necontrolate a activităţilor antropice din zonă, inclusiv a celor turistice.
Intervenţii antropice brutale, care să ducă la schimbarea cursului de apă, drenări.
Exploatarea necontrolată a zăcământului geotermal.
Recoltare ilegală de plante.
Introducerea de noi specii accidental sau voit.
Defrişarea vegetaţie arbustive a malurilor cusului de apă.
Incendierea vegetaţiei reprezentată ed stufăruşuri, şi a celei arbustive de pe maluri.
Deversări ilegale de ape uzate menajere.
Amenajări hidrotehnice.
Măsuri de conservare:

Exploatarea raţională şi durabilă a resurselor de apă geotermală.

Realizarea unei zone tampon în vecinătatea sitului, respective a cursului de apă.

Realizarea şi aprobarea planului de management de către custode.

Dezvoltarea durabilă şi controlată a sectorului turistic şi de agrement.

Menţinerea şi conservarea vegetaţiei ripariene, atât a celei arbustive, cât şi a celei ierboase (stufărişuri).

Interzicerea depozitării de deşeuri în vecinătatea cursurilor de apă, şi în zonele umede.

Păstrarea cursului natural al pârâului şi a zonelor umede adiacente.
Crişul Repede amonte de Oradea şi Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede
Aceste două situri sunt situate în partea de est a Oradiei şi se suprapun parţial. Situl Crişul Repede amonte de
Oradea a fost declarat având la bază Directiva Habitate, în timp ce situl Lacurile de acumulare de pe Crişul
Repedee a fost declarat în baza Directivei Păsări.
Situl Natura 2000 Crişul Repede amonte de Oradea a fost declarat pentru protejarea unor habitate caracteristice
zonei de luncă inundabilă, şi anume 92A0 – Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, dar şi pentru prezenţa unor
specii de animale, incluse în Anexa II a Directivei Habitate.
Dintre speciile de mamifere în zonă este menţionată vidra (Lutra lutra) şi liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus
hipposideros).
Specii de amfibieni şi reptile: Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roşie), Bombina variegata (buhai de baltă
cu burta galbenă), Emys orbicularis (ţestoasa de apă), Triturus cristatus (triton cu creastă).
Specii de peşti: Barbus meridionalis (moiagă), Gobio uranoscopus (porcuşor de vad), Cottus gobio (zglăvog).
Specii de nevertebrate: Unio crassus (scoica de râu), Odontopodisma rubripes (lăcustă de munte).
Specii de plante: Marsilea quadrifolia (trifoiaş de baltă).
Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede
Acesta este un sit care a fost declarat recent, în anul 2011, pentru protejarea a numeroase specii de păsări, care
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folosesc Crişul Repede cu intreaga sa structură de habitate adiacente, balţi, lacuri şi zone umede, atât ca şi zonă
de hrănire, cât şi ca zonă de pasaj.
Speciile de păsări care sunt prezente pe Crişul Repede şi pentru care a fost propus acest sit sunt: Alcedo attis,
Aythya niroca, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza hortulana, Gavia artica,
Gavia stellata, Haliaetus albicilla, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Mergus albellus, Nzcticorax nycticorax,
Pandion haliaetus, Philomachus pugnax, Sterna hirundo.
















Ameninţări posibile:
Poluarea apelor.
Reducerea debitului cursului de apă.
Transformarea unor sectoare lungi de râu în lacuri de baraj (ameninţare pentru peşti);
Lucrările de regularizare şi modificarea a cursurilor de apă
Lucrările de desecare şi asanare a zonelor umede.
Defrişările şi incendierea vegetaţie ierboase.
Depozitarea ilegală de deşeuri.
Agricultura intensivă şi utilizarea pesticidelor şi insecticidelor.
Măsuri de conservare:
Stoparea deversărilor de ape reziduale.
Igienizarea malurilor şi interzicerea depozitării de deşeuri.
Păstrarea vegetaţie lemnoase, mai ales a zăvoaielor prezente de-a lungul malurilor.
Interzicerea defrişărilor şi a fragmentării vegetaţiei ripariene.
Amenajarea unor zone de agrement şi trasee tematice care să pună în evidenţă importanţa ecologică pe
care o are cursul de apă şi habitatele adiacente acestuia.

Suprafeţele de apă şi păduri riverane reprezintă importante habitate de hrănire pentru diferite specii de lilieci,
unele dintre acestea fiind vulnerabile, prezente în păduri şi care folosesc vegetaţia lemnoasă prezentă de-a lungul
cursurilor de apă ca şi coridor ecologic. De asemenea, pădurile ripariene sunt extrem de importante pentru acele
specii de lilieci care sunt legate de suprafeţele acvatice, de exemplu Myotis dasycneme.
Râul are un rol important ca element de legătură între structurile peisajului utilizate de lilieci, contribuind în acest
fel la permeabilitatea peisajului, dar în acelaşi timp reprezintă o rută de migrare importantă pentru lilieci către
adăposturile importante de hibernare, maternitare şi împerechere din zonă.
Lunca inferioară a Crişului Repede
Acest sit este localizat în estul Municipiului Oradea, urmând cursul Crişului Repede până la frontiera cu Ungaria.
Tipuri de habitate:
3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodin rubri şi Bidention.
92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba
Specii de mamifere: Rhinolophus ferrumequinum (liliacul mare cu potcoavă).
Specii de amfibieni: Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roşie), Bombina variegata (buhai de baltă
cu burta galbenă)
Specii de peşti: Aspius aspius (avat), Cobitis taenia (zvârlugă), Gobio alpinnatus (porcuşor de şes), Gobio
kessleri (porcuşor de nisip), Gymnocephaus schraetzer (răspăr), Rhodeus sericeus amarus (boarţă),
Sabanejewia aurata (dunăriţă), Zingel streber (fusar), Zingel zingel (pietrar).
Specii de nevertebrate: Coenegrium ornatum (ţărăncuţă).
Pădurile de luncă cu Salix alba şi Populus alba sunt caracteristice luncilor din zona de câmpie, fiind prezente pe
malurile Crişului Repede, atât în cele două situri Natura 2000 situate în aval şi amonte de Municipiul Oradea, dar
şi pe porţiunea care străbate zona oraşului, sub forma unor insule de vegetaţie lemnoasă.
Speciile care edifică aceste zăvoaie sunt plopul alb (Populus alba), care pe anumite suprafeţe poate fi însoţit de
plopul negru (Populus nigra), salcie (Salix alba), ulm (Ulmus laevis), frasin (Fraxinus excelsior), arin negru (Alnus
glutinosa).
Prezenţa vegetaţie lemnoase de-a lungul Crişului Repede, precum şi a celei ierboase reprezentată de stufărişuri,
respectiv de pajişti mezofile are un rol important în realizarea conectivităţii la nivelul cursului de apă, respectiv
realizarea unor culoare ecologice pentru numeroase specii de animale (păsări, lilieci, amfibieni).
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Ameninţări posibile:
Extinderea urbanizării şi schimbarea modului de folosinţă al terenurilor.
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Poluarea realizată în amonte, de către aglomeraţia urbană.
Modificarea cursului de apă şi lucrările hidroenergetice.
Defrişarea vegetaţiei lemnoase de pe malurile Crişului.
Incendierea vegetaţiei ierboase.
Schimbarea destinaţiei zonelor umede.
Exploatarea unor resurse naturale (nisip, pietriş) din sit.

Măsuri de conservare:
Păstrarea condiţiilor biotice şi abiotice necesare pentru protecţia speciilor şi a habitatelor caracteristice
sitului.
 Interzicerea defrişărilor vegetaţiei ripariene şi a incendierii de vegetaţie ierboasă.
 Refacerea continuităţii vegetaţiei lemnoase, respectiv a zăvoaielor de salcie şi plop.
 Menţinerea zonelor umede adiacente cursului de apă.
 Amenajarea unor trasee tematice şi a zonelor de agrement astfel încât să se scoată în evidenţă
particularităţile ecologice ale zonei.
 Interzicerea depozitării deşeurilor în imediata vecinătate a cursului de apă.


Siturile Natura 2000 pot fi considerate ca şi zone cu biodiversitate ridicată (hot-spots), cu atât mai importante cu
cât ele sunt situate în imediata vecinătate a unei aglomerări urbane. Ele necesită instituirea unor zone tampon, a
unor coridoare ecologice, care să permită circulaţia speciilor şi păstrarea biodiversităţii.
În afară de siturile Natura 2000, pe teritoriul administrativ al Municipiului Oradea au fost declarate 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. IVIII 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.) 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 şi 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

PUG Oradea - Memoriu General

124

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 alte scopuri ca şi 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 (Covaciu-Marcov 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 Peţea), 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 expectabil
să afecteze în final ambele cursuri de apă pe toată lungimea lor din oraş (Dimancea 2012).
După observaţiile recente făcute de Dimancea 2012, pare că specia comunitară, strict proteajtă, Emys orbicularis
să fi dispărut din Pârâul peţea ori să firedus numeric aşa de mult, încât să mai existe 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
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 Peţea, 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 de Copii respectiv din Parcul Magnolia (Kovacs 2007), cu toate că înainte în ambele
locaţii pe la mijlocul anilor ’90 erau prezente populaţii mari de broasca râioasă verde (Sas comunicare personală).
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 Peţea, de cursul Crişului Repede, de regiunea din apropierea Lacului de la
Săldăbagiu de munte respectvi de Dealul Ciuperca. la aceste zone 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).

2.9.4. SPAŢIILE VERZI URBANE
Pentru situaţia din intravilan, datele cele mai recente le oferă Cadastrul spaţiilor verzi realizat în perioada 20092011 de către firma Geodis. Dat fiind că între timp s-au desfăşurat lucrări publice şi private care au afectat spaţiile
verzi existente – de exemplu prin amenajarea de parcări, de căi rutiere, dar şi de zone verzi, este necesar ca
Registrul spaţiilor verzi să fie adus la zi.
Suprafaţa ocupată de parcuri şi scuaruri (suprafeţe sub 1 ha), care sunt spaţiile verzi cele mai accesibile şi mai
accesate de populaţie, este de 813.279 mp, ceea ce înseamnă aproximativ 3,9 mp de parc pe cap de locuitor.
Norma recomandată este de 1,5-4 mp de scuar şi de 4-11 mp de parc pe cap de locuitor (în condiţiile în care
dimensiunea optimă a parcului se consideră a fi peste 20 ha). Se observă deci că în prezent spaţiile verzi
amenajate ca parc sunt deficitare în Oradea.
Zonele de protecţie şi cele de agrement de pe malul Crişului Repede şi al Peţei însumează 45,89 ha, ceea ce
reprezintă 11,5% din totalul spaţiilor verzi din Oradea. Aportul celor două cursuri de apă este foarte important

125

PUG Oradea - Memoriu General

pentru sănătatea oraşului. Ele străbat localitatea de la est la vest şi asigură coridoare de traversare pentru aerul
curat şi mai rece, contribuind esenţial la temperarea climatului urban. Vegetaţia de pe malurile lor este şi ea
esenţială pentru calitatea aerului, lunca Crişului Repede şi a Peţei fiind rezervoare de oxigen, „plămâni verzi” ai
oraşului şi un filtru pentru poluarea urbană.
Cele două râuri integrează Oradea în cadrul natural înconjurător, făcând legătura între ariile protejate din estul şi
vestul oraşului, prezentate în cadrul capitolului referitor la biodiversitate, asigurând coridoare de deplasare pentru
speciile de animale, păsări şi microorganisme şi susţinând biodiversitatea şi implicit sănătatea mediului urban.
Pârâul Peţa leagă Oradea şi de Rezervaţia de nuferi din Băile Felix.
Repartiţia spaţiilor verzi publice pe teritoriul oraşului este neomogenă. În mod oarecum paradoxal, cel mai bine
stau în ceea ce priveşte suprafaţa de spaţii verzi cartierele de blocuri Rogerius şi Decebal, construite în anii 60’ şi
70’ într-o zonă în care se aflau grădinile grădinarilor bulgari, ceea ce a dus la privarea populaţiei de legumele
proaspete produse de aceştia, şi pe terenurile virane din proximitatea acestor grădini.
Cartierul Rogerius dispune de o suprafaţă de spaţii verzi (definite ca atare de Legea 24/2007) 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. Dat fiind că în centru spaţiul disponibil pentru amenajarea
spaţiilor verzi este foarte limitat, este necesară păstrarea şi îmbogăţirea vegetaţiei existente în prezent, de
exemplu prin plantări de arbori, prin refacerea şi înfiinţarea de noi aliniamente plantate, asta cu atât mai mult cu
cât în această zonă se află instituţii de interes public şi poluarea datorată traficului este foarte mare.
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 conform definiţiilor Legii 24/2007. Este necesar ca spaţiile verzi neamenajate din aceste
zone să fie protejate, iar antropizarea arealului să fie 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.

Parcul Onisifor Ghibu

Scuar în faţa şcolii „Alexandru Roman”

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 30 mp sau un arbore
de talia a II-a (15-25 m înălţime) la 40 mp sau un arbore de talia I (peste 25 m înălţime) la 50 mp de spaţiu
verde amenajat.
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Această normă de plantare de arbori ar trebui impusă şi la amenajarea de parcări pe lângă instituţii, spaţii
comerciale şi ansambluri rezidenţiale. Arborii nu doar protejează automobilele de acţiunea directă a radiaţiei
solare, ci acţionează şi ca un filtru, ca un „piaptăn” care reţine o mare parte din particulele nocive emise de
maşinile care parchează sau demarează.
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 răspândiţi arbori din Oradea, deşi cvercineele sunt genul dominat al zonei şi
reprezintă cele mai valoroase arborete ale fondului forestier autohton.

2.9.5. ASPECTE PRIVITOARE LA POLUARE
Calitatea aerului
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 trei puncte de monitorizare cu frecvenţă zilnică, (Sediul A.P.M. Bihor, Spitalul Municipal „Gavril Curteanu”
Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului Oradea). Amplasarea punctelor de monitorizare s-a realizat ţinând cont
de sursele de poluare concentrate în zonele respective.
În municipiul Oradea sunt montate 3 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:
• Sediul A.P.M. Bihor, B-dul Dacia – staţie de fond urban; staţie de monitorizare a radioactivităţii mediului
(doza - gama);
• Episcopia Bihor, Str. Matei Corvin – Şcoala “Iuhasz Gyula” – staţie industrială;
• Str. Nufărului – Mc Donald’s-Drive – staţie de trafic.
Principalele surse de poluare sunt industria, traficul şi agricultura. Acestea emit următorii poluanţi:
•
•
•
•
•

Pulberi în suspensie, SOx, NOx şi radicali aromatici (CET, Cemtrade, Sinteza)
Vapori de apă, CO2 (Fabrica de zahăr)
Pulberi în suspensie
CO, NOx, hidrocarburi, aldehide şi SO2
Furani, dioxină, 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. Sunt
contraindicate amplasamente din sudul oraşului Oradea pentru întreprinderile 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 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 Cesal SA şi SC Zahărul SA,
care sunt monitorizaţi de Agenţia de Protecţia Mediului.
Poluatorii trebuie să se conformeze prevederilor Directivei 2008/1/CE privind prevenirea si controlul integrat
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al poluării (IPPC). În Bihor există 21 de agenţi economici aflaţi sub incidenţa acestei directive, iar din Oradea doar
SC Sinteza SA beneficiază de o perioadă de tranziţie pentru instalaţia de produse organo-fosforice:
Nr.
crt.

1

3

4

5

6

7

8

9

Numele şi adresa
societăţii
comerciale
(agent
economic)
SC Sinteza SA,
Oradea, Şoseaua
Borşului 35

Adresa
instalaţiei
supuse
autorizării
Oradea, Şoseaua
Borşului 35

Activitatea IPPC

Termenul conformării

Fabricare
produse organofosforice
şi
produse
farmaceutice
Producţie
energetica,
instalaţie IMA
Fermă de porci

31.12.2014 – instalaţia de
organo-fosforice
30.10.2007 – instalaţia de
farmaceutice

SC Electrocentrale
SA, Oradea,
Şoseaua Borşului 23
SC Nutrientul SA,
Palota, Str. Câmpului
1
SC Zahărul Oradea
SA, Oradea,
Şoseaua Borşului km
3
SC UAMT SA ,
Oradea, Str. Uzinelor
8
SC Alsal Prod SRL,
Oradea, P-ţa 1
Decembrie 25
SC Cesal SRL,
Oradea, Şoseaua
Borşului 31
S.C. Eco Bihor SRL
Oradea, Şoseaua
Borşului 3/N

Oradea, Şoseaua
Borşului 23

Oradea, Şoseaua
Borşului km. 3

Fabricare zahăr

30.10.2007

Oradea, Str.
Uzinelor nr. 8

30.10.2007

Oradea, Str.
Uzinelor 12

Producţie
accesorii pentru
autovehicule
Fabricare sulfat
de aluminiu

Oradea, Şoseaua
Borşului 31

Fabricare sulfat
de aluminiu

18.12.2006

Oradea, Str.
Matei Corvin 327

Depozitare
deşeuri
nepericuloase

La punerea în funcţiune

Oradea, Complex
Ioşia

30.10.2007, perioada de
tranziţie pe Directiva LCP
- 2013
30.10.2007

18.12.2006

Sub incidenţa Hotărârii de Guvern 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident
major în care sunt implicate substanţe periculoase şi care reprezintă deci un potenţial de poluare a aerului
sunt următorii operatori economici cu sediul sau punctul de lucru în Oradea:
Nr.
crt.

Numele şi adresa societăţii

Adresă amplasament

1

SC Electrocentrale Oradea SA

Şoseaua Borşului 23,
Oradea

Producere de energie
termică şi electrică

2

SC Sinteza SA ORADEA

Şoseaua Borşului 35,
Oradea

Fabricarea de produse
chimice

Calea Clujului
Oradea

203,

Depozitare şi
îmbuteliere GPL

Calea Clujului
Oradea

170,

3

4

SC Petrom SA, sucursala PECO
BIHOR, depozitare şi îmbuteliere
GPL
SC Petrom SA, sucursala PECO
BIHOR, depozitare, transvazare,
comercializare, transport produse
petroliere

5

SC EuroGaz SRL Oradea

Calea Clujului
Oradea

197,

6

SC Interoil SA Oradea

Str.
Lotrului
Oradea

2-6,
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Domeniul de activitate

Depozitare, transvazare,
comercializare şi
transport de produse
petroliere
Depozit GPL
Producerea uleiului
comestibil din seminţe
oleaginoase
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7

SC ButanGas SA Oşorhei

Str.
Gării
nr.88/A,
Punct de lucru Oşorhei

Depozitarea,
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 etc. Din fericire fenomenul depozitării
ilegale de deşeuri este în regres în ultimii ani, datorită măsurilor luate de administraţia publică locală.
Poluarea atmosferică cu particule de praf (particule /cm³)
Trebuie menţionat faptul că un rol esenţial în dispersia şi concentraţia diferitelor substanţe poluante îl au şi
factorii meteorologici. Anumite condiţii meteorologice au implicaţii deosebite în poluarea 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 stratele 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 pulberii sedimentabili 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
2
stradală cuprinde şi străzi neasfaltate, valoarea izokonelor fiind cuprinsă între 400 şi 450 t/km /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.
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Apele de suprafaţă şi calitatea lor
Oradea este străbătută de la Est la Vest de râul Crişul Repede şi de pârâul terman Peţa. Crişul Repede are pe
teritoriului oraşului următorii afluenţi: Paris, Adona, Crişul Mic şi Pârâul Sălbatic. Crişul Repede străbate oraşul
prin centru, pe cele două maluri ale sale formându-se o luncă deosebit de importantă pentru calitatea climatului
urban şi pentru biodiversitate.
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.
Orice proiect de construcţie pe malurile apelor are nevoie de avizul Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri, el
trebuind să respecte zona de protecţie cu lăţimea de 3 m începând de la limita albiei minore în cazul Crişului
Repede, delimitată pe toată lungimea malului acestuia şi pe toată lungimea dig-mal în cazul Peţei.









În ceea ce priveşte calitatea apei, ea 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
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:
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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.

În ceea ce priveşte sursele de emisii care afectează cursurile de apă pe teritoriul Oradiei, ele sunt:
Nr.
Crt
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Denumire Evacuare

Receptor

RA Aeroportul Oradea
SC Sinteza SA Oradea
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor – Ştrandul Dinamo Oradea
SC Compania de Apă Oradea SA – Evacuarea Staţiei de Epurare
SC Auto Band SRL Oradea
SC Arabesque SRL Galaţi – Punct de lucru Oradea
SC Drumuri Orăşeneşti SA – Staţia de Betoane Oradea
SC Omilos Oradea SRL – Bucureşti
Administraţia Domeniul Public SA – Ştrandul Municipal Oradea
SC Electrocentrale Oradea SA – Apele de răcire
SC Arpis Impex SRL Tinca
SC Continental SA Bucureşti – Sucursala Oradea
SC Transgex SA Oradea

Pârâul Peţa
Crişul Repede
Crişul Repede
Crişul Repede
Valea Adona
Valea Peţa
Crişul Repede
Pârâul Peţa
Crişul Repede
Crişul Repede
Valea Peţa
Crişul Repede
Pârâul Peţa

La acestea se adaugă deversările ilegale de ape menajere poluate pe teritoriul municipiului Oradea şi diferite
surse de poluare industrială şi menajeră din amonte de Oradea.
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 2012, 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 70dB, iar ţintele de atins pentru 2012
sunt de 65dB. În cazul activităţii industriale, valorile maxime permise pentru Lzsn sunt de 65dB, iar ţinta de atins
este de 60dB. Pentru zgomotul pe timp de noapte, valorile maxime permise sunt în cazul traficului rutier, feroviar
şi aerian de 60dB, iar pentru activitatea industrială de 55dB. Ţintele de atins pentru 2012 sunt de 50 dB în cazul
tuturor acestor activităţi.
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 Lzsn, patru artere de circulaţie se evidenţiază prin depăşirea valorii maxime permise de
70dB, şi anume Str. Ovid Densuşianu, Calea Borşului, Str. Podului şi Str. Matei Corvin. Se observă că toate
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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 indicatorului Lnoapte, celor patru artere afectate de un înalt nivel de
zgomot li se adaugă Calea Aradului, Str. Ogorului şi Calea Clujului, unde această valoare maximă permisă este
depăşită.
Studiul menţionat arată că există un numar de 3946 persoane expuse la un nivel de zgomot peste limita de 70 dB
pentru indicatorul Lzsn, 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.
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.
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.
Astfel de măsuri sunt puse deja în practică în multe oraşe din Europa, oraşul Augsburg din Germania fiind
un campion al iluminării nocturne prietenoase cu mediul.

2.10. ZONE DE RISC
Pe planşa „Zonificarea teritoriilor intravilane. Reglementări urbanistice” au fost delimitate şi marcate
zonele de risc natural şi tehnologic, cf. următoarelor documentaţii:
Zone cu risc de alunecări de teren: Harta Geomorfologică a Municipiului Oradea, autor S.C. Proiect Bihor S. A.- Dipl. Geol.
Vasile Bălaj, 2012;
Zone de protecţie sanitară, a infrastructurii sau a unităţilor cu risc tehnologic: OG nr.536/1997, HG 930/2005, L
107/1996;
Arii naturale protejate: Studiul de fundamentare în domeniul mediului al Planului Urbanistic General al municipiului Oradea,
2012, coord. S.C. Premium Garden SRL Oradea, autor: colectiv condus de Prof. Univ. Dr. Ing. Cornel Domuţa, Oradea;
Arii construite protejate, Imobile propuse ptr. includere pe lista monumentelor: Studiul istoric de fundamentare pentru
stabilirea aferent Planului Urbanistic General Oradea, 2012, S.C. Restitutor Proiect S.R.L.,Dr. Arh. Emődi Tamás;
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2.11. TERENURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
Pe planşa „Zonificarea teritoriilor intravilane. Reglementări urbanistice” au fost delimitate şi marcate terenurile cu
utilizarea „Destinaţie specială” – „Sp” - cuprinse în intravilan, cf. Metodologiei de elaborare şi conţinutului cadru al
Planului Urbanisitic General, indicativ GP038/99, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 13N din 10.03.1999.
Autorizarea lucrărilor de construcţii în interiorul acestor suprafeţe se va face cf. Ordinului MLPAT, MApN, MI,
Ministerul Justiţiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru
aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar.

133

PUG Oradea - Memoriu General

2.12. CONCLUZII ALE ANALIZELOR LA NIVEL
SECTORIAL ÎN MUNICIPIUL ORADEA
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2.13. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI
În toamna anului 2012 a fost efectuat un sondaj de opinie în interiorul instituţiei Primăriei Muncicpiului Oradea,
privind percepţia asupra principalelor aspecte ale dezvoltării oraşului. Chestionarul utilizat conţine şapte întrebări:
1. Care sunt calităţile Oradiei prin care se deosebeşte de alte oraşe ale ţării, din punct de vedere economic,
cultural, urbanistic, social sau din alte domenii?
2. Care sunt elementele de vulnerabilitate ale Oradiei in competiţia cu alte oraşe din România, din punct de
vedere economic, cultural, urbanistic, social sau din alte domenii?
3. Din punct de vedere urbanistic, care sunt propunerile dvs. de remediere a deficienţelor pe care le
observaţi în oraşsau în vecinătatea dvs (locuinţa şi locul de muncă) şi de întîtrire a aspectelor pozitive ale
oraşului.
4. Vă place cartierul în care locuiţi? De ce?
5. Dacă aţi putea alege, ce zonă a oraşului aţi prefera pentru a avea locuinţa şi locul de muncă? De ce?
6. Ce zone ale oraşului aţi evita pentru a vă alege locuinţa sau locul de muncă? De ce?
7. Ce consideraţi că lipseşte în cartierul sau în zona în care locuiţi?
Concluziile sondajului arată că, în percepţia respondenţilor, din punct de vedere economic, Municipiul Oradea are
potenţial, fiind un centru de dezvoltare transfrontalieră. Caracterul său e influenţat de potenţialul turistic şi balnear
din zonă.
În ceea ce priveşte punctele forte ale oraşului, majoritatea populaţiei consideră centrul istoric şi cetatea Oradea
ca fiind elementele de valoare din cadrul oraşului. Pe lângă acestea, se consideră importantă prezenţa râului
Crişul Repede care traversează centrul vechi.
Punctele de vulnerabilitate ale Oradiei constau în potenţialul turistic care nu e suficient valorificat şi lipsa unor
fonduri şi unor acţiuni de atragere a investitorilor. Infrastructura încă slab dezvoltată în unele zone e parţial
responsabilă de acest număr insuficient de investitori străini.
Din punct de vedere urbanistic, se doreşte un regulament ferm pentru centrul vechi dar şi o dezvoltare controlată
a periferiilor.
Cele mai căutate zone pentru locuire şi loc de muncă sunt Centrul vechi şi Oraşul Nou. Este o preferinţă
majoritară a populaţiei faţă de centrul oraşului, care reprezintă un punct de reper datorită atmosferei şi a densităţii
dotărilor şi atracţiilor. Alte zone apreciate sunt cartiere precum Ioşia, Rogerius şi Olosig, dotate cu o reţea stradala
bine dezvoltată, comerţ şi spaţii verzi. Se preferă şi zonele periferice, precum Podgoria şi zonele de deal, dar cu
condiţia ca în aceste zone reţeaua stradală să fie îmbunătăţită.
Zonele evitate pentru locuire sunt Velenta şi Borş, pentru că sunt percepute ca având o dezvoltare haotică,
siguranţa e precară şi sunt în general mai puţin salubre. Zona de centură şi cartierele din fostele zone industriale
sunt de asemenea evitate pentru că sunt poluate şi departe de centru, iar reţeaua de dotări relativ slab
dezvoltată. În unele cazuri se evită zonele de deal ale periferiilor pentru că au o dezvoltare haotică iar trama
stradală nu e suficient dezvoltată.
În majoritatea cartierelor, s-a ajuns la concluzia că nu sunt suficiente locuri de parcare (garaje colective), lipsesc
pistele pentru biciclişti, iar în unele zone lipsesc dotările pentru agrement.
În zonele periferice, trama stradală este considerată slab dezvoltată, iar multe dotări lipsesc. Parcelele în această
zonă sunt văzute ca fiind dezvoltate necorespunzător.
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3.1. STUDIILE DE FUNDAMENTARE
Lista studiilor de fundamentare pentru PUG Oradea:
■ “Studiu de fundamentare în domeniul mediului al Planului Urbanistic General al Municipiului Oradea”, 2012,
coordonator: SC Premium Garden SRL, Oradea, Director de proiect Prof. univ. dr. ing. Cornel Domuţa
■ “Studiu istoric de fundamentare pentru stabilirea zonelor protejate aferent Planului Urbanistic General al
Municipiului Oradea”, 2012, elaborator: SC Restitutor Proiect SRL, Oradea, autor arh. Emődi Tamás
■ “Studiu de fundamentare privind circulaţia urbană aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Oradea”,
2012, elaborator: SC Veltona SRL, Timişoara, autori: ing. Tomici Bojidar, mat. Nagy Vencel
■ “Studiu de dezvoltare economică locală”, elaborator: SC IHS Romania SRL, autori: dr. arh. Nicolae Ţarălungă,
dr. arh. Sorina Racoviceanu
Sintezele studiilor de fundamentare, elaborate de autorii acestora, sunt integrate în capitolele memoriului PUG
referitoare la domeniile pe care le tratează.

Analize ale situaţiei urbanistice actuale, elaborate în faza 1 a PUG:
Planşa A01: Suprafeţe ocupate(planul negru)
Planşa A02: Ocuparea parcelelor
Planşa A03: Macrostructura urbană
Planşa A04: Calitatea vieţii pe cartier
Planşa A05: Calitatea vieţii la nivel urban
Planşa A06: Gospodărire comunală
Planşa A07: Potenţial de dezvoltare spaţială
Planşa A08: Agrement urban
Planşa A09: Agrement metropolitan
Planşa A10: Zonificare funcţională
Planşa A11: Bariere urbane
Planşa A12: Gestiunea terenurilor
Planşa A13: Documentaţii de urbanism aprobate 2000-2012
Planşa A14: Limita de intravilan în relaţia cu planul cadastral
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3.2. PRIORITĂŢI STRATEGICE ŞI PRINCIPII DE
INTERVENŢIE
3.2.1. PREMISELE DEZVOLTĂRII
Factori favorizanţi/potenţiale:
•
•
•
•
•
•
•
•

rezerve importante de teren aflate în proprietate publică (stat/judeţ/municipiu) sau privată, viabilizate şi
situate în poziţii avantajoase
structură urbană majoră coerentă în zona centrală/ pericentrală şi a marilor cartiere rezidenţiale
reţea bine dezvoltată a domeniului public, cu potenţial de extindere/transformare a spaţiului public
structuri urbane cu bune calităţi spaţiale, arhitecturale şi funcţionale: centrul istoric, cartierele tradiţionale
(Velenţa, Seleuş, Episcopia Bihor, Ioşia)
elemente peisagere cu bune calităţi ambientale şi ecologice: Crişul Repede, Peţa, culturile pomicole de
pe versanţi, reţeaua de spaţii verzi
cadru natural şi antropic variat şi atractiv: agrement balnear, păduri, amenajări piscicole, suprafeţe viticole
şi pomicole, reţea de localităţi bine dezvoltată
poli de interes dezvoltaţi recent, în afara centrului istoric: Universitate, complexuri de retail, parcurile
Eurobusiness
cadru planificativ şi de dezvoltare – Zona Metropolitană Oradea, proiecte transfrontaliere

Factori defavorizanţi/disfuncţiuni:
•
•
•
•
•
•
•

bariere spaţiale (CF, centură, Criş, artere) care condiţionează evoluţia spaţială şi mobilitatea, în special
pe cea lentă - pietoni, biciclişti
zone rezidenţiale izolate, cu accesibilitate dificilă şi cu infrastructură deficitară (str. Dragoş Vodă, cartierul
Eminescu, cartierul Grigorescu, Episcopia Bihor-Oncea, zona str. Coriolan, str. Maramureşului)
zone intraurbane destructurate, disfuncţionale (ex. piaţa Cetăţii)
topografia şi structura geomorfologică cu grad ridicat de risc din zona nordică
afectarea culturilor pomicole şi viticole prin urbanizare extensivă a versanţilor
suprafeţe subutilizate, dar neaccesibile pe termen scurt operaţiunilor de restructurare (poluare a solului,
structuri industriale dezafectate etc)
lipsa suprafeţelor libere în cartierele de locuinţe colective, disponibile pentru operaţiuni de reabilitare

3.2.2. VIZIUNEA DEZVOLTĂRII
Necesitatea formulării viziunii
Necesitatea adaptării la schimbări demografice, economice și climatice reprezintă rațiunea formulării Viziunii
Oradea 2030 care va susține (1). Stabilirea direcțiilor strategice de dezvoltare ale municipiului în context regional
și (2). prioritățile de investiții integrate pentru perioada de finanțare 2014-2020. Dinamica și structura populației
demonstrează nevoia de programe ce privesc sprijinirea valorificării oportunităților tineretului în piața forței de
muncă, în domenii economice competitive și susținute de piețe de vânzare.
Adaptarea politicilor publice către reducerea consumurilor energetic și combaterea poluării deschid pentru 2030 o
vastă arie de cercetare și de folosire a resurselor profesionale pentru a atinge țintele propuse în Strategia Europa
2020.
Competitivitatea economică pe piețele internaționale va schimba traseul planificării și utilizării resurselor umane,
materiale și financiare. Sectorul public are menirea formulării unei Inițiative Publice Oradea 2030 în care
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administrația, sectorul academic și sectorul privat să-și asume roluri specifice în găsirea de soluții pentru a meține
teritoriului Oradiei atractiv pentru grupuri de investitori, vizitatori, dar și pentru orădeni.
Coordonarea cu prioritățile Agendei Teritoriale Europene, Europa 2020, solicită abordarea unui concept spațial
integrat compus din (1). Dezvoltarea teritorială policentrică și echilibrată; (2). Dezvoltarea integrată în zonele
urbane, dar și în zonele de influență ale acestora; (3). Cooperare teritorială în zone de graniță; (4). Asigurarea
competitivității globale a regiunilor bazate pe economii locale puternice; (5). Imbunătățirea conectivității teritoriale
pentru indivizi, comunități și întreprinderi; (6). Managementul și conectarea regiunilor cu valori ecologice, culturale
și de peisaj.
Direcții și domenii de dezvoltare strategică
Cum răspunde Viziunea Oradea 2030 la aceste schimbări demografice, economice, de mediu și instituționale?
Domeniile abordate în cadrul viziunii sunt și domeniile de interes ale orădenilor. Servicii publice de calitate, rețele
de utilități publice funcționale, în condiții de siguranță și de costuri accesibile, existența unui oraș curat și verde cu
activități culturale și de recrere, precum și crearea de noi locuri de muncă în activități de producție, comerț, turism
și agricultură, constituie elementele principale menționate în dezbaterile purtate.
Pornind și construind de la aceste solicitări, Viziunea Oradea 2030 cuprinde trei direcții majore de intervenție prin
politici și programe. Prima direcție este cea a reducerii disparităților, Oradea oraș al coeziunii, în care sunt
formulate politici pentru reducerea diferențelor spațiale de echipare urbană și dintre grupurile de locuitori din
punct de vedere al egalității de sansă și de gen, dar și integrarea grupurilor dezvantajate în viața socială și
economică a orașului.
Direcția de dezvoltare economică, Oradea oraș competitiv, este piesa de forță a Viziunii, în care politicile publice
țintesc valorificarea investițiilor realizate prin crearea parcurilor tehnologice și dezvoltarea unei Economii Verzi, cu
activități de producție și servicii în domeniile cercetării, agriculturii, industriei și turismului cultural și de SPA.
A treia direcție, Oradea oraș funcțional și sigur, este formată de rețeaua integrată a Infrastructurii Urbane Verzi de
transport și utilități publice, în condiții de eficiență energetică prin care Oradea devine un teritoriu urban atractiv
pentru activitățile economice, locuire, recreere sau vizitare.
Dezvoltarea urbană durabilă solicită integrarea acestor domenii pentru a consolida poziția Oradiei ca oraș
deschis, egal pentru fiecare, oraș cu o economie prosperă, într-un mediu natural ocrotit. In acest sens, un al
patrulea domeniu, Oradea oraș cu administrație performantă, condiționeză succesul realizării celor trei domenii
menționate anterior. Acest domeniu solicită formularea de politici și programe privind consolidarea capacității de
management a Primăriei și de formare a personalului acesteia.
Structura Viziunii Oradea 2030 conține trei domenii integrate ce vor ghida dezvoltarea viitoare a orașului, în
condiţiile atingerii unei coeziuni teritoriale:
Domeniul de intervenție I – Asigurarea condiţiilor de amplasare atractive pentru sectorul privat orientat către o
economie performantă, conectată la sistemul național și european de transport aerian, feroviar si rutier.
Coordonat cu Strategia Europa 2020, se va urmării dezvoltarea unei economii care să asigure, unui procent de
70% din populația cu vârstă cuprinsă între 20-64 de ani, locuri de muncă, dar şi un procent de 2% din bugetul
local alocat finanțării și co-finanțării investițiilor în cercetare-dezvoltare, ca şi absorbţia unei cote de 40% din
populația tânără în universităţi.
Din punct de vedere spațial, se urmărește obținerea unui echilibru între numărul locuințelor și al locurilor de
muncă existente și create, în scopul evitării poluării cauzate de trafic, precum și reducerea sub ½ oră a timpului
necesar deplasării de la spaţiul de rezidenţă către locul de muncă, promovând folosirea (1) tramvaiului, (2)
bicicletei, sau (3) practicarea mersului pe jos.
Domeniul de intervenție III – Promovarea imaginii și stilului orașului prin inițiative ale primăriei și ale comunității
locale. Aceste activități se referă la (1). Reabilitarea și conservarea patrimoniului arhitectural-cultural, (2).
Folosirea mobilierului urban și a formelor de artă stradală, (3). Imbunătățirea imaginii nocturne a orașului prin
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iluminatul public stradal, al vitrinelor și al clădirilor cu valoare de patrimoniu și (4). Realizarea de evenimente
culturale în spații publice.
Imaginea și stilul orașului coordonează activități și inițiative ce privesc reabilitarea și conservarea patrimoniului
arhitectural-cultural, folosirea mobilierului urban și a formelor de artă stradală, îmbunătățirea imaginii nocturne a
orașului prin iluminatul public stradal, al vitrinelor și al clădirilor cu valoare de patrimoniu, și realizarea de
evenimente culturale în spații publice.
Coordonat cu Strategia Europa 2020, se va avea în vedere utilizarea şi promovarea resurselor
alternative/ecologice, creșterea incluziunii, prin rezolvarea a 10 000 de cazuri privind persoanele amenințate de
sărăcie, reducerea sub 5% a abandonului școlar. În scopul eficientizării energetice, instituțiile publice vor trebui
să-şi reducă cu 20% emisiile de CO2 și cu 30% din consumul de energie, pentru activitățile proprii, dar şi a
serviciilor şi utilităţilor publice (construcții, parc auto propriu, transport public, iluminat public, apă-canal,
management deșeuri și servicii publice).
Din punct de vedere spațial, se urmărește realizarea unei durate maxime de deplasare de la locuință la
obiectivele de învățământ și de sănătate de 30 de minute, creșterea spațiilor verzi pentru a ajunge la o valoare de
35 mp/locuitor, şi asigurarea unui procent de 40% din suprafața intravilanului ca domeniu public.
Viziunea Oradea 2030 – formulările în studiile anterioare
Comunitatea orădeană și-a exprimat, pe parcursul fundamentării unor studii anterioare cu caracter coordonator de
investiții precum Planul Integrat de Dezvoltare Urbană sau Strategia de Dezvoltare Turistică, o viziune comună de
direcționare a resurselor și a activităților administrației publice locale și a sectorului privat. Aceste documente
subliniază rolul dinamic și polarizator al orașului în context metropolitan și transfrontalier. Elementele comune ale
acestor documente strategice aduc în prim plan cuvinte cheie precum ”Multiconfesional, multicultural, arhitectură
și istorie, ecomonie competitivă”. Sunt formulate următoarele viziuni de dezvoltare:
Oradea: Oraș cosmopolit și multiconfesional cu identitate culturală în revigorare și o dinamică sustenabilă bazată
pe competitivitate și creștere economică!
Oradea: Un centru regional competitiv cu o calitate a vieții superioară obținută prin dezvoltare economică
sustenabilă și prin revitalizarea identității culturale locale specifice!
Oradea: O destinație ce oferă o experiență turistică de calitate, bazată pe un potențial unic de multiculturalism și
multiconfesionalism - Arhitectură si legendă!
Oraele aflate în zona de influență a municipiului Oradea, precum Cluj Napoca, Timișoara, Debrețin și Szeged,
aduc în discuție aceleși teme de dezvoltare viitoare, ceea ce va conduce la o cooperare multisectorială, finalizată
în cadrul unui parteneriat teritorial. Sunt menționate următoarele direcții strategice:
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VIZIUNEA ORADEA 2030 ca parte a Planului Urbanistic General
Municipiul Oradea, oraș de graniță, dezvoltat strategic de-a lungul cursurilor de apă și protejat de dealuri, a
beneficiat de avantajul schimburilor comerciale, culturale, religioase și tehnologice. Acestea au creat un tipar
urban specific în care funcțiunile predominant militare, administrative și religioase au modelat în timp spațiul
urban prin crearea unor repere arhitecturale și prin favorizarea alăturării de construcții cu stiluri și funcțiuni variate.
Dinamica economică a orașului a influenţat realizarea coridoarelor de lucrări edilitare și transport în jurul unor
platforme industriale largi, ceea ce a atras în timp forţa de muncă din zonele adiacente municipiului, generând
astfel schimbări și valoare adăugată în Zona Metropolitană Oradea.
Planuri semnificative de investiții de capital publice au atras interesul sectorului privat solicitând şi forme adecvate
de management de proiecte pentru a asigura răspunsul profesional al primăriei la oportunitățile deschise de
instrumentele financiare ale Uniunii Europene în ciclul de finanțare 2007-2013.
Pe lângă răspunsul adecvat dat sectorului privat, viața comunitară crește și se diversifică determinând o creștere a
cererii pentru noile servicii publice şi comerciale. Standardele privind calitatea vieții reclamate de un oraș modern
european solicită schimbări calitative în oferta de servicii şi utilităţi publice, cât şi în protejarea mediului natural.
Oradea este în competiție pentru atragerea de afaceri, investiții, organizarea de evenimente și turism, pentru
eficientizarea funcționării infrastructurii urbane în beneficiul locuitorilor orașului. Amplasarea într-o regiune dens
populată reprezintă o șansă în vederea realizării unor platforme de cooperare pentru valorificarea resurselor
economice sociale și naturale.
Viziunea de dezvoltare spațială a municipiului formulată în contextul Planului Urbanistic General susţine
dezvoltarea comunităţii către o permanentă performanţă asigurând, în condițiile protejării și conservării valorilor
naturale și construite existente, punerea la dispoziție a resurselor de teren adecvate din punct de vedere al
accesibilității, echipării edilitare, a amplasării zonelor de locuit și a unor obiective necesare consolidării identității
comunității.

ORADEA 2030 competitivă, durabilă și incluzivă, un pol
metropolitan cu resurse și know-how, oferind un climat sigur
pentru afaceri într-un mediu natural și construit valoros susținut de
un management public durabil.
Oradea, oraș european, antreprenorial, arhitectural, centru al
educației și inovării!
Masterplanul Oradea 2030, aprobat de către Consiliul Local în aprilie 2013, pregăteşte principalele obiective,
programe şi proiecte ale oraşului pentru perioada următoare. Aspecetele urbanistice ale acestor direcţii şi
obiective de dezvoltare sunt integrate în reglementările Planului urbanistic general.
MĂSURI ŞI REGLEMENTĂRI PUG PENTRU SUSŢINEREA CONECTIVITĂŢII
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delimitarea şi marcarea servituţilor de utilitate publică necesare pentru realizarea, extinderea şi
modernizarea infrastructurii de transport;
reglementarea configuraţiilor profilelor stradale pentru străzi noi, în vederea asigurării capacităţilor de
trafic ;
reglementarea unei proceduri de realiniere a fronturilor pentru străzi unde este necesară lărgirea
amprizei, reglementarea amprizelor şi a configuraţiilor necesare pentru situaţiile conrete;
introducerea bretelelor însoţitoare ale inelului ocolitor (Ogorului) în vederea reducerii punctelor de conflict
, delimitarea zonei de protecţie a drumului

PROGRAME DE SUSŢINERE A CONECTIVITĂŢII
PROGRAM 1.1.: Porţile orașului
Programul susţine investiţii ce asigură conectarea municipiului Oradea cu reţeaua de transport rutieră naţională și
europeană, creșterea capacităţii aeroportului Oradea coroborată cu personalizarea funcţională și arhitecturală a
zonelor prin care se intră în municipiu (program integrat și cu programul 1 și 4 din Politica de Dezvoltare
Economică). De asemenea, este vizată conectarea oraşului la reţelele cicloturistice europene.
1.1. PROIECTE PRIORITARE:
1.1.1. Dezvoltarea/modernizarea aeroportului Oradea.
1.1.2. Prelungirea inelului ocolitor în afara străzilor urbane (O. Densuşeanu, Podului, Matei Corvin, Calea
Clujului) şi racordarea la autostrada Borş - Tîrgu Mureş - Braşov, A3 (pe planşă: z01)
1.1.3. Conectarea reţelei intraurbane de piste pentru biciclişti la reţeaua metropolitană de piste, aflată în
planificare, în corelare cu Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Oradea, Proiect 3 (pe
planşă:z02);
PROGRAM 1.2.: Noduri de transport multimodale
Programul are drept scop creșterea mobilităţii persoanelor și mărfurilor prin asigurarea de spaţii pentru conectarea
legăturilor diverselor moduri de transport de trafic către și dinspre centrele de locuire, muncă și recreere.
1.2. PROIECTE PRIORITARE:
1.2.1. Realizarea unui nod intermodal de transport public feroviar/rutier/tramvai în vecinătatea Gării
Oradea, prin construirea unei autogări (pe planşă: c10);
1.2.2. Dezvoltarea unui hub logistic (Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Oradea, Proiect 7);
1.2.3. Dezvoltarea unui terminal aerian de cargo (Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Oradea,
Proiect 8);

PROGRAM 1.3.: Reţele de comunicare
Prin realizarea programului se urmărește asigurarea capacităţii reţelei de transfer de date pentru toate zonele
orașului și asigurarea traseelor subterane pentru pozarea cablajelor diferiţilor operatori.
1.3. PROIECTE PRIORITARE:
1.3.1. City Net – canalizaţie pentru reţele de transfer de date
1.3.2. Hot spot-uri gratuite în spaţii publice

MĂSURI ŞI REGLEMENTĂRI PUG PENTRU SUSŢINEREA ECONOMIEI
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delimitarea şi reglementarea suprafeţelor necesare pentru dezvoltarea diferitelor tipuri de activităţi
economice, trasarea şi reglementarea infrastructurii majore necesare (artere colectoare, reţele edilitare
etc)
introducerea unei proceduri de restru cturare urbană destinată reintroducerii în circuitul economic a
suprafeţelor subutilizate (ex. unităţi industriale dezafectate, foste suprafeţe militare)
introducerea unei proceduri de restructurare a fronturilor principalelor bulevarde, pentru impulsionarea
dezvoltării unui profil funcţional mixt (locuire şi servicii/comerţ) în lungul axelor urbane de interes
consolidarea centrelor de cartier ca zone de concentrare a activităţilor economice cu rol de deservire a
zonelor rezidenţiale
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rezervarea suprafeţelor necesare dezvoltării infrastructurii educaţionale, ştiinţifice şi culturale
protejarea activităţilor agricole, în mod special a pomiculturii, prin limitarea urbanizării terenurilor agricole;
introducerea unei proceduri de urbanizare, în vederea reglementării operaţiunilor de viabilizare a noilor
suprafeţe , în condiţii de gestionare sustenabilă a investiţiilor publice

PROGRAME DE SUSŢINERE A ECONOMIEI
PROGRAM 2.1.: PARCURI TEHNOLOGICE ŞI DE CERCETARE
Programul Parcurilor industriale de producţie urmărește asigurarea amplasamentelor pentru noi activităţi
economice sau pentru extinderea întreprinderilor economice existente cu valoare strategică pentru dezvoltarea
economică a oraşului, dezvoltarea zonelor industriale cu suprafeţe conforme tipului de activitate, operaţionale în
conformitate cu reglementări privind respectarea mediului şi a vecinătăţilor și restructurarea platformelor
industriale create în perioada de dinainte de 1989.
2.1. PROIECTE PRIORITARE:
2.1.1. Extinderea parcului industrial Eurobusiness 2 pe fostele suprafeţe militare şi în zona aeroportului
(pe planşă: a07);
2.1.2. Realizarea unor noi parcuri industriale în zonele str. Santăului şi Suişului, platforma C.E.T. 2, str.
Uzinelor (pe planşă: a07).
2.1.3. Crearea unui pol de competitivitate economică în municipiul Oradea situat pe în zona unităţilor
militare Tancodrom (PIDU Oradea, Programul 5.1.2., proiect P1, pe planşă: a15);
2.1.4. Înfiinţarea unui centru de cercetare – dezvoltare în domeniul energiei regenerabile şi a apei
geotermale (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea, Proiect 12, pe planşă: a16);
2.1.5. Înfiinţarea unui centru de cercetare – dezvoltare – inovare în industria agroalimentară (Strategia de
dezvoltare locală a municipiului Oradea, Proiect 13)
PROGRAM 2.2.: INTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
Programul urmărește creșterea ponderii firmelor locale de afaceri mici și mijlocii în parcurile tehnologice, centrele
de cartier și în zona centrală, specializate în activităţi și servicii axate pe turism, producţie sau artă.

2.2 PROIECTE PRIORITARE:
1
2.2.1 Realizarea infrastructurii dedicate dezvoltării sectorului IMM , în cadrul unuia dintre parcurile
industriale ale oraşului.
2.2.2. Reabilitarea centrelor de cartier (spaţii publice) pentru creşterea atractivităţii lor şi pentru susţinerea
întreprinzătorilor comerciali.
PROGRAM 2.3.: CENTRE DE AFACERI ŞI SERVICII
Programul Centrelor de afaceri urmărește promovarea municipiului ca centru de afaceri regional, asigurând
amplasamente pentru dezvoltări de birouri clasa A în zone cu accesibilitate facilă și pentru servicii suport de tip
centre de conferinţă, târguri și expoziţii etc.

2.3 PROIECTE PRIORITARE:
2.3.1. Realizarea unui centru multifuncţional de conferinţe, congrese şi spectacole pe un amplasament
disponibil în apropierea zonei centrale, a campusului universitar şi a parcului industrial Eurobusiness 2
(pe planşă: a11). Oportunitatea investiţiei este susţinută de PIDU Oradea şi de Strategia de dezvoltare a
Zonei Metropolitane Oradea;
2.3.2. Realizarea unui centru de târguri şi expoziţii în proximitatea aeroportului şi parcului industrial
Eurobusiness 2.

PROGRAM 2.4.: INFRASTRUCTURA EDUCAŢIONALĂ PREUNIVERSIATRĂ ŞI UNIVERSITARĂ
Programul cuprinde proiecte ce privesc creșterea calităţii educaţiei în condiţii de siguranţă și de igienă, prin
reabilitarea clădirilor existente, dezvoltarea de noi spaţii cu funcţiuni precum cele de cazare - cămine, laboratoare
tematice, ateliere și biblioteci, dar și dotarea cu echipamente educaţionale IT, cărţi, documentaţii etc.

2.4 PROIECTE PRIORITARE:
2.4.1. Extinderea şi modernizarea infrastructurii universitare, dezvoltarea unui cartier universitar pe
malurile pârâului Peţa, în apropierea centrului istoric (pe planşă: a13, a11, a06);
MĂSURI ŞI REGLEMENTĂRI PUG PENTRU SUSŢINEREA FUNCŢIONALITĂţII ORAŞULUI
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reglementarea dezvoltării reţelelor edilitare şi a infrastructurii majore de transport
reactivarea unor suprafeţe disfuncţionale sau fără utilizare prin operaţiuni de restructurare urbană
funcţionalizarea cartierelor recent dezvoltate prin reglementarea funcţională a dotărilor necesare:
educaţie, sănătate, spaţii publice, servicii publice şi private (ex. Grigorescu)
limitarea urbanizării excesive în vederea eficientizării investiţiilor în infrastructură şi a reducerii costurilor
transportului public şi privat (principiul oraşului traseelor scurte)
încurajarea mobilităţii lente prin asigurarea calităţii parcursurilor pietonale şi ciclistice prin oraş
asigurarea funcţiunilor conexe (de deservire) zonelor rezidenţiale, în primul rînd în cartierele de locuinţe
colective, prin reglementarea operaţiunilor de regenerare urbană

PROGRAME DE SUSŢINERE A FUNCTIONALITĂŢII ORAŞULUI ŞI A ZONEI METROPOLITANE
PROGRAM 3.1.: APĂ POTABILĂ, CANALIZARE şi TERMOFICARE
Programul coordonează activităţi și proiecte prin care se urmărește ridicarea standardelor de locuire, prin
asigurarea de utilităţi pe întreg teritoriul orașului, la capacitatea necesară, precum și noi investiţii care să asigurare
utilităţile necesare în zonele propuse spre dezvoltare. In mod specific sunt urmărite acele investiţii prin care sunt
definite zonele de protecţie, previzionarea eventualelor schimbări ale nivelului apelor de subsol (în urma influenţei
unor factori externi), modernizarea și extinderea reţelelor, dotarea spaţiilor publice cu fântâni publice, creșterea
calităţii apei potabile și reducerea necesarului de tratare chimică. Pentru reţeaua de canalizare se urmărește
dezafectarea foselor septice și racordarea la canalizare a utilizatorilor.
3.1. PROIECTE PRIORITARE:
3.1.1. Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în Zona Metropolitană Oradea (Strategia de dezvoltare a
Zonei Metropolitane Oradea, Proiect 2). Proiectul include municipiul Oradea.
3.1.2. Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 20092028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei energetice. Realizarea unei noi
centrale de producere a energiei termice (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea, Proiect
11);

PROGRAM 3.2.: TRANSPORT MOTORIZAT PUBLIC ȘI PERSONAL
Prin program sunt asigurate condiţiile mobilităţii sistemului și încurajarea mobilităţii alternative, asigurarea
legăturilor de trafic și a locurilor de parcare, respectiv garare. Prin documentaţiile de urbanism pentru investiţii noi
sunt prevăzute suprafeţele necesare infrastructurii de transport, a parcărilor, inclusiv zonele de protecţie aferente,
dar și a măsurilor de protecţie directe, prin reglementare, sau colaterale prin interzicerea de centre comerciale, în
condiţiile în care, nu au acces direct către reţeaua de trafic de ordin superior (în principal străzi de categoria I).
3.2. PROIECTE PRIORITARE:
3.2.1. Extinderea reţelei de linii de tramvai pe traseul Bd. Decebal - Universitate - str. Dimitrie Cantemir
(pe planşă: c09);
3.2.2. Realizarea inelului central prin măsuri de lărgire a amprizei pe segmentul Sucevei (pe planşă: c01);
3.2.3. Realizarea de parcaje publice multietajate în vederea decongestionării străzilor în zona centrală.
Amplasamente propuse: curtea sediului Primăriei, Piaţa Independenţei, stadionul Voinţa. (pe planşă:
c07);
3.2.4. Realizarea de parcaje colective rezervate locatarilor în cartierele de locuinţe colective, în vederea
decongestionării spaţiilor publice şi a creării de zone verzi (str. Sovata, Şc. Gen. 11 etc);
3.2.5. Realizarea de pasaje subterane de traversare a CF pe Calea Clujului, str. Ogorului, modernizarea
celui de pe Şt. cel Mare la patru benzi (pe planşă: c04);
3.2.6. Modernizarea şi prelungirea străzii Căii Ferate până la strada Ogorului şi realizarea unei străzi pe
latura estică a triajului CF, în vederea reactivării platformei industriale de est (pe planşă c05, c06);
3.2.7. Prelungirea drumului expres (Ecaterina Teodoroiu) până la str. Matei Corvin (pe planşă: c05)
3.2.8. Reorganizarea circulaţiei pe străzile Principatelor Unite şi Călăraşilor.
PROGRAM 3.3.: TRAFIC NEMOTORIZAT - BICICLIŞTI ȘI PIETONI
Programul este integrat cu programul 2 și răspunde politicilor de reducere a factorilor de poluare mobilizând
comunitatea orădeană în folosirea, la nivelul cartierelor sau a întregului municipiu, a sistemelor alternative,
precum biciclete sau mersul pe jos către locurile de muncă, agrement sau spaţiile comerciale. Documentaţia de
urbanism va propune traseele de biciclete și cele pietonale, inclusiv pieţele publice, precum și spaţiile necesare
parcărilor acoperite pentru biciclete.
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3.3. PROIECTE PRIORITARE:
3.3.1. Dezvoltarea unei reţele de piste pentru biciclete la nivelul întregului oraş, conectată la reţeaua
metropolitană de trasee cicloturistice.
3.3.2. Introducerea de facilităţi publice pentru parcarea bicicletelelor (rasteluri, spaţii acoperite), în
principal în zona centrală a oraşului şi în zona de acces a insituţiilor publice.
3.3.3. Reabilitarea pasarelelor pietonale peste CF şi realizarea unor pasarele/pasaje noi la CF, Criş sau
artere rutiere, în vederea îmbunătăţirii mobilităţii lente şi a diminuării efectelor de barieră urbană (pe
planşă: c03).
PROGRAM 3.4.: DOMENIUL PUBLIC
Programul vizează creșterea calităţii spaţiului public din punct de vedere al accesibilităţii și al designului. Din punct
de vedere al accesibilităţii sunt abordate spaţiile publice. Din punct de vedere al accesului, programul urmărește
asigurarea accesibilităţii pentru toate grupele de vârstă, asigurarea accesibilităţii pentru persoane cu dizabilităţi,
prin remodelarea spaţiilor publice în favoarea pietonului. Din punct de vedere al calităţii designului sunt vizate
acţiunile de reabilitare a spaţiilor libere în favoarea locuitorilor și plantarea, mobilarea și iluminarea adecvată a
acestor zone publice.
3.4. PROIECTE PRIORITARE:
3.4.1.Reabilitarea reţelei de spaţii publice din cartierele de locuinţe colective pe baza unor planuri
urbanistice zonale de regenenare urbană. (pe planşă: a09)
3.4.2. Reconfigurarea şi reamenajarea scuarurilor urbane în vederea creării unei reţele de spaţii publice
cu rol de centru sau subcentru de cartier şi cu caracter predominant pietonal. (pe planşă: p01)
PROGRAM 3.5.: ORAŞUL SPAţIILOR VERZI
Scopul programului are în vedere creșterea suprafeţelor spaţiilor verzi, echilibrate pe cartiere, și pe baza unor
indicatori ce corelează densitatea populaţiei și procentajul de spaţii verzi publice și private (26 mp/locuitor). Din
punct de vedere spaţial, sunt consolidate acele coridoare naturale, precum Crișul Repede, și dezvoltarea în reţea
a pieţelor și străzilor, din punct de vedere al plantaţiilor de aliniament sau grădini/squaruri. Un aspect specific este
legat de plantarea în continuare a spaţiilor neconstruite și realizarea în parteneriat cu unităţile administrativ
teritoriale din ZMO a unor perdele sau centuri verzi.
3.5. PROIECTE PRIORITARE:
3.5.1. Realizarea de spaţii verzi publice (pe planşă: v01);
3.5.2. Amenajarea de trasee pietonale/ciclistice şi de spaţii publice cu caracter verde în lungul cursurilor
de apă (Criş, Peţa, Adona);
3.5.3. Amenajarea turistică a râului Crişul Repede (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea,
Proiect 9);
PROGRAM 3.6.: FONDUL DE LOCUINţE
Scopul programului are în vedere acţiuni pentru modernizarea fondului locativ existent pe baza de indicatori de
intervenţie și modernizare, modernizarea prudentă a imobilelor, precum și măsuri de creștere a eficienţei
energetice, în conformitate cu un plan de acţiune urban specific pe acest domeniu. In același timp programul ia în
considerare și spaţiul înconjurător blocurilor, integrand investiţii pentru activităţi cu caracter recreeativ pentru copii
și persoane adulte, și de reabilitare a spaţiilor verzi.
3.6. PROIECTE PRIORITARE:
3.6.1. Realizarea de operaţiuni de regenerare urbană în cartierele de locuinţe colective, mai ales Nufărul
şi Ioşia Nord (pe planşă: a09);
3.6.2. Dezvoltarea fondului de locuinţe sociale ale municipalităţii.

PROGRAM 3.7.: PATRIMONIU ARHITECTURAL ŞI CULTURAL
Programele acoperă patrimoniul tangibil și intangibil. Patrimoniul construit este partea cea mai vizibilă în zona
centrală a municipiului și contribuie la stabilirea identităţii sale. Programul privind regenerarea urbană este
direcţionat către o utilizare durabilă a patrimoniului urban ca ansamblu de zone și clădiri. Pe lângă patrimoniul
tangibil, programul vizează patrimoniu intangibil, al activităţilor artistice, culturale și de dezvoltare a artelor, a
industriei creative, legată de patrimoniul construit și de produsele tradiţionale specifice industriei turismului.

3.7. PROIECTE PRIORITARE:
3.7.1. Reconfigurarea profilului străzii Avram Iancu, în vederea dezvoltării componentei pietonale şi
ciclistice şi creşterii calităţii spaţiilor comerciale pe relaţia universitate – centru istoric (pe planşă: p02);
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3.7.2. Pietonalizarea străzii Vasile Alecsandri, pietonalizarea parţială a segmentului nordic al străzii
Republicii (pe planşă: p04);
3.7.3. Realizarea unui pasaj subteran pentru traficul motorizat în zona Piaţa Independenţei, în vederea
îmbunătăţirii accesibilităţii pietonale a Cetăţii Oradea din direcţia Piaţa Unirii şi reamenajarea suprafeţei
cuprinse între casa de cultură şi cetate (c03/C04).
3.7.4. Refacerea podului pietonal de acces în Cetatea Oradea și a piaţetei din jurul Catedralei Ortodoxe
în construcţie, precum și asigurarea accesibilităţii în Cetate prin realizarea de consolidări dinspre Calea
Clujului (PIDU Oradea, Programul 3.2.8., proiect P6);
3.7.5. Construirea unui pod pietonal care sa lege strada Grigorescu de pasajul Vulturul Negru (Strategia
de dezvoltare locală a municipiului Oradea, Proiect 15, pe planşă: c03);
3.7.6. Amplasarea de monumente de for public, pe baza unor studii care identifică amplasamente
adecvate şi disponibile;
3.7.7. Realizarea unui observator astronomic în Cetatea Oradea.
PROGRAM 3.8.: SERVICII ŞI FACILITĂŢI PENTRU COMUNITATE
Domeniul programului este vast și acoperă elemente necesare calităţii vieţii în municipiu: sănătate, educaţie,
aspecte sociale și sport. Sunt acoperite elementele de analiză integrată a serviciilor publice în apropierea
cartierelor și propunerile de reabilitare și de extindere, acolo unde este cazul, cu spaţii suplimentare și
echipamente specifice serviciului.

Programul identifică necesarul de suprafeţe sportive la nivel de cartier, atât cele cu acces controlat (baze
sportive), cât și cele cu acces public nelimitat, pe cartiere și cvartale de blocuri. Sunt considerate și activităţi legate
de utilizarea reţelelor de spaţii verzi, ca suport al activităţilor sportive și în context metropolitan.

3.8. PROIECTE PRIORITARE:
3.8.1. Introducerea de dotări publice (educaţie, sănătate, spaţii verzi) în zonele urbanizate recent:
Grigorescu, Oncea.
3.8.2. Construirea unui campus şcolar pe str. Armatei Române destinat activităţii Colegiului Economic
„Partenie Cosma” (PIDU Oradea, Programul 3.2.8., proiect P6);
3.8.3. Construirea și echiparea unei Clinici de Chirurgie Cardio-Vasculară Invazivă Oradea (PIDU Oradea,
Programul 3.2.9., proiect P4);
3.8.4. Înfiinţarea unei pieţe de gros pentru produse alimentare (Strategia de dezvoltare a Zonei
Metropolitane Oradea, Proiect 15);
PROGRAM 3.9.: ENERGII REGENERABILE
Programul vizează încurajarea producerii de energii regenerabile, în formă finală, de către agentul energetic sau
de furnizare a materiei prime în stare prelucrată sau brută. Programul trebuie văzut în coordonare cu Programul 1
și Programul 3 din politicile de dezvoltare economică.
3.9. PROIECTE PRIORITARE:
3.9.1. 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 (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea, măsură a programului 2.2.1);

PROGRAM 3.10.: EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
Scop: având în vedere procentul însemnat al consumului energetic de care este răspunzător mediul construit, se
are în vedere creșterea competitivităţii economice a clădirilor, prin reabilitare termică, optimizarea sistemului de
distribuţie a agentului termic, modernizarea sistemelor publice de iluminat și încălzire, cu efecte pentru
diminuarea poluării mediului.
3.10. PROIECTE PRIORITARE:
3.10.1. Sprijinirea operaţiunilor de reabilitare termică a clădirilor de locuinţe din cartierele de blocuri, în
cadrul operaţiunilor de regenerare urbană;
3.10.2. Modernizarea sistemelor de iluminat public.
PROGRAM 3.11.: MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
Scopul programului este legat de conformarea la indicatori, a unui sistem sigur si eficient, la scară urbană și
metropolitană privind gestiunea deșeurilor menajere, provenite din construcţii sau tehnologice/industriale.
3.11. PROIECTE PRIORITARE:
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3.11.1. Valorificarea rezidurilor menajere printr-o staţie de sortare şi valorificare a biomasei realizată în
apropiere de groapa de gunoi a municipiului Oradea. (PIDU Oradea, Programul 3.2.7., proiect P2)
PROGRAM 3.12.: CALITATEA MEDIULUI INCONJURĂTOR
Scopul programului este legat de măsuri de asigurare a creșterii calităţii aerului, din punct de vedere al
suspensiilor și al micșorării temperaturilor insulelor de căldură urbană pe perioada estivală, fiind dezvoltat în
coorodonare cu Programul 5. In cadrul programului sunt introduse toate activităţile necesare realizării depoluarii
terenurilor din zona de Nord-Vest a municipiului.
3.12. PROIECTE PRIORITARE:
3.12.1. Prezervarea habitatelor valoroase, instituirea statutului de arie protejată şi includerea lor în
circuitul turistic şi de agrement al oraşului (pe planşă: v04);
3.12.2. Ecologizarea zonelor poluate şi reutilizarea suprafeţelor pentru activităţi urbane (pe planşă: v05).

DEZVOLTAREA SPAŢIALĂ ÎN TERITORIU
Principiul gestionării spaţiale a oraşului este dezvoltarea de la centru spre periferii. Transpunere directă în plan
spaţial a principiilor dezvoltării durabile, dezvoltarea de la centru spre periferii urmăreşte în primul rând economia
de terenuri, văzute ca resursă primă şi epuizabilă a oricărei forme de dezvoltare. Gestiunarea raţională a acestei
resurse, preocuparea pentru economisirea ei, pentru asigurarea şanselor de dezvoltare ale generaţiilor viitoare se
traduce în cadrul PUG în trei reguli de organizare a structurii urbane:
1. Zonele restructurabile interne oraşului (dezvoltare tip brownfield) primesc prioritate în faţa extinderilor pe
terenuri neocupate (dezvoltare tip greenfield).
2. Extinderea zonei intravilan se face pe baza evaluării necesarului de terenuri pentru perioada de timp vizată.
3. Urbanizarea zonelor de extindere se face etapizat, condiţia principală pentru abordarea unei zone neocupate
fiind dată de un nivel minim de ocupare al zonei reprezentând etapa precedentă.
Astfel, schema de extindere a oraşului include principalele axe şi zonele de dezvoltare majore.
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3.2.3 DIRECŢII DE DEZVOLTARE. OBIECTIVE ŞI ELEMENTE DE
PLANIFICARE
Principii de abordare a planificării în cadrul PUG:
•
gestiune raţională a resursei teren
•
dezvoltare „de la centru spre periferie”, eficientizarea utilizării suprafeţelor deja urbanizate ca alternativă
la extinderea oraşului în cadrul natural
•
corelarea dezvoltării municipiului cu exigenţele evoluţiei zonei metropolitane
•
dezvoltare echilibrată a tipurilor de activităţi economice, în raport cu evoluţia zonei metropolitane şi cu
locuirea în municipiu
•
protejarea cadrului natural, a culturilor pomicole şi viticole şi valorificarea peisajului cultural
•
protejarea şi valorificarea patrimoniului natural şi construit, ca resursă sustenabilă a dezvoltării
•
calitatea spaţiilor publice, a infrastructurii şi a dotărilor ca premisă a calităţii vieţii şi a atractivităţii
economice
•
continuitatea reţelei de spaţii publice şi verzi, conectarea acesteia la reţeaua metropolitană de agrement
şi la cadrul natural
•
oraş deschis şi accesibil pentru toate categoriile sociale, economice şi de vârstă, depăşirea barierelor
urbane şi încurajarea mobilităţii lente
•
reabilitarea centrului istoric (spaţii publice şi clădiri), limitarea traficului auto şi prioritizarea utilizărilor
pietonale
•
dezvoltarea unor axe de dezvoltare integrată în lungul culoarelor ecologice ale cursurilor de apă Criş şi
Peţa
•
consolidarea rolului axei nord – sud (Gh. Doja – Republicii – A. Iancu – Universităţii – Grigorescu) ca
principală concentrare de instituţii, servicii şi comerţ din municipiu
•
integrarea cursurilor de apă în oraş ca factor ecologic, ambiental şi turistic şi cu rol de culoare de
mobilitate lentă în teritoriul metropolitan

Scenarii de dezvoltare spaţială, pe termen mediu şi lung

În ultimul deceniu, Oradea a parcurs atât transformări ale structurii constituite, cât şi un proces de extindere pe
suprafeţe noi, având în cea mai mare parte utilizare agricolă. Cererea foarte mare pentru locuinţe individuale şi
preţul relativ redus al terenului agricol a dus la dezvoltări rezidenţiale cu caracter extensiv.
Zona centrală a oraşului concentrează cea mai mare parte a activităţilor economice din domeniul terţiar, al
instituţiilor publice, precum şi o remarcabilă colecţie de elemente de patrimoniu construit. Pe baza studiilor de
fundamentare planul delimitează zonele valoroase şi introduce reglementări menite să le protejeze şi să le
valorifice. Sunt delimitate şi reglementate Zone Construite Protejate şi sunt marcate clădiri valoroase dpdv

151

PUG Oradea - Memoriu General

arhitectural, urbanistic şi istoric. Acestea sunt propuse fie spre includere în Lista Monumentelor Istorice, fie spre
diferite forme locale de protejare.
Polaritatea dată de cele două mari concentrări ale populaţiei - Rogerius şi Nufărul rămâne o caracteristică
esenţială a corpului urban. Cele două cartiere au dezvoltat o autonomie funcţională în raport cu centrul oraşului şi
beneficiază de bune legături cu acesta prin intermediul unei reţele de transport public şi privat bine puse la punct.
Totuşi, calitatea legăturilor pietonale cu centrul sau cu alte cartiere, starea spaţiilor publice şi verzi, a
infrastructurii, deşi sensibil diferite între cele două cartiere, trebuie îmbunătăţite la nivelul celor din zonele
centrale.
Declinul celor două platforme industriale ale oraşului (vest şi est) a fost compensată economic de dezvoltarea
sectoarelor comercial şi de servicii, cu precădere în zona centrală. Recuperarea şi reintegrarea economică,
ecologică şi urbanistică a fostelor suprafeţe industriale este însă o condiţie pentru o evoluţie echilibrată a
activităţilor în oraş. Prin modernizarea şi extinderea infrastructurii, prin conectarea reţelelor de deservire locală la
principalele artere de transport regional (rutier, feroviar, aerian) este impulsionată revitalizarea arealelor
economice aflate în declin, ca alternativă sustenabilă la dezvoltări pe terenuri noi. Pentru ambele platforme,
planul propune artere colectoare care asigură legături vitale în teritoriu pentru deservirea activităţilor existente şi
viitoare.
Modernizarea şi extinderea reţelei de străzi a canalizat interesul investiţional. Astfel, apariţia centurii şi
modernizarea şoselelor de acces în oraş a dus la concentrarea de activităţi cu caracter comercial, logistic şi de
servicii în sudul oraşului. Succesul parcurilor tehnologice Eurobusiness, înfiinţate de către administraţia publică,
justifică extinderea şi multiplicarea infrastructurii de susţinere a afacerilor şi în mod special a IMMurilor, în
conexiune directă cu dezvoltarea infrastructurii de transport - prelungirea rutei ocolitoare, modernizarea
aeroportului, înfiinţarea nodurilor intermodale sau dezvoltarea unui hub logistic. Noua infrastructură pentru
industrie şi afaceri oferă indirect, alături de perspectiva impulsionării economiei locale, posibilitatea îmbunătăţirii
calităţii vieţii în multe cartiere, prin reducerea prezenţei unor activităţi poluante şi incompatibile cu locuirea cum ar
fi serviciile tehnice, depozitarea de bunuri sau mica producţie industrială.
În vederea susţinerii acetei dezvoltări, planul rezervă suprafeţe importante pentru extinderea activităţilor din
domeniile industriei, a logisticii şi a serviciilor. Pentru a asigura simultan funcţionarea în bune condiţii a inelului
ocolitor şi a principalelor artere de penetraţie (DN 76, DN 79, DN1), sunt prevăzute bretele însoţitoare menite a
deservi accesele la activităţile riverane marilor artere, fără ca traficul de deservire/aprovizionare/destinaţie să
afecteze fluenţa circulaţiei principale. În acelaşi scop, al asigurării unei variante de ocolire funcţionale şi
nepoluante, traseul ocolitor actual este propus spre deviere pe o rută care ocoleşte municipiul. Prin aceasta, sunt
eliberate de traficul de tranzit zone rezidenţiale extinse (str. Podului, str. Matei Corvin), acest lucru facilitând
întreprinderea unor măsuri de reabilitare a calităţii locurii în aceste cartiere.
Dezvoltarea deosebit de dinamică a periferiei sudice are şi o semnificativă componentă rezidenţială (Europa,
Grigorescu). O parte importantă a noilor cartiere - deopotrivă în nord şi în sud - a fost construită pe teritoriul
comunelor limitrofe, la limita oraşului, sporind astfel rolul unei planificări spaţiale extinse dincolo de graniţele
adminstrative ale municipiului. Trăsătura comună tuturor zonelor urbanizate recent (Grigorescu, Oncea, Episcopia
Bihor sud, Podgoria etc) este lipsa dotărilor publice (în mod special a celor de învăţământ şi de sănătate), a
spaţiilor verzi şi starea deficitară a infrastructurii edilitare şi a celei de acces. Reţeaua de spaţii publice şi de
amenajări şi obiective de deservire a locuitorilor este aproape inexistentă în noile cartiere (transport public, pieţe
comerciale, locuri de joacă, scuaruri şi zone pietonale, terenuri de sport etc). Compensarea acestui deficit este o
măsură esenţială pentru asigurarea unei bune funcţionări a acestor cartiere în viitor.
Pentru a asigura o extindere sustenabilă a oraşului în următoarea decadă, planul introduce reglementări,
proceduri şi măsuri noi:
• condiţionarea urbanizării unor suprafeţe noi prin derularea unei proceduri speciale de urbanizare,
cuprinse în regulament
• introducerea unui set de dotări publice şi de ineteres pentru public în cartierele urbanizate recent
• gestionarea precaută a limitei zonei intravilan, în raport cu necesarul de terenuri noi estimat pentru
decada 2015 - 2025 şi cu direcţionarea raţională a investiţiilor publice, în acord cu priorităţile de
dezvoltare ale municipiului
Versanţii din nordul oraşului, cu expunere favorabilă, au fost cel puţin la fel de atractivi pentru construirea de
locuinţe, urbanizarea acestei zone având ca şi consecinţe negative restrângerea culturilor viticole şi pomicole şi
expunerea locuitorilor la riscuri crescute de alunecări de teren. Asigurarea stabilităţii versanţilor şi protejarea
culturilor tradiţionale ale oraşului şi a economiei aferente sunt obiective cel puţin la fel de importante ca şi
satisfacerea nevoii de locuinţe noi şi trebuie avute în vedere. În acest scop, planul reglementează tipologii
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rezidenţiale capabile să asigure forme de locuire sustenabile, protective faţă de mediu şi în special faţă de livezi şi
vii.

Tendinţe de evoluţie spaţială în teritoriu, 2000-2012

3.2.3.1 Axe şi zone de dezvoltare. Extinderea zonei intravilan.
Culoarul Crişului a rămas principala axă spaţială şi funcţională a oraşului, ea legând o mare parte a cartierelor,
centrul istoric, zonele de agrement. Importanţa acestei axe este confirmată de atenţia şi popularitatea pe care
spaţiile publice de pe maluri au primit-o în ultimii ani. Potenţialul dat de cursul râului trebuie consolidat şi
valorificat în continuare, prin dezvoltarea zonelor riverane şi prin îmbunătăţirea calităţii spaţiilor publice de pe
maluri. Malurile apelor oferă o resursă importantă de spaţii verzi în condiţiile unui deficit semnificativ înregistrat pe
cap de locuitor în 2012. Planul propune extinderea parcursului pietonal şi ciclistic în lungul malurilor, ca prim
tronson continuu al unei viitoare reţele metropolitane / regionale de mobilitate lentă. Extremităţile de est şi de vest
al parcursului Crişului pot găzdui noi zone de agrement, în strînsă legătură cu apa şi cu peisajul natural valoros
(ambele zone sunt parte ale reţelei de arii protejate Natura 2000). Pe baza studiilor de specialitate
premergătoare planului, sunt identificate şi delimitate arii naturale care adăpostesc specii vegetale şi animale
valoroase şi care necesită măsuri de protecţie, respectiv condiţii speciale de autorizare a lucrărilor de construire.
Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, aceste areale sunt propuse spre includere în sistemul Natura 2000).
Emergenţa sectorului universitar, extinderea campusului aferent, a noilor oferte comerciale şi rezidenţiale de pe
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latura sudică a oraşului, a viitorului parc Salca, conferă culoarului pârâului Peţa rolul unui potenţial coridor de
dezvoltare, care reuneşte investiţii publice cheie (educaţie, cercetare, cultură, susţinerea afacerilor) cu locuinţe de
tip urban şi spaţii de agrement. Valorii ecologice şi urbanistice a culoarului Peţa i se adaugă cea de axă verde de
legătură între cartiere (Ioşia – campus universitar – P-ţa 22 Decembrie – Salca – Seleuş –Nufărul) şi de legătură
verde cu zona balneară de la Băile Felix. Măsurile necesare dezvoltării acestei axe includ restructurarea
suprafeţelor militare dezafectate, amenajarea peisagistică a malurilor, introducerea de locuinţe şi servicii,
valorificarea suprafeţelor prin relocarea activităţilor de depozitare, producţie sau de gospodărire comunală. În timp
ce reglementările vor viza limitarea circulaţiei auto în lungul culoarului verde Peţa, traseul pietonal şi ciclistic în
lungul malurilor este dublat de introducerea unei linii de tramvai pe traseul Bd. Decebal – C. Matei Basarab –
Universitate – culoarul Peţa – str. Dimitrie Cantemir.
Cele două axe principale de dezvoltare est-vest (Criş şi Peţa) sunt susţinute prin îmbunătăţirea legăturilor nordsud, pe traseul actualelor bulevarde, dar şi prin realizarea unor legături noi. Prin intensificarea şi îmbunătăţirea
utilizării terenurilor riverane ale acestor bulevarde, dar şi prin întărirea componentei pietonale şi creşterea calităţii
spaţiilor publice, se urmăreşte consolidarea unor axe de dezvoltare urbană atractive şi o mai bună ierarhizare a
structurii oraşului. Principala axă nord-sud reuneşte obiective publice şi spaţii de primă importanţă în oraş:
Cimitirul, Universitatea, Centrul Istoric, magazinul Crişul, spitalul judeţean). Prelungirea acestui traseu spre sud şi
nord şi completarea obiectivelor de interes pentru public (centru de conferinţe, campus, zone de agrement etc),
dar şi reamenajarea spaţiilor publice în lungul său, sporesc importanţa şi atractivitatea axei nord-sud.
Planul urbanistic general – preluînd prevederile legii 350/2001– identifică şi delimitează zonele care necesită
măsuri de planificare uranistică aprofundată.
Acele părţi ale oraşului care concentrează valori de patrimoniu istoric sunt reglementate detaliat în cadrul
regulamentului local de urbanism aferent PUG. Totuşi, pentru a asigura protejarea şi dezvoltarea acestor zone
valoroase, se impune elaborarea de documentaţii urbanistice de specialitate – în mod special Planuri urbanistice
zonale pentru zone construite protejate PUZCP.
Cartierele de locuinţe, în mod special cele de locuire colectivă edificate înainte de anul 1990, concentrează o
mare parte a populaţiei urbane şi necesită măsuri de reabilitare a reţelei de dotări, infrastructură şi spaţii publice
precum şi de eficientizare energetică a clădirilor. Pentru aceste cartiere, planul introduce reglementări-cadru şi
recomandări menite să sprijine operaţiunile viitoare de reabilitare şi modernizare (protejarea zonelor verzi,
limitarea densificării suplimentare cu construcţii, amplasamente recomandate pentru realizarea parcajelor de
cartier. Măsurile care vizează creşterea calităţii vieţii în aceste cartiere trebuie realizate concertat, pe baza unei
planificări riguroase, la nivel de cartier sau sub-cartier. Astfel intervenţiile substanţiale în aceste zone sunt
condiţionate de elaborarea unui Plan de Regenerare Urbană (PRU), care să abordeze într-o formă integrată
zonele în cauză, cu luarea în considerare a tuturor aspectelor problematice: infrastructură edilitară, educaţională,
socială şi de sănătate, transport public şi privat, spaţii verzi şi spaţii publice, performanţă energetică, servicii
publice şi private, calitatea mediului etc.
Atît pentru cartierele de locuinţe colective, cît şi pentru cele tradiţionale, planul propune o reţea de sub-centre de
cartier, grupate în jurul unor spaţii publice existente, dar care necesită măsuri de reabilitare (piaţete şi grădini
urbane, scuaruri etc).
Analizele preliminare PUG arată că, în perioada 2000-2012 dezvoltările pe terenuri noi (neviabilizate) au însumat
aproximativ 560 ha. Decada analizată include perioada 2002-2008, în care s-au înregistrat valori record ale
investiţiilor imobiliare după 1990, pe fondul unui boom economic generalizat la nivel naţional. În acelaşi timp, în
2012, rezervele de teren neviabilizat (agricol sau fără destinaţie) aflate în zona intravilan a municipiului se ridică la
aproximativ 2500 ha. Cu alte cuvinte, municipiul dispune, în limitele actuale ale zonei intravilan, de o rezervă de
peste patru ori mai mare decât capacitatea sa de extindere, chiar calculată la valorile sale cele mai ridicate.
Costurile ridicate ale operaţiunilor de viabilizare a terenurilor de dezvoltare greenfield, impactul negativ al
urbanizării extensive asupra mediului şi asupra sectorului agricol, precum şi rezervele mai mult decât suficiente
de care oraşul dispune deja, justifică şi impun limitarea gestionării limitei intravilan la corecturi şi adaptări ale
traseului său din anul 2000 (cu modificările anterioare prin PUZuri) la situaţia cadastrală, în vederea clarificării
condiţiilor de construibilitate a parcelelor secţionate în prezent de traseul limitei. Puţinele excepţii propuse vizează
realizarea unor obiective de utilitate publică.

PUG Oradea - Memoriu General

154

Schemă a principalelor axe de dezvoltare: nord-sud, Criş, Peţa şi inelul central. (situaţia 2013 / situaţia propusă)

ZONELE DE RESTRUCTURARE
Prin PUG se intituie două categorii de spaţii destinate restructurării: cele riverane unor artere de trafic şi cele cu
caracter industrial cu potenţial de restructurare.
Zonele restructurabille adiacente arterelor de trafic sunt spaţii cu caracter rezidenţial de tip periferic,
dezvoltate pe un parcelar cu cl diri de factur modest , situate în lungul unor str zi care, odat cu dezvoltarea
oraşului şi a traficului urban au devenit culoare importante de circulaţie, dar şi de interes.
Acest fapt a antrenat un proces de declin urban, determinat de numeroasele disfuncţionalit ţi şi
incompatibilit ţi ap rute:
• trafic ce se desfăşoară în spaţii urbane neadecvate, subdimensionate;
• mixaj funcţional incoerent prin instalarea în cl dirile / p rţi de cl diri iniţial dedicate funcţiunii de
locuire a unor activit ţi de tip terţiar dintre care unele incompatibile cu aceasta din cauza polu rii
fonice, vizuale etc, desf şurate frecvent în condiţii improvizate, precare, neadecvate;
• pierderea intimit ţii curţilor locuinţelor prin utilizarea celor vecine pentru alte activit ţi – parcare,
depozitare etc;
• degradarea calit ţii locuirii şi diminuarea prezenţei acesteia;
• volum mare de transport de mărfuri pentru aprovizionare şi desfacere;
• degradarea spaţiului public, parcare in exces;
• adaptarea, transformarea, extinderea nefirească a cl dirilor existente, structural inadecvate altor
funcţiuni;
• apariţia unor construcţii noi disonante cu caracterul zonei care, prin diversitatea modurilor de
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ocupare a terenului, tipologie, calitate, determină o diversitate negativ , rezultat al lipsei unei
reglement ri clare şi unitare;
Aceste spaţii vor avea funcţiune mixtă, de tip subcentral şi vor fi organizate pe principiul cvartalului, cu fronturi
închise.
Zonele restructurabile cu caracter industrial sunt reprezentate de unităţi industriale aflate în general în
proprietate privată, dispunând de suprafeţe însemnate de teren, situate în locaţii importante pentru dezvoltarea
oraşului.
Activitatea industrială iniţială a încetat sau s-a restrâns considerabil. In prezent o parte din spaţii sunt închiriate
micilor întreprinderi pentru activităţi de producţie şi servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, depozitare etc,
desfăşurate în general în condiţii improvizate, precare, neadecvate. Unele spaţii sunt complet neutilizate.
Incintele industriale evidenţiază o structurare internă mediocră, dezordonată, rezultat al unor dezvoltări în timp
nesistematice, zonele de acces/primire (preuzinalele) fiind disfuncţionale sau inexistente.
Clădirile/halele industriale sunt de facturi diverse, majoritatea construite în a doua jumătate a secolului al XX-lea
şi se află în stări de conservare şi valoare de utilizare foarte diferite. Puţine dintre acestea au valoare de
patrimoniu industrial.Infrastructura e în general degradată.
Terenurile prezintă un nivel variabil de contaminare în urma activităţilor industriale ce s-au desfăşurat aici.
Prin Planul Urbanistic General teritoriile industriale existente îşi păstrează destinaţia actuală, industrială.
Restructurarea / schimbarea destinaţiei terenurilor unităţilor industriale poate fi acceptată de către administraţia
publică locală.
Pentru schimbarea destinaţiei acestor terenuri se va aplica o procedură de restructurare pe bază de
contract între Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi proprietarii unităţilor industriale. Etapele procedurii
implică:
• negocieri cu administraţia publică locală pentru stabilirea condiţiilor-cadru de restructurare – prin care se
vor stabili noul profil funcţional, principalii indicatori urbanistici, obiectivele de interes public necesare în
zonă, parametrii economici ai operaţiunii, drepturile şi obligaţiile părţilor etc - în limitele prevederilor
prezentului regulament;
• elaborarea studiilor urbanistice (masterplan ce va trata teme ca - accesibilitatea, organizarea spaţialfuncţională, infrastructura, traficul, parcarea autovehiculelor, sistemul de spaţii publice, servituţile de
utilitate publică ce grevează teritoriul respectiv, parametrii tehnico-economici) şi de mediu necesare. Se
va elabora un studiu de fezabilitate;
• finalizarea negocierilor pe baza datelor furnizate de studiile mai sus menţionate, ce devin parte integrantă
din contract;
• încheierea contractului de restructurare între Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi deţinătorul
unităţii industriale;
• elaborarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
Caracterul propus pentru aceste zone este de zonă mixtă incluzând locuire colectivă şi funcţiuni administrative,
financiar-bancare, comerciale (terţiare) cu caracter intraurban, culturale, de învăţământ, de sănătate, sportive, de
turism. Locuirea va ocupa între 30 şi 70% din suprafaţa construită desfăşurată totală (raportul optim între locuire
şi celelalte activităţi ar fi de 1:1).
Prin contractul de restructurare se admit utilizări monofuncţionale pentru funcţiuni ample de interes pentru public
major – complex expoziţional, centru de congrese şi conferinţe, campus universitar, sală polivalentă, centre
medicale de mari dimensiuni, parc sportiv sau tematic etc.
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Zone destinate operaţiunilor de restructurare

ZONE DE URBANIZARE
Limitarea şi controlul, prin diferite mijloace şi politici, a extinderii zonei edificate a oraşului în cadrul natural este
principala măsură pentru asigurarea unui grad adecvat de sustenabilitate a evoluţiei oraşului pe termen mediu şi
lung. Acest lucru se va realiza prin aplicarea unei proceduri de urbanizare.
Etapele procedurii implică:
• obţinerea Avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism privind oportunitatea
urbanizării, prin care se vor specifica detaliat programul urbanistic, servituţile de utilitate publică, alte
condiţionări specifice teritoriului în cauză;
• obţinerea Avizului de Oportunitate din partea Consiliului Local pe baza cererii formulate de către asociaţia
de proprietari constituită în prealabil (sau de către toţi deţinătorii de terenuri din zonă);
• elaborarea de către proprietari / dezvoltatori a documentaţiilor de urbanism - ilustrare urbanistică
(masterplan) şi Plan Urbanistic Zonal - ce vor trata teme ca: integrarea în contextul urban, accesibilitatea,
zonarea, organizarea spaţial-funcţională, gruparea în teritoriu a diferitelor tipuri de locuinţe individuale,
traficul, infrastructura edilitară, sistemul de spaţii publice, servituţile de utilitate publică ce grevează
teritoriul respectiv, reparcelarea terenurilor, parametrii tehnico-economici (pentru care se recomandă
elaborarea unui studiu de fezabilitate) etc;
• Reparcelarea terenurilor cuprinde următorii paşi:
o constituirea asociaţiei temporare a proprietarilor terenurilor cu scopul iniţierii şi derulării acţiunii de
reparcelare (opţional);
o reactualizarea bazei topografice şi cadastrale;
o unificarea (comasarea) virtuală a terenurilor;
o remodelarea parcelarului în conformitate cu structura urbană propusă, în mod obligatoriu
conformă prezentului RLU. Suprafeţele de teren aferente obiectivelor de utilitate publică se vor
constitui prin diminuarea proporţională proprietăţilor iniţiale. In cadrul suprafeţelor destinate
obiecivelor de utilitate publică se vor identifica două categorii de terenuri – cele aferente tramei
stradale şi infrastructurii edilitare de interes local (în general ocupând 20 – 25% din suprafaţa
totală) şi cele aferente celorlalte categorii de obiective de interes public (trama stradală majoră,
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învăţământ, sănătate, locuinţe sociale, spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii etc), în cotă fixă
de 10% din suprafaţa totală. Această din urmă categorie poate fi ulterior relocată (parţial) de
către administraţia publică locală prin diferite proceduri (schimburi de teren etc), în scopul
asigurării reţelelor coerente de spaţii şi servicii publice în zonă şi oraş, cu condiţia amplasării în
noile locaţii doar a unor obiective de utilitate publică;
• PUZ se va conforma strict reglementărilor PUG şi RLU;
• aprobarea PUZ;
• elaborarea de către proprietari / dezvoltatori a proiectelor tehnice necesare pentru echiparea completă
edilitar-urbanistică a teritoriului ce ce a fost definit ca o etapă în procesul de urbanizare prin PUZ:
o reţele, rezervoare şi staţii de pompare pentru apa potabilă, reţele de canalizare şi gestiunea
apelor meteorice, reţele electrice şi puncte de transformare, iluminat public, comunicaţii, gaz
metan şi a racordurilor acestora la infrastructura urbană majoră;
o străzi şi alte tipuri de spaţii publice (spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii etc), pentru primele
aplicându-se profile transversale în conformitate cu reglementările PUG şi normele tehnice
specifice;
o autorizarea lucrărilor de echipare completă edilitar-urbanistică;
• realizarea de către proprietari / dezvoltatori a lucrărilor de echipare completă edilitar-urbanistică şi
recepţia acestora;
• întabularea noii structuri parcelare, inclusiv a suprafeţelor ce intră în proprietate publică.
Terenurile destinate urbanizării au astăzi destinaţie agricolă – păşuni, fânaţe, arabil – sau libere. Destinaţia
propusă este variată (locuinţe, instituţii şi servicii publice, zone verzi publice, activităţi economice, zone mixte,
etc.)
Modul în care zonele funcţionale existente suferă modificări pe baza procedurilor de restructurare şi urbanizare
sunt evidenţiate în tabelul cu date de sinteză iar distribuţia spaţială a acestora în teritoriu este reprezentată în
planşa de zonificare propusă.
Structura funcţională propusă este una cu un mixaj echilibrat. Reglementările vizează un model de oraş echilibrat
în sensul tradiţiei europene: continuitate, mixaj, concentrare, densitate, eficienţă, durabilitate.

Zone destinate operaţiunilor de urbanizare
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Exemplificarea şi ilustrarea operaţiunii de urbanizare pentru cazul terenurilor situate la sud de cartierul
Grigorescu. În forma sa actuală, cartierul este rezultatul unui proces de urbanizare fragmentară, pe bază de
PUZuri de mici dimensiuni, necorelate între ele la nivelul tramei stradale, a reţelelor edilitare sau a sistemului de
dotări publice şi spaţii verzi. În consecinţă, cartierul suferă de un deficit semnificativ la nivelul infrastructurii publice
şi a dotărilor. În vederea echilibrării acestei situaţii, PUG propune asigurarea funcţiunilor necesare prin
urbanizarea planificată a terenurilor disponibile în zonă. Etapele operaţiunii de urbanizare sunt detaliate în cadrul
Regulamentului local de urbanism aferent PUG.

Situaţia actuală: zonă monofuncţională cu important deficit de dotări, spaţii publice şi infrastructură
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Comasarea virtuală a suprafeţelor care fac obiectul operaţiunii de urbanizare, rezervarea zonelor necesare pt. infrastructură şi
dotări

Reconfigurarea parcelarului, realizarea infrastructurii
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Realizarea investiţiilor publice şi private

Accesarea unei noi zone de urbanizare, după finalizarea celei precedente
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3.2.4 ETAPELE DE INTERVENŢIE FIXATE DE STRATEGIA DE DEZVOLTARE.
OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ NECESARE
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3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU
Îmbunătăţirea legăturilor cu localităţile din ZMO
• prelungirea inelului ocolitor al oraşului pe un traseu exterior zonelor urbanizate şi racord la viitorul traseu
al A3, fluidizarea circulaţiei pe inelul ocolitor prin realizarea de pasaje denivelate, benzi însoţitoare şi prin
limitarea numărului de intersecţii şi accese.
realizarea
unor artere noi de legătură cu inelul ocolitor
•
• dezvoltarea / modernizarea punctelor de transfer intermodal de importanţă metropolitană şi regională:
o autogara Nufărul şi autogara propusă pentru zona gării centrale
o gările Est şi Vest
• extinderea reţelei de trasee cicloturistice:
o traseul Crişului: Ungaria – Cheresig – Toboliu – Girişu de Criş – Tărian – Sîntandrei – ORADEA –
Funghiu – ... – Aleşd – Munţii Apuseni
o traseul Peţa: urmează malurile cursului de apă de la Băile Felix pînă la vărsarea în Criş
o traseul lacurilor: Săldăbagiu de Munte – Paleu – Cetariu – Tăutelec - Şişterea
• protejarea peisajului cultural, cu precădere în zona colinară de la nordul municipiului

traseu propus pentru ruta ocolitoare (linia punctată reprezintă traseul actual)
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amplasamentele parcurilor tehnologice (roşu) şi a nodurilor de transport
intermodal

zona metropolitană Oradea – legături în teritoriu
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3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE
(extras din Studiul de dezvoltare economică locală, IHS Romania, 2012)

In condiţiile date ale contextului european, regional şi naţional, factorii dezvoltării economice locale se află sub
influenţa acţiunilor publice şi private, ce îi poate transforma în avantaje competitive în raport cu ceilalţi competitori
de pe piaţa urbană. Analiza a parcurs patru categorii de factori: accesibilitatea, forţa de muncă, atractivitatea
mediului urban şi capacitatea administraţiei locale de a susţine dezvoltarea. Concluziile analizei conduc la o serie
de recomandări ce vor fi ulterior agregate într-o strategie de dezvoltare economică locală.

Aspecte cheie identificate:
4.3.1. Accesibilitate
Municipiul Oradea are o bună accesibilitate
rutieră, feroviară şi aeriană. Cu toate acestea
pot fi identificate o serie de disfuncţionalităţi în
ceea ce priveşte fluiditatea traficului intern şi
transportului public.

Recomandări:
Implementarea unui concept de trafic integrat /
intermodal la nivel metropolitan, în vederea creşterii
accesibilităţii şi mobilităţii în teritoriu şi care să
prevadă:
 Externalizarea unei părţi substanţiale din
traficul de tranzit, prin realizarea unei centuri
exterioare municipiului Oradea, care să
traverseze circular zona metropolitană şi să
facă legătura cu drumurile expres şi
autostrăzile ce urmează a se construi în
proximitatea municipiului Oradea în
următorii 5 până la 7 ani.
 Reducerea traficului auto prin
implementarea unei serii de măsuri
investiţionale, de reglementare şi
informaţional - educaţionale care, cumulat,
să aibă efectul unei scăderi în utilizarea
autovehiculelor (în special a autoturismelor)
în transportul intra-urban.
 Fluidizarea fluxurilor de trafic urban.
Susţinerea dezvoltării aeroportului, ca factor al
economiei locale şi a zonei adiacente acestuia
pentru funcţiuni compatibile.

4.3.2. Forţa de muncă
Forţa de muncă, prin calitatea calificării
acesteia şi nivelului scăzut de salarizare faţă
de competitorii regionali reprezintă un avantaj
competitiv. Problemele acestui sector ţin însă
de următoarele aspecte:
• Scăderea numărului de salariaţi, ca urmare
a descreşterii activităţilor economice/
interesului local investiţional;
• Migraţia specialiştilor către alte zone ale
UE;
• Descreşterea numărului de studenţi.

Atragerea de investiţii şi stimularea iniţiativelor
antreprenoriale locale, promovarea activităţilor de
cercetare – dezvoltare, prin programele europene
dedicate (mai ales în domeniul apei geotermale,
energiilor neconvenţionale, medicinii şi agriculturii).
Transfer de know-how pentru înlocuirea
echipamentelor prin tehnologii performante în
domenii precum: industria electronică şi
electrotehnică, industria farmaceutică, industria
alimentară etc.
Forţă de muncă superior şi mediu calificată pentru a
susţine activităţile noi relocate în parcul industrial
dar şi activităţile care vor marca un nou început în
economia locală cum sunt activităţile din domeniul
cunoaşterii.

4.3.3. Atractivitatea mediului urban
Oradea are o ofertă bogată şi variată de
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Conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului
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monumente, spaţii de cultură, activităţi şi
evenimente culturale şi modalităţi de petrecere
a timpului liber.
Principală problemă a acestui factor este
competiţia foarte strânsă în acest domeniu
între toate oraşele analizate, ceea ce reclamă
o serie de intervenţii în valorificarea maximă a
patrimoniului existent. O altă problema este
promovarea insuficientă a evenimentelor
culturale la nivel european, regional.

arhitectural urbanistic, prin
Promovarea oraşului, valorilor şi evenimentelor sale,
pentru atragere de activităţi economice şi de
vizitatori.
Dezvoltarea unui centru regional de conferinţe şi a
unui centru expoziţional la standarde internaţionale.

4.3.4. Capacitatea administraţiei locale de susţinere a dezvoltării economice locale
Eficienţa şi eficacitatea administraţiei locale în Realizarea unei structuri locale/metropolitane de
planificarea dezvoltării urbane în general şi dezvoltare economică, cu responsabilităţi în
stimulării dezvoltării economice în particular susţinerea iniţiativelor antreprenoriale, în realizare
sunt certificate de planurile şi proiectele de de proiecte în parteneriat public-privat, în marketing
dezvoltare realizate, sau aflate în curs de urban.
implementare.
Promovarea oportunităţilor de investiţie în municipiu
Administraţia locală asigură prin proiectele şi în ZMO.
dezvoltate servicii de calitate pentru investitori,
informare, asistenţă de specialitate, interfaţa cu Managementul patrimoniului municipal în sensul
valorificării sale din punctul de vedere al dezvoltării
alte instituţii.
economice.
Aceeaşi problemă a competiţiei, mai ales la
nivel european necesită însă o abordare mai Amenajarea (cu infrastructură de bază) de parcuri
structurată şi o coordonare a acţiunilor publice industriale pe locaţiile identificate, în parteneriat cu
şi private, precum şi a acţiunilor de tip hard şi sectorul privat, pentru relocarea activităţilor
soft (ex: proiecte de investiţii coordonate cu economice existente pe amplasamente improprii şi
proiecte de resurse umane).
pentru dezvoltarea activităţilor noi productive,
logistice şi de cercetare.
Dezvoltarea de proiecte de dezvoltare economică în
parteneriat cu oraşele similare din regiune.
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3.5. ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV.
BILANŢ TERITORIAL PROPUS
3.5.1. CATEGORIILE DE INTERVENŢIE PENTRU ÎNLĂTURAREA
DISFUNCŢIILOR
a). Principalele disfuncţii constatate în urma analizelor premergătoare PUG sunt rezultatele extinderii zonelor
construite sau construibile în jurul suprafeţei intravilan. Efectele negative ale acestor extinderi sunt de ordin
economic, ecologic, urbanistic şi administrativ.
Prin urmare, prin PUG, se prevăd măsuri de limitare şi control a operaţiunilor de dezvoltare fragmentară, în primul
rând prin exigenţa de evaluare a oportunităţii acestor operaţiuni prin prisma interesului public. De asemenea,
extinderea suprafeţei intravilan propusă prin PUG are în vedere următoarele criterii, indicatori şi obiective:
- respectarea prevederilor legale în vigoare, a convenţiilor internaţionale la care România este parte şi a
documentaţiilor de amenajare a teritoriului privind gestiunea raţională a resursei funciare;
- necesitatea unei dezvoltări urbanistice controlate, coerente şi durabile, care asigură calitatea vieţii şi
drepturile asupra proprietăţii, atât locuitorilor de astăzi ai oraşului, cât şi, în egală măsură, generaţiilor
viitoare. Din acest deziderat decurge necesitatea asigurării resurselor de teren pentru perspective de timp
care depăşesc termenul de valabilitate al actualului PUG, acela de 10 ani;
- viabilitatea şi fezabilitatea extinderii reţelei stradale şi a reţelei de infrastructură edilitară pentru zonele
noi, prin prisma analizei cost-beneficiu asupra investiţiilor din bugetul public;
- necesitatea concentrării investiţiilor de dezvoltare în zone din interiorul oraşului, astăzi subutilizate
inadecvat, cu avantajul economic al pre-existenţei echipărilor edilitare şi al acceselor stradale asigurate;
- necesitatea asigurării unei rezerve suficiente de terenuri exploatabile agricol în zona periurbană ClujNapoca, în vederea susţinerii economiei agrare;
- necesitatea protejării cadrului natural al municipiului, ca susţinător al calităţii ecologice a vieţii în oraş;
- necesitatea păstrării unui volum echilibrat de trafic auto în oraş, prin evitarea prelungirii excesive a
traseelor între centru şi cartiere, în vederea limitării la nivel local şi regional a poluării fonice şi emisiilor cu
efect de seră;
- necesitatea asigurării calităţii vieţii pentru toţi cetăţenii muncipiului, prin rezervarea suprafeţelor
necesare pentru realizarea arterelor de trafic, a infrastructurii edilitare, a dotărilor şi echipamentelor
publice (sănătate, învăţământ, spaţii verzi, terenuri de sport, locuri de joacă etc.)
b). Extinderea rolului regional al municipiului prin distribuţia activităţilor în acord cu potenţialele locale şi prin
modernizarea reţelelor de comunicaţie şi transport
c). Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi valorificării durabile a resurselor
naturale
c.) Valorificarea, conservarea şi protejarea fondului construit valoros şi a peisajului cultural(patrimoniul construit şi
natural) ca factor al dezvoltării şi al identităţii teritoriale
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3.6.2. BILANŢUL TERITORIAL AL MUNICIPIULUI ORADEA (TERITORIUL
ADMINISTRATIV)

Încadrarea în teritoriul administrativ
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3.6. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICAREA
TERITORIULUI INTRAVILAN. BILANŢ TERITORIAL
3.6.1. LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS
Gestionarea suprafeţei intravilan a avut la bază următoarele considerente.
1. Bilanţul suprafeţelor disponibile pentru dezvoltare (terenuri libere) şi aflate în teritoriul intravilan în anul
2013 este de aproximativ 2500 de hectare. În perioada cuprinsă între 2000-2012 au fost viabilizate şi
ocupate cu construcţii la nivelul municipiului Oradea aproximativ 550 de hectare de terenuri noi. Prin
urmare, în perioada de valabilitate a Planului Urbanistic General (2014-2024), Oradea dispune de o
rezervă de terenuri aflată cu mult peste necesarul estimat (450%).
2. Costurile publice aferente extinderii şi întreţinerii infrastructurii pentru zonele urbanizate pe foste terenuri
agricole în perioada 2000-2012 (străzi, reţele, dotări etc) au fost foarte ridicate, în condiţiile în care
cartierele constituite ale oraşului, precum şi zona istorică necesită o serie de investiţii esenţiale 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 municipalităţii pentru următorii ani.
3. Ocuparea cu construcţii a cadrului natural sau agricol al municipiului reduce suprafeţele disponibile
culturilor şi are, de multe ori, efecte negative asupra mediului şi a peisajului. Reducerea considerabilă a
suprafeţelor ocupate de livezi, afectează nu numai o tradiţie economică a oraşului, dar reduce stabilitatea
geologică a versanţilor şi sporeşte riscul producerii de alunecări. Protejarea suprafeţelor cultivabile, a
livezilor şi viilor, prin păstrarea destinaţiei agricole sau a stării lor naturale este un obiectiv la fel de
important al dezvoltării oraşelor ca şi realizarea de construcţii, motiv pentru care este conţinut în diverse
tratate europene ratificate de România, precum şi în legislaţia urbanistică aflată în vigoare (HG
525/1996, Legea 350/2001, Legea 50/1991 etc).
4. 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 evoluţiei pe termen
lung, în perspective de timp care depăşesc momentul 2030. O astfel de preocupare înseamnă în primul
rând gestionarea raţională a resursei teren (nemultiplicabilă şi finită), prioritizarea reutilizării suprafeţelor
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 exigenţe de ordin social, ecologic şi infrastructural”.
Au fost propuse modificări ale limitei pentru următoarele două tipuri de situaţii:
1. corelarea traseului limitei intravilan cu situaţia cadastrală, în vederea evitării situaţiilor în care parcele sunt
secţionate de limită;
2. extinderea limitei pentru includerea unor terenuri vizate pentru realizarea unor investiţii cu importanţă
strategică pentru oraş şi care deservesc interesul public: parc tehnologic, zonă de agrement;
3. includerea în intravilan a unor zone în care există gospodării
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suprapunerea suprafeţei intravilan existentă în 2012 (albastru) şi a celei propuse prin PUG (roşu)

exemplificare a măsurilor de corelare a limitei intravilan cu situaţia cadastrală. Linia întreruptă reprezintă limita existentă a
zonei intravilan (2012)
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3.6.2. ZONE FUNCŢIONALE
ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE CONSTITUITE
M

ZONA MIXTĂ

M1

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE
TRAFIC

M2

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTANŢĂ
LOCALĂ

M3

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE
TRAFIC

M4

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTANŢĂ
LOCALĂ

Is

ZONA DE INSTITUŢII ŞI SERVICII

Is_P

ZONĂ DE INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE CONSTITUITE ÎN ANSAMBLURI INDEPENDENTE

Is

ZONĂ DE INSTITUŢII ŞI SERVICII CONSTITUITE ÎN ANSAMBLURI INDEPENDENTE

L

ZONA DE LOCUINŢE

Liu

LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN

Lip

LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC

Lir

LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME CU CARACTER RURAL

LiL

LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME, DISPUSE ÎN ZONE CU LIVEZI

Lia

LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME, CONSTITUITE ÎN ANSAMBLURI

Lc_A

ANSAMBLURI DE LOCUINŢE COLECTIVE REALIZATE ÎNAINTE DE ANUL 1990
S_L
SUBZONĂ DE LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME DIPUSE PE PARCELE IZOLATE ÎN INTERIORUL
ANSAMBLURILOR DE LOCUINŢE COLECTIVE CU INTERDICŢIE DE CONSTRUIRE

Lc

ZONĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE REALIZATE DUPĂ ANUL 1990

E

ZONA DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE

Ei

ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL

Et

ZONĂ ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER TERŢIAR

G

ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

G_p

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ, PIAŢĂ DE VECHITURI, OBOR

G_c

CIMITIRE, CAPELE, CLĂDIRI ADMINISTRATIVE ŞI ANEXE ALE CIMITIRELOR

G_d

RAMPĂ DE DEPOZITARE A DEŞEURILOR

G_t

DEPOURI PENTRU TRANSPORTUL URBAN, SALUBRITATE

ED

ZONĂ AFERENTĂ INFRASTRUCTURII EDILITARE

Sp

ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

Sp

ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

T

ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Tr

ZONĂ DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE
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Ta

ZONĂ DE CIRCULAŢIE AERIANĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE

Tf

ZONĂ DE CIRCULAŢIE FEROVIARĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE

A

ZONĂ TERENURILOR ŞI UNITĂŢILOR AGRICOLE SITUATE ÎN INTRAVILAN

A

PĂŞUNI, FÂNAŢE, TERENURI ARABILE, PEPINIERE

ALV

LIVEZI ŞI VII

V

ZONA VERDE

Va

SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI PUBLICE CU ACCES PUBLIC NELIMITAT

Vs

ZONĂ VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV

Ve

ZONĂ VERDE DE PROTECŢIE A APELOR SAU CU ROL DE CULOAR ECOLOGIC

VPr

ZONĂ VERDE DE PROTECŢIE FAŢĂ DE INFRASTRUCTURA MAJORĂ, DE PROTECŢIE SANITARĂ,
PLANTAŢII CU ROL DE STABILIZARE A VERSANŢILOR ŞI DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ

Vp

PĂDURI ÎN INTRAVILAN

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE (ZCP) ŞI UTRuri CU CARACTER SPECIFIC
ZCP 01

CENTRUL ISTORIC

ZCP 02

CIMITIRE ISTORICE

ZCP 03

COMPLEXUL DE PIVNIŢE DIN EPISCOPIA BIHOR

UTR VELENŢA

ZONE DE RESTRUCTURARE
Ri

RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL

RiM

ZONĂ MIXTĂ

Rr

PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE CIRCULAŢIE, DESTINAT RESTRUCTURĂRII

RrM1

PARCELAR RIVERAN PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC, DESTINAT RESTRUCTURĂRII
ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS

RrM2

PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ, DESTINAT RESTRUCTURĂRII
ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS

RrM3

PARCELAR RIVERAN PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC, DESTINAT RESTRUCTURĂRII
ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS

RrM4

PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ, DESTINAT RESTRUCTURĂRII
ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS

ZONE DE URBANIZARE
UM1

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

UM2

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTANŢĂ
LOCALĂ

UM3

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE
TRAFIC

UM4

ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTANŢĂ
LOCALĂ

UIs_P

ZONĂ DE INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE ŞI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE ÎN ANSAMBLURI INDEPENDENTE

ULiu

LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLŢIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN

ULc

ZONĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE ŞI LOCUINŢE INDIVIDUALE
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UEt

ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER TERŢIAR

UEi

ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL

UG_c

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - CIMITIRE

UVa

ZONĂ VERDE - SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI PUBLICE

UVs

ZONĂ VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV

Uvt

ZONĂ VERDE CU CARACTER TEMATIC

OCUPAREA TERENURILOR DIN EXTRAVILAN
TDA

TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ - ARABIL, PĂŞUNI, FÂNEŢE

TDA_LV TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ – LIVEZI ŞI VII
TDF

TERENURI CU DESTINAŢIE FORESTIERĂ
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3.6.3. BILANŢUL TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN
INTRAVILANUL PROPUS

175

PUG Oradea - Memoriu General

Zonificarea funcţională a suprafeţelor – situaţia propusă
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3.7. ORGANIZAREA TRANSPORTURILOR
3.7.1. SITUAŢIA DRUMURILOR NAŢIONALE
Pe planşele PUG a fost făcută delimitarea intravilanului localităţii cu indicarea exactă a drumurilor
naţionale care tranzitează localitatea, a poziţiilor kilometrice pe drumurile naţionale, a limitelor intravilan,
existente şi propuse, respectiv a poziţiilor unde sunt amplasate indicatoarele rutiere
F47/F49. Au fost
indicate în profile transversale zonele de protecţie ale DN.
Poziţia limitei intravilan a fost modificată în lungul drumurilor de penetraţie după cum urmează:
DN 1 (spre Cluj-Napoca)
DN 1 (spre frontieră)
DN 79 (spre Arad)
DN 76 (spre Beiuş)
DN 19 (spre Baia Mare)

0m
0m
0m
0m
126 m

în direcţia nord (Satu Mare)

Măsurile şi reglementările privind reţeaua de mobilitate a munipiului includ:
• rezervarea suprafeţelor necesare pentru realizarea unor artere noi, prin introducerea de servituţi publice;
• rezervarea suprafeţelor necesare pentru prelungirea unor artere, prin introducerea de servituţi publice;
• rezervarea suprafeţelor necesare pentru lărgirea unor artere (realiniere), prin introducerea de servituţi
publice;
• rezervarea suprafeţelor necesare pentru modernizarea unor noduri de circulaţie (pasaje, intersecţii) prin
introducerea de servituţi publice;
• marcarea poziţiilor unde este necesară realizarea de traversări ale cursurilor de apă sau ale căii ferate
(pasaje şi poduri, carosabile şi/sau pietonale);
• extinderea reţelei de linii de tramvai;
• indicarea traseelor pietonale şi ciclistice majore ale oraşului, care necesită măsuri de optimizare/extindere

reglementarea profilelor stradale(extras)
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schema de organizare a circulaţiei – situaţia existentă

schema de organizare a circulaţiei – situaţia propusă
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POZIŢIILE KILOMETRICE ALE INTERSECŢIILOR CU DRUMURI NAŢIONALE ŞI MĂSURI DE DESFIINŢARE,
PĂSTRARE SAU MODERNIZARE PROPUSE, ODATĂ CU REALIZAREA BENZILOR COLECTOARE
LATERALE AFERENTE DN
Poziţiile kilometrice aferente DN1 - vest
(Calea Borşului)
Propunere PUG

Observaţii

modernizare / reconfigurare inters.
desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector

profil tip II.H - 25m*

Poz. km.

Localizare

633+500

poziţie F46/F48/ intersecţie cu
drum industrial

633+854

intersecţie cu drum industrial

634+287

intersecţie cu drum industrial

634+899

intersecţie cu drum industrial (str.
Uzinelor)

635+866

intersecţie cu drum industrial

635+889

intersecţie cu drum industrial

636+212

intersecţie cu drum industrial

636+563

intersecţie cu drum industrial

636+981

intersecţie cu drum industrial

637+115

intersecţie/racord propus cu drum
expres Arad-Oradea

637+224

intersecţie cu drum industrial

intersecţie/racord cu drum expres
desfiinţare + legătură cu drum
colector

637+667

limita teritoriului administrativ
Oradea/ limita intravilan

-

637+897

638+010

intersecţie cu drum industrial
limita teritoriului adminsitrativ
Oradea/ limita intravilan şi
intersecţie/racord propus cu drum
expres Arad-Oradea

modernizare / reconfigurare inters.
desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector
modernizare / reconfigurare inters.
desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector

profil tip III.B 18m*

profil tip III.B 18m*

limita UAT este în
axul drumului

desfiinţare + legătură cu drum
colector

intersecţie/racord cu drum expres

limita UAT este în
axul drumului

Propunere PUG

Observaţii

-

-

Poziţiile kilometrice aferente DN1 - est
(Calea Clujului)
Poz. km.

Localizare

623+345

poziţie F46/F48/ intersecţie cu str.
Ogorului (pasaj în şantier)

623+202

intersecţie str. George Bacaloglu

622+621

intersecţie str. Lascăr Catargiu

desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector

622+284

limita teritoriului administrativ/ limita
intravilan

-
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Poziţiile kilometrice aferente DN19
(str. Suişului)
Poz. km.

Localizare

Propunere PUG

Observaţii

5+935

poziţie F46/F48

-

-

6+734

intersecţie stradă FN (giraţie Real)

modernizare / reconfigurare inters.

6+931

limita intravilan propus

-

6+982

limita intravilan propus

-

intravilan în axul
drumului

7+567

intersecţie cu drum industrial

-

7+735

intersecţie cu drum de exploatare
limita teritoriului administrativ
Oradea

modernizare / reconfigurare inters.
desfiinţare + legătură cu drum
colector
-

-

8+875

-

Poziţiile kilometrice aferente DN79
(C. Aradului)
Poz. km.

Localizare

Propunere PUG

Observaţii

112+685

poziţie F46/F48

-

-

112+496

intersecţie str. Ogorului - inel
ocolitor (pasaj denivelat propus)

modernizare / reconfigurare inters.

-

112+012

giraţie Oradea Shopping City

-

111+712

intersecţie str. Czaran Gyula

modernizare / reconfigurare inters.
desfiinţare + legătură cu drum
colector

110+228

intersecţie str. FN - acces Aeroport

-

109+293

intersecţie str. FN

modernizare / reconfigurare inters.
desfiinţare + legătură cu drum
colector
intersecţie cu arteră propusă

profil tip II.J1 - 16m

-

-

108+928

108+683

intersecţie str. colectoare propusă
prin PUG
intersecţie DC77/ limita teritoriului
administrativ Oradea/limita
intravilan

-

-

Poziţiile kilometrice aferente DN76
(str. Nufărului)
Poz. km.

Localizare

Propunere PUG

Observaţii

180+620

poziţie F46/F48

-

-

180+446

intersecţie str. Ogorului - inel ocolitor
(pasaj denivelat propus)

-

180+047

intersecţie str. Nicolae Chidioşan

179+951

intersecţie str. FN

179+878

intersecţie str. FN

modernizare / reconfigurare inters.
desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector

179+699

intersecţie str. FN

desfiinţare + legătură cu drum

-
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colector
179+606

intersecţie str. FN

179+498

intersecţie str. FN

179+431

intersecţie str. Bemer Laszlo

desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector

179+392

limita teritoriului administrativ
Oradea/limita intravilan propus

-

-

Observaţii

-

Poziţiile kilometrice aferente centurii
ocolitoare
Poz. km.

Localizare

Propunere PUG

0+000

intersecţie bd. Ştefan cel Mare

0+202

intersecţie str. Italiană

0+784

giraţie pasaj Uzinelor

păstrarea intersecţiei (după devierea
traseului ocolitor, tronsonul actual al
centurii are rol de arteră de legătură
cu cartierele din nord)

0+931

intersecţie str. Italiană

1+228

intersecţie str. Podului

1+584

intersecţie Bd. Dacia

2+105

acces staţie de carburanţi (OMV)

2+219

intersecţie str. Alexandru Cazaban

2+298

intersecţie str. Salcâmilor

2+506

intersecţie str. Meşteşugarilor

3+045

intersecţie str. Barcăului

3+247

intersecţie str. Barcăului

3+843

intersecţie str. Ignaţie Darabanţ

4+080
4+177

intersecţie str. Henrik Ibsen
intersecţie str. Bajor Andor
(Veteranilor)

4+635

intersecţie Calea Sântandrei (DJ 797)

4+743

intersecţie drum de incintă

4+771

acces staţie de carburanţi (Agip)

5+437

intersecţie str. Czaran Gyula / str.
Roman Mottl

5+533

intersecţie str. Balogh Istvan

5+552

acces incintă

5+772

intersecţie str. Balogh Istvan

desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector

6+006

intersecţie Calea Aradului (DN79)

modernizare / reconfigurare inters.

6+269

intersecţie acces Bricostore şi centru
comercial

6+546

intersecţie str. Traian Blajovici

desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector

7+266

intersecţie str. Universităţii

modernizare / reconfigurare inters.
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modernizare / reconfigurare inters.
desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector

profil II.A - 50 m
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8+745

pasaj propus str. Thurzo Sandor

modernizare / reconfigurare inters.

8+937

intersecţie str. Nojoridului

modernizare / reconfigurare inters.

8+993

intersecţie str. Nojoridului

modernizare / reconfigurare inters.

9+332

intersecţie str. Apateului

modernizare / reconfigurare inters.

9+670

intersecţie propusă pasaj

9+706

intersecţie str. Daliei

modernizare / reconfigurare inters.
desfiinţare + legătură cu drum
colector

9+795

intersecţie propusă pasaj

modernizare / reconfigurare inters.

10+010

intersecţie str. Ciheiului

10+245

intersecţie str. fără nume

10+468

intersecţie str. fără nume

modernizare / reconfigurare inters.
desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector

10+652

intersecţie str. fără nume

10+973

intersecţie str. Liviu Borcea

11+285

intersecţie str. Nufărului (DN76)

11+515

acces Praktiker

11+902

intersecţie str. Iancu de Hunedoara

12+561

intersecţie str. propusă (PUG)

13+193

acces CET II

modernizare / reconfigurare inters.
desfiinţare + legătură cu drum
colector

13+820

intersecţie str. fără nume (bretea)

cf. propunere pasaj (în şantier)

13+968

intersecţie DJ54

cf. propunere pasaj (în şantier)
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modernizare / reconfigurare inters.
desfiinţare + legătură cu drum
colector
modernizare / reconfigurare inters.
desfiinţare + legătură cu drum
colector
desfiinţare + legătură cu drum
colector
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3.7.2. SUPRAFEŢE AEROPORTUARE ŞI SERVITUŢILE AFERENTE
Reglementările urbanistice privind dezvoltarea transportului aerian au preluat intenţiile Consiliului Judeţean Bihor
de extindere a infrastructurii specifice. Pentru aceasta, suprafeţele necesare extinderii au primit destinaţia Ta
(zonă de circulaţie aeriană şi amenajări aferente) stabilindu-se, odată cu aceasta, reglementări conforme cu
RACD –CADT ediţia 2/2003 şi RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, din 09.06.2015, în cadrul Regulamentului local de
urbanism.
De asemenea, a fost rezervată suprafaţă prevăzută de către CJ Bihor pentru realizarea unui terminal aerian de
mărfuri. În cadrul viitoarelor operaţiuni de urbanizare a zonei această suprafaţă, alături de parcul Eurobusiness 2
şi de extinderea cartierului Grigorescu va fi viabilizată.
DATE PRIVIND EXTINDEREA SUPRAFEŢELOR AEROPORTUARE, ÎN RAPORT CU CARACTERISTICILE
CELEI EXISTENTE:
TABEL COORDONATE PRAGURI
Pista existenta
Denumire prag
19
01

B
470159.53N
470102.79N

Coordonate WGS-84
L
0215416.86E
0215400.49E

He
178.70
183.31

TABEL COORDONATE PRAGURI
Pista existenta

Denumire prag
19
01

B
619469.495
617731.910

Sistem de proiectie Stereografic 1970
L
264921.675
264507.441

He
137.16
141.73

TABEL COORDONATE PRAGURI
Pista propunere de dezvoltare
Denumire prag
19
01

B
470159.53N
470102.79N

Coordonate WGS-84
L
0215416.86E
0215400.49E

He
178.70
183.31

TABEL COORDONATE PRAGURI
Pista propunere de dezvoltare

Denumire prag
19
01
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B
619469.495
617731.910

Sistem de proiectie Stereografic 1970
L
264921.675
264507.441

He
137.16
141.73
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CARACTERISTICI PISTA EXISTENTA
(1800m x 30m)

PRAG
19
01

TORA
(m)
1800
1800

TODA
(m)
2200
2300

ASDA
(m)
1800
1800

LDA
(m)
1800
1800

CARACTERISTICI PISTA CU PROPUNERE DE DEZVOLTARE
(2100m x 45m)

PRAG
19
01

TORA
(m)
2100
2100

TODA
(m)
2160
2500

ASDA
(m)
2100
2100

LDA
(m)
1950
1950

COORDONATE INSTALATII DE AERONAVIGATIE SI DIMENSIUNI ZONE DE PROTECTIE
Pista existenta

Dimensiuni
Zona
CAT II / III

LOC 19
4°E/2010
ILS CAT II

GP 19

Zona
sensibila
Zona
critica
Zona
sensibila
Zona
critica

DME 19

185

Zona extinsa

2750 m x 420 m
min.300 m x 120 m

75 m x 150 m
975 m x min.210 m

470050.6N

N

617358.590

0215357.0E

E

264418.991

470149.5N

N

619157.590

0215419.7E

E

264969.460

470149.3N

N

619151.252

0215419.9E

E

264973.438

5500 m x 900 m

2200 m x 600 m

250 m x min.150 m
R = 600 m

Coordonate
WGS-84

Sistem de proiectie
Stereografic 1970

R = 2000 m
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NDB(LO)

R = 100 m

NDB(LM)

470601.3N

N

626873.462

0215526.9E

E

266690.618

470242.7N

N

620791.550

0215429.3E

E

265236.398

R = 500 m

R = 100 m

R = 500 m

COORDONATE INSTALATII DE AERONAVIGATIE SI DIMENSIUNI ZONE DE PROTECTIE
Pista cu propunere de dezvoltare

Dimensiuni
Zona
CAT II / III

LOC 19
4°E/2010
ILS CAT II

GP 19

Zona
sensibila
Zona
critica
Zona
sensibila
Zona
critica

Zona extinsa

2750 m x 420 m
min.300 m x 120 m

75 m x 150 m
975 m x min.210 m

NDB(LO)

NDB(LM)

R = 600 m

R = 100 m

R = 100 m

470050.6N

N

617358.590

0215357.0E

E

264418.991

470149.5N

N

619157.590

0215419.7E

E

264969.460

470149.3N

N

619151.252

0215419.9E

E

264973.438

470601.3N

N

626873.462

0215526.9E

E

266690.618

470242.7N

N

620791.550

0215429.3E

E

265236.398

5500 m x 900 m

2200 m x 600 m

250 m x min.150 m

DME 19

Coordonate
WGS-84

Sistem de proiectie
Stereografic 1970

R = 2000 m

R = 500 m

R = 500 m

Zonele grevate de servituţile aeronautice generate de aeroport au fost marcate pe planşele de zonificare şi de
reglementări aferente PUG, datele fiind preluate în formă digitală georeferenţiată din documentaţia tehnică a RA
Aeroportul Oradea, realizată pe baza unui studiu de obstaculare din anul 2011. Ulterior, materialul PUG a fost
verificat de către reprezentanţii RA Aeroportul Oradea.
Documentele care au stat la baza reglementărilor pentru zonele aferente aeroportului Oradea au fost:
• Studiu de obstaculare pentru aeroportul Oradea, 2011, elaborator SC Geo Arc SRL;
• Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare la Aeroportul Oradea, 2011, elaborator SC Search
Corporation SRL
• Determinarea coordonatelor in sistem geodezic WGS-84 si incadrarea lor in harta de obstacole pentru
obtinerea avizului AACR pentru lucrarea "Refacerea Planului Urbanistic Zonal al municipiului Oradea",
2015, elaborator SC Geo Arc SRL.
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Studiul din 2015 indică respectarea următoarelor norme tehnice, conform Reglementării aeronautice civile
române privind stabilirea servituţilor aeronautice civile şi a zonelor cu servituţi aeronautice civile RACRSACZ, ediţia 03/2007 şi Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituţi
aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste
zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa
zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, din 09.06.2015:
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3.8. PROTECŢIA MEDIULUI. SPAŢII VERZI
3.8.1 EXTINDEREA SPAŢIILOR VERZI URBANE
Principalele spaţii verzi propuse prin PUG:
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3.8.2. RECOMANDĂRI ŞI MĂSURI PRIVIND PLANTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
SPAŢIILOR VERZI URBANE
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. Distanţa de plantare faţă de
carosabil trebuie să fie de minimum 1 m, iar între arbori se lasă de obicei între 5 şi 12 metri, în funcţie de
dimensiunea coroanei şi puterea de creştere. Pentru dezvoltarea arborilor se recomandă amenajarea unei fâşii
de pământ cu lăţimea de minimum 1,5 – 2 m sau a unor alveole cu suprafaţa de cel puţin 2 mp. În apropierea
intersecţiilor trebuie avut grijă ca arborii să nu împiedice vizibilitatea, respectându-se aceleaşi condiţii ca şi în
cazul amenajării locurilor de parcare.
Pe cât posibil, se va evita plantarea în apropierea reţelelor subterane de utilităţi, distanţa recomandată
este de 4 m faţă de conductele de apă şi canalizare, 3 m faţă de conductele de gaz şi 2 m faţă de cablurile
electrice îngropate. În cazul cablurilor electrice şi telefonice intubate nu este nevoie să se lase o distanţă de
protecţie (A.-F. Iliescu, 2006).
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. Recomandăm ca arborii uscaţi din aceste
aliniamente să fie înlocuiţi cu puieţi din aceeaşi specie.
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. În cazul plantării unor arbori de talia a II-a (15-25 m înălţime)
distanţa de plantare dintre arbori este de 7-8 m, iar când se plantează arbori de talia a III-a (7-15 m înălţime), se
lasă 5-6 m între puieţi.
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.
Ailanthus altissima rezistă şi el bine la condiţiile de mediu locale, dar este respins de locuitori din cauza
mirosului neplăcut pe care îl degajă frunzele sale. De asemenea, Robinia pseudoacacia rezistă bine în oraş, dar
nu are o valoare sanogenă sau estetică deosebită.
Din păcate, arborii din speciile de conifere nu rezistă prea bine în mediul urban de la şes, ei acumulând o
cantitate mai mare de noxe decât foioaselor datorită frunzelor lor persistente. Poluarea urbană îi debilitează şi îi
face sensibili la diverse boli produse de fungi, fapt care se poate vedea mai ales la pinii din Oradea, dar şi la alte
specii de răşinoase, inclusiv la cele trei exemplare de Sequoia de lângă şcoala Dacia.
Nu se recomandă nici alte specii de foioase specifice climatului de pădure, dar neadaptate celui urban,
cum este Carpinus betulus, care trăieşte mult mai puţin în oraş decât în mediul său natural şi nu rezistă la
poluare, nefiind adecvat realizării unor aliniamente stradale. Acest lucru se poate observa în cazul exemplarelor
plantate pe Bulevardul Dacia la intersecţia cu Strada Transilvaniei în locul celor câteva zeci de exemplare de
Quercus şi Populus tăiate pentru amenajarea sensului giratoriu. Mulţi dintre aceşti carpeni s-au uscat sau sunt
bolnavi.
Ameninţări la adresa spaţiilor verzi
Ameninţările la adresa spaţiilor verzi au cauze climatice şi cauze antropice. Primele sunt legate de
schimbarea de climă care afectează starea de sănătate a spaţiilor verzi prin oscilaţii mari de temperatură şi
schimbarea bruscă a vremii, ceea ce slăbeşte capacitatea de adaptare şi rezistenţă a plantelor în faţa bolilor. De
asemenea, intemperiile violente duc la prăbuşirea unor arbori sau la distrugerea covorului vegetal, mai ales în
spaţiile care nu sunt fixate cu plantaţii de arbori şi arbuşti.
Un alt element climatic care afectează vegetaţia este seceta, mai ales cea de durată. Puieţii plantaţi
trebuie udaţi în mod regulat în aceste perioade, iar când seceta este prea îndelungată se impune şi udarea
arborilor maturi. Este important ca udarea să se facă mai degrabă cu cantităţi mari de apă la o singură udare,
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decât mai frecvent şi cu cantităţi mai mici. De asemenea, este bine ca în jurul arborilor să fie amenajate şi
întreţinute „lighene” sau „farfurii” pentru a se asigura eficienţa udării şi pentru a reţine apa meteorologică. Aceste
„lighene” lipsesc la majoritatea arborilor din oraş şi ar trebui (re)amenajate şi întreţinute.

Acţiunile antropice negative asupra vegetaţiei se manifestă în mod indirect şi în mod indirect. Omul
afectează vegetaţia în mod indirect prin poluarea urbană – emisii de substanţe nocive în aer, apă şi sol – şi prin

generarea insulei de căldură urbane, care produce un disconfort termic atât pentru oameni şi animale, cât şi
pentru plante.
Poluarea este atenuată parţial de vegetaţie, dar de la un anumit grad de intensitate, ea afectează rezistenţa
arborilor şi arbuştilor, debilitându-i şi sensibilizându-i în faţa agenţilor patogeni, a dăunătorilor secundari (fungi,
plante parazite şi semiparazite ca Loranthus europaeus sau Viscum album).
Omul afectează în mod direct vegetaţia prin antropizarea accelerată a spaţiilor urbane şi periurbane, prin
activităţi edilitare şi extinderea spaţiului construit în dauna spaţiilor verzi, dar şi prin amenajarea şi mai ales
întreţinerea incorectă a spaţiilor verzi.
Dezvoltarea imobiliară din ultimii ani s-a făcut cu mari prejudicii pentru spaţiul verde existent, iar amenajările
peisagistice compensatorii au ţinut cont mai mult de criterii estetice, decât de aportul sanogen al spaţiilor verzi
nou amenajate. Arborii înlăturaţi au fost înlocuiţi cel mai adesea cu arbuşti, flori şi gazon, al căror aport sanogen
este mult mai mic decât cel al arborilor. În prezent, reglementările urbanistice nu conţin obligativitatea amenajării
unor spaţii verzi dotate corespunzător cu arbori.
Ceea ce afectează cel mai mult fondul de arbori al oraşului, după lucrările de construcţii şi tăierile ilegale, este
practica „toaletărilor” exagerate, care constă uneori în curăţarea aproape totală de crengi a arborilor sau în
decuparea trunchiului. Aceste intervenţii sunt foarte dăunătoare, lipsind planta de suprafaţa foliară care îi asigură
metabolismul, deschizând calea agenţilor patogeni şi ducând în cele mai multe cazuri la uscarea arborilor afectaţi.
Intervenţiile asupra arborilor ar trebui aprobate de către specialişti – dendrologi şi fitopatologi, iar executarea
acestor intervenţii ar trebui atent supravegheată de reprezentanţii autorităţilor locale, pentru a nu se produce
abuzuri cu urmări negative asupra stării de sănătate a arborilor. Precizăm că orice tăiere care depăşeşte mai
mult de 30% din volumul coroanei pune în pericol viabilitatea arborilor în cauză.
Amenajările peisagistice noi trebuie să se facă utilizându-se material dendrologic adaptat climei locale, aşa cum o
cere şi Legea spaţiilor verzi (Art. 11, al. 3). De asemenea, trebuie păstrată o proporţie între gazon, flori, arbuşti şi
arbori, deoarece doar primele trei categorii de elemente biologice nu au un efect suficient de reducere a poluării.
Trebuie aleşi arbori care rezistă la poluare şi care au o suprafaţă foliară mare, aşa cum s-a precizat şi mai sus.
Trebuie de asemenea să se asigure capilaritatea, permeabilitatea substratului pentru apă, deoarece în cazul
spaţiilor vezi amenajate direct pe asfalt în intersecţii şi sensuri giratorii ploile mai intense duc la băltire şi la
distrugerea covorului înierbat.
Gazonul este bine să se realizeze prin însămânţare cu specii rezistente la trafic („parc” sau „sport”), obţinute din
sămânţă recoltată din culturi ce au o rezistenţă sporită la secetă. Utilizarea gazonului din rulouri trebuie limitată la
acele locuri unde gazonarea prin însămânţare ar fi imposibilă, deoarece gazonul-rulou este mult mai sensibil la
îmbolnăvire decât cel obţinut la faţa locului prin însămânţare. Gazonul rulou este tratat constant cu fungicide şi
fertilizanţi complecşi în pepinierele de gazon, tratament care nu se mai aplică deloc sau mult mai rar în cadrul
amenajărilor pe domeniul public, ceea ce duce la îmbolnăvirea şi deteriorarea rapidă a acestuia.
Gazonarea trebuie să se facă respectându-se toate normele profesionale. Un exemplu mai puţin reuşit este
gazonarea cu gazon rulou pe malul drept al Crişului între Podul Ferdinand şi Informatica, unde nu s-a respectat
cerinţa montării rulourilor în formă de „şah” şi a fixării lor pe pantă, de asemenea nu au fost udate corespunzător,
ceea e a dus la degradarea rapidă a covorului înierbat nou realizat. Aceste erori trebuie evitate pe viitor.
În ceea ce priveşte întreţinerea gazonului, respectiv a spaţiilor înierbate de pe domeniul public, se observă
deficienţe privind înălţimea de tundere, care este uneori excesiv de mică (în timpul primăverii şi toamnei se poate
tunde la înălţimea de 3-4 cm, în timpul verii înălţimea de tundere trebuie să fie mai mare cu cel puţin 2 cm, pentru
a se evita evapotranspiraţia şi pentru a permite firelor de iarbă să se protejeze reciproc de radiaţia solară mai
puternică). De asemenea, ar trebui evitată udarea suprafeţelor gazonate în timpul zilei în perioadele toride,
deoarece acest fapt duce la risipirea apei, care se evaporă prea repede, şi la apariţia unor boli ale ierbii, deoarece
umezeala şi căldura excesivă acţionează împreună favorizând dezvoltarea fungilor şi a altor agenţi patogeni.
Întreţinerea peluzei prin cosirea neatentă cu coasa cu fir sau cu disc duce adesea la tăierea şi decojirea
trunchiului arborilor tineri. În urma secţionării fasciculelor liberiene, seva elaborată nu mai circulă spre rădăcină,
iar planta moare. Pentru a se preveni acest fenomen foarte răspândit, se recomandă cosirea cu atenţie a ierbii
pentru a se evita aceste răniri ale arborilor, întreţinerea unui „lighean” de acumulare a apei în jurul plantei, care să
fie curăţat periodic de buruieni şi de iarbă prin prăşire sau plivire, sau montarea unui manşon de protecţie, din
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plastic sau de cauciuc, în jurul tulpinii, care să aibă diametrul interior cel puţin de două ori mai mare decât
diametrul tulpinii la colet, pentru a permite dezvoltarea plantei.

3.8.3. ARII NATURALE DE INTERES CONSERVATIV
Pe lângă ariile Natura 2000 existente pe teritoriul municpiului Oradea, 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 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 (Covaciu-Marcov
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).
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
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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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3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
(întocmit de SC Proiect Bihor SA)

3.9.1. GOSPODĂRIREA APELOR, ALIMENTAREA CU APĂ ŞI CANALIZAREA
Prioritatea este dată de extindererea relelelor de canalizare menajera pe strazile noilor cartierte aparute, pentru
asigurarea unei bune funcţionări a acestor cartiere în viitor
Prin aducerea sistemului de alimentare cu apă si canalizare la nivelul necesar cerut de standardele internaţionale
în vigoare, în mod deosebit pentru satisfacerea cerintelor de protecţie a mediului înconjurător, în principal sunt
necesare următoarele lucrări:
• mentinerea râului Crisul Repede în amonte de municipiul Oradea în categ. I-a de calitate (conf. STAS
4706-88-Ape de suptrafaţă. Calitatea apelor).
• asigurarea surselor de apă de cea mai bună calitate si la debitele corespunzătoare
• constituirea perimetrului de regim sever în baza unor studii de specialitate conform Legii apelor nr.
107/1996 privind protecţia sanitară a surselor de apă
• întretinerea surselor existente în cadrul celor 5 uzine de apă astfel încât să se asigure populatiei o apă de
calitate corespunzătoare STAS 1343-91 "Apa potabilă. Calitatea" si debitul de apă necesar, astfel incat
să se asigure norma minimă de consum de apă potabilă pe cap de locuitor de 380 l/om, zi, din care 280
l/om zi normată pentru uz casnic si diferenţa de 100 l/om zi necesară pentru nevoi publice.
Normele de apă potabilă necesare, cantitatea de apă potabilă totală necesară pentru municipiu si pierderile luate
în calcul trebuie să se încadreze în indicatorii stabiliti în STAS 1343-91 "Determinarea cantitătilor de apă
necesare în alimentări cu apă".
În privinta retelelor de alimentare cu apă si cazare acestea se vor înlocui si completa numai în baza următoarelor
studii necesare indicate si la capitolele respective:
• releveu exact al retelelor existente
• studii hidrogeologice si hidrochimice care să stabilească calitatea apelor pe tot circuitul captare - reţele evacuare, precum si posibilitătile de executie în teren
• în baza acestor studii, precum si a dezvoltării propuse în prezentul PUG se vor întocmi de institute de
specialitate studii de optimizare a retelelor care printr-un program de calculator va stabili dimensiunile,
materialele si traseele optime pentru fiecare din retelele studiate
• în baza acestor studii se vor esalona executarea retelelor de apă si canal care vor fi înlocuite sau noi
• lucrările se vor executa esalonat functie de necesităti si posibilităti de asigurarea investitiilor.
Executia retelelor se va face respectând distantele necesare între diferitele reţele si cele noi în conformitate cu
prevederile STAS-ului nr. 8591/1991 privind "Amplasarea în localităti a reţelelor edilitare subterane, executate în
săpătură"

3.9.2. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ
Începând cu anul 2008, municipiul Oradea a beneficiat de asistenţă tehnică în elaborarea Master Plan-ului (MP)
privind reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028.
În urma acestor demersuri urmează să fie realizate investiţii majore finanţate prin Programul Operaţional Sectorial
Mediu, care vor consta în achiziţionarea unei turbine cu gaz în cogenare şi a două cazane de apă fierbinte pe
gaze naturale, dar şi în reabilitarea a două magistrale de alimentare cu energie termică (M1 şi M3) cu o lungime
de aproximativ 17,70 km.
Prin implementarea masurilor preconizate prin prezenta propunere se va asigura atât o prestaþie
corespunzãtoare la nivelul utilizatorilor si imobilelor (în conditiile în care şi utilizatorii - individuali sau colectivi
realizează reabilitarea instalaţiilor interioare de încălzire, acolo unde este cazul), cât şi un preţ accesibil
utilizatorilor.
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3.9.3. GAZE NATURALE
Reţelele de distribuţie gaze naturale se vor extinde în anii 2014 – 2016, conform celor evidenţiate în planşele
PUG, prin culori diferite:
reţele de distribuţie gaze propuse pentru anul 2014 ;
reţele de distribuţie gaze propuse pentru anul 2015;
reţele de ditribuţie gaze propuse pentru anul 2016.
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3.10. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
Principala măsură prevede rezervarea suprafeţelor necesare realizării obiectivelor de utilitate publică. Este
interzisă autorizarea altor lucrări pe aceste suprafeţe. Includerea investiţiilor necesare în bugetul local se va face
în funcţie de priorităţile administrative.
Pentru obiectivele care necesită precizări de natură tehnică, prin intermediul studiilor şi documentaţiilor de
specialitate (poduri, noduri de trafic, pasaje denivelate, racorduri, elemente infrastructurale complexe) se
recomandă rezervarea unor suprafeţe de rezervă în jurul amplasamentelor stabilite prin PUG, în vederea
asigurării flexibilităţii soluţiilor tehnice.
Se recomandă, de asemenea, accesarea fondurilor europene pentru finanţarea obiectivelor de utilitate publică
prioritare.
Suprafeţele destinate obiectivelor de utilitate publică şi care urmează să fie incluse domeniului public sau, după
caz, domeniului privat sunt marcate pe planşa „Obiective de utilitate publică” aferentă PUG.
Conform O. MLPAT nr. 21/N/2000, Art.16, se consideră obiective de utilitate publică prospecţiunile şi explorările
geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile
de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică,
telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de
râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi
pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor
naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe
sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi
de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a
monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a
monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de
terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională.
Viabilizarea terenurilor în zonele de urbanizare include:
– asigurarea căilor de acces principale, prevăzute prin PUG;
– asigurarea căilor de acces secundare, stabilite prin PUZ, prin detalierea PUG;
– asigurarea dotărilor publice prevăzute prin PUG;
– asigurarea dotărilor publice stabilite prin PUZ, prin detalierea PUG;
– asigurarea echipamentelor tehnice prevăzute prin PUG;
– asigurarea echipamentelor tehnice stabilite prin PUZ, prin detalierea PUG;
– finalizarea operaţiunilor de reparcelare, în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip
urban şi asigurării suprafeţelor necesare obiectivelor de utilitate publică. Operaţiunea de reparcelare se consideră
finalizată odată cu înscrierea noului parcelar în evidenţa Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse
viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct
de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de urbanizare.
Cota procentuală care urmează a fi cedată este specificată în cadrul Regulamentului Local de Urbanism, în
funcţie de tipul zonei de urbanizare.
Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi
reparcelare.
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Studiu de aplicare a operaţiunii de urbanizare pentru cartierul Grigorescu:
Cartierul este rezultatul unor operaţiuni de urbanizare speculativă disparate, derulate în perioada 2000
– 2015, care au avut ca rezultat:
- structură urbană monofuncţională (locuire);
- lipsa dotărilor publice (învăţămînt, sănătate, cultură, sport etc);
- lipsa infrastructurii pentru servicii de proximitate (comerţ etc);
- reţea stradală conflictuală, disfuncţională (vezi schema de mai jos);
- reţea deficitară (inexistentă) de spaţii publice şi verzi (pieţe, parcuri, scuaruri etc);
- imagine urbană de joasă calitate, lipsă de orientabilitate şi de identitate.

Structură urbană disfuncţională şi nesustenabilă în zona Grigorescu (analiză).
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Comparaţie a reţelei de spaţii şi dotări publice (roşu) a unui cartier orădean planificat în anii 1920-1930 şi a
cartierului Grigorescu.

Introducerea procedurii de urbanizare prin PUG Oradea, va permite dezvoltarea viitoare a cartierului
odată cu ameliorarea situaţiei menţionate mai sus. Schema propusă integrează zonele deja ocupate de
construcţii, fără a presupune demolări. Pe terenurile libere, este retrasată reţeaua stradală, sînt
rezervate suprafeţele necesare infrastructurii publice şi este prevăzut un mixaj funcţional necesar unui
cartier de astfel de dimensiuni. Etapele de urbanizare, prezentate în formă sintetică la începutul
capitolului, sînt ilustrate în următoarele grafice pentru cartierul Grigorescu:
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Capitolul 4.
CONCLUZII, MĂSURI
4.1. CORELAREA DEZVOLTĂRII UAT CU COMUNELE ÎNVECINATE
4.2. EXTINDEREA INTRAVILANULUI PRIN OPERAŢIUNI DE REPARCELARE
4.3. ELEMENTE DE PLANIFICARE PRIORITARE

4.1. CORELAREA DEZVOLTĂRII UATB CU COMUNELE ÎNVECINATE
În vederea prevenirii producerii unor disfuncţiuni pe termen lung şi a organizării unei evoluţii corelate a
municipiului în relaţie cu comunele din jur, se impun măsuri de planificare suplimentare faţă de PUG. În primul
rând, se recomandă ca actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor învecinate să includă
obiectivele comune ale dezvoltării, identificate prin PUG Oradea, sau ulterior. Mai mult decât atât, se recomandă
întocmirea de Planuri urbanistice zonale, Planuri directoare sau studii de dezvoltare pentru zone aflate la graniţa
administrativă şi care cuprind şi detaliază soluţii pentru suprafeţe aflate pe ambele teritorii administrative. Este
necesar ca aceste documentaţii să fie pregătite, supervizate, aprobate şi implementate de către Consiliul
Judeţean şi Asociaţia Zona Metropolitană Oradea. Având în vedere situaţia actuală, conflictele sau potenţialele
identificate, precum şi necesităţile derivate din strategiile de dezvoltare anterioare PUG, este necesară întocmirea
cu prioritate a următoarelor documentaţii sau studii:
•

PUZ – Prelungirea inelului ocolitor între Calea Sântandrei şi autostrada A3.
Planul afectează teritoriile următoarelor UAT: Oradea, Sântandrei, Borş, Biharia.

•

Planuri urbanistice zonale de urbanizare, pe teritorii trans-administrative, în zonele în care Oradea şi
comunele limitrofe dezvoltă în paralel cartiere de locuinţe sau parcuri de activităţi economice.

•

Plan director, PUZ – Amenajarea unei zone de agrement şi coridor ecologic în Lunca Crişului.
Planul afectează teritoriile următoarelor UAT: Oradea, Oşorhei, Sântandrei.

•

Plan director, PUZ – Amenajarea unui traseu cicloturistic pe malurile pîrîului Peţa între Băile Felix/2 Mai şi
Crişul Repede.
Planul afectează teritoriile următoarelor UAT: Oradea, Sânmartin, Sântandrei.

4.2. EXTINDEREA INTRAVILANULUI PRIN OPERAŢIUNI DE REPARCELARE
Având în vedere dimensiunile suprafeţelor destinate operaţiunilor de urbanizare, costurile şi complexitatea acestui
tip de operaţiuni, se impune o etapizare riguroasă a abordării acestor zone.
Este recomandată realizarea, în prealabilul PUZ de urbanizare a unui Plan director pe baza PUG pentru fiecare
etapă a procesului de urbanizare. Abordarea unitară a unei întregi etape prin Plan director şi PUZ este o condiţie
esenţială pentru succesul operaţiunii de urbanizare, în sensul organizării coerente a reţele de străzi, infrastructură
şi dotări publice.
Pentru perioada imediat următoare aprobării PUG, se recomandă efectuarea, la nivelul administraţiei publice şi a
instituţiile implicate în dezvoltarea urbanistică, a următorilor paşi premergători:
• detalierea procedurii de urbanizare reglementate prin RLU, întocmirea, aprobarea şi publicarea unei
metodologii privind derularea operaţiunilor de urbanizare;
• actualizarea bazei topografice şi cadastrale pentru zonele de urbanizare;
• informarea cetăţenilor asupra procedurii de urbanizare şi asupra condiţiilor generale de iniţiere,
desfăşurare şi implementare.
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4.3. ELEMENTE DE PLANIFICARE PRIORITARE
Alături de studiile şi documenaţiile urbanistice descrise mai sus, se recomandă elaborarea cu prioritate a
următoarelor documentaţii:
• Planuri de Regenerare Urbană (PRU) pentru cartierele de locuinţe, în mod prioritar pentru cartierele
realizate între 1960-1990 (Rogerius, Nufărul, Ioşia Nord) şi pentru cartierele tradiţionale ale oraşului
neprotejate din punct de vedere patrimonial (Velenţa, Seleuş etc)
• Masterplan (plan director) şi PUZ a coridorului de dezvoltare Peţa, pe tronsonul cuprins între Calea
Aradului şi str. Nufărului, cu rezervarea suprafeţelor şi organizarea infrastructurii necesare realizării unor
importante obiective de interes public (centrul de conferinţe, extinderea campusului universitar, centre de
cercetare, spaţii verzi pe malul canalului, reconvesria suprafeţelor militare şi industriale etc)
• Planuri de restructurare/ reabilitare a unor zone cu probleme funcţionale, aflate în declin economic,
social, urbanistic sau utilizate sub potenţial:
o restructurarea zonei aflate la sud de Cetatea Oradea, între strada Griviţei şi strada Muntele
Găina;
o restructurarea şi regenerarea zonei cuprinse între str. Oneştilor şi Calea Aradului/Bd. Decebal;
o restructurarea, extinderea şi relansarea platformei industriale est sub forma unei zone de activităţi
economice mixte în paralel cu creşterea calităţii locuirii în zonele adiacente (Seleuş,
Maramureşului etc);
o restructurarea platformei industriale vest (Calea Borşului), pregătirea suprafeţelor pentru investiţii
noi, recuperarea terenurilor poluate istoric, modernizarea acceselor şi a infrastructurii, asigurarea
unor bariere vegetale de protecţie în direcţia zonleor locuite.
o asigurarea, prin planuri de urbanizare a dotărilor publice în zonele recent urbanizate şi deficitare
din acest punct de vedere (ex. Grigorescu)
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