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Stadiul de implementare a proiectului “Revitalizarea cetăţii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic: Cetatea Oradea, complex turistic european - etapa I” la o lună de la demararea lucrărilor de reabilitare, restaurare, revitalizare

Municipiul Oradea, a obţinut o finanţare nerambursabilă în cadrul  PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local, Domeniul de interventie  5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe pentru proiectul „Revitalizarea Cetăţii Oradea în vederea introducerii in Circuitul Turistic- Cetatea Oradea Complex Cultural Turistic European - Etapa I”, această situaţie fiind parafată prin semnarea contractului nr. 364 / 11.06.2009.
Implementarea  proiectului se derulează pe o perioadă de 72 de luni, între (IUNIE 2009 – IULIE 2015) şi are ca şi scop reintroducerea în circuitul turistic național, regional și internațional a monumentului Cetatea Oradea ca si centru regional reprezentativ de patrimoniu cultural și turism.
Proiectul derulat de către Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Oradea are ca obiectiv general transformarea zonei Cetății Oradea într-o zonă de interes turistic major, poartă culturală și de patrimoniu de intrare sau ieșire în circuitele culturale din regiune, nucleu al turismului cultural şi de patrimoniu, pilon de dezvoltare durabilă urbană și centru multicultural european.

Obiectivele specifice, ţintele de atins ale proiectului sunt:

	Consolidarea, conservarea, restaurarea și refuncţionalizarea corpurilor de clădire A, G, H, I, K ,L, M, P, însumând aproximativ 13514,7 mp construcții, aproximativ 190 încăperi și 13514,25 mp suprafețe exterioare;

-  Creșterea accesibilității monumentului prin refacerea, reamenajarea căilor de acces, iluminarea exterioară și decorativă, amenajări peisagistice;

-  Reintroducerea unor funcțiuni compatibile cu monumentul prin crearea unor ambiențe culturale: MUZEUL CETĂŢII, LAPIDARIUM, MUZEUL PÂINII, BIBLIOTECA Cetatii, Multiplex cultural, spații expoziționale, centre de degustare a produselor tradiţionale, centre de promovare a meșteșugurilor și artei tradiționale
	Reducerea sezonalităţii în turismul orădean şi în cel al Cetăţii Oradea
	Creşterea numărului de turişti

DETALII DESPRE PROIECT

NUMĂR DE ÎNREGISTRARE ÎN  SMIS
1590
DENUMIREA PROIECTULUI 
Revitalizarea cetăţii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic: Cetatea Oradea, complex turistic european - etapa I
NUMĂRUL CONTRACTULUI DE FINANŢARE
364 / 11.06.2009
LOCALIZAREA PROIECTULUI
Regiunea Nord Vest / Judeţul Bihor / Localitatea Oradea / Piaţa Unirii nr. 1 – sediu beneficiar / Piaţa Independenţei nr. 39 – Cetatea Oradea
VALOAREA TOTALĂ  A FINANŢĂRII
36.780.329,12 RON
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
28.720.702,60 RON

După semnarea în data de 26 februarie 2010, a contractului de execuţie lucrări nr. 77.049, în valoare de  21.369.865,66  RON, fără T.V.A, s- a încheiat o etapă în derularea finanţării şi a deschis calea celei mai grele perioade din implementarea proiectului, cea a execuţiei propriu-zise.
În data de 10 martie 2010 s-a emis de către echipa de management a proiectului dispoziţia de şantier către asocierea formată pentru execuţia de lucrări (SC Constructorul Sălard SRL în asociere cu Korintosz KFT şi Lodza KFT (Ungaria)).
Din 15 martie executantul a început organizarea de şantier şi a deschis 3 fronturi de lucru: Corpul H, viitorul Muzeu al Pâinii, Corpul G, viitoarea Administraţie a Cetăţii Oradea şi Corpul K, parte a Străzii Breslelor. S-au demarat şi lucrări la obiectivul Drumuri din cadrul proiectului.

Stadiul fizic al lucrărilor la data de 20.04.2010
Sau început lucrările la corpul H - Muzeul Pâinii, Corpul G - Administraţia Cetăţii , lucrările de drumuri in zona aferenta corpurilor H şi G şi Corpul K - Strada Breslelor.
Corpul H : 
Lucrări de desfaceri şi demolări :
	învelitoare ţiglă solzi - 100%
	şarpantă  lemn - 95 %
	desfacere planşeu lemn degradat - 100%
	lucrări de demolare a zidurilor fisurate şi compromise - 100%

desfacerea tencuielilor degradate -  60%
	lucrări de refacere a fundatiilor - 100%
	zidărie structurală de refacere - 60%
	lucrări de consolidare coronament centuri  (cota 3.80) -  50%
	achizitionarea şi tratarea(ignifugarea ) materialului lemons in vederea refacerii planşeului şi a  şarpantei – 40%
	Evidenţierea fisurilor din ziduri în vederea consolidării şi stabilizării - 30%

Corpul G : 
-	Desfacere învelitoare - 50%
-	sprijiniri planşeu compromis - 40%
-	desfacerea pardoselii la cota  4.50 - 40%
-	desfaceri tencuieli interioare degradate -  20% 
-	Evidenţierea fisurilor din ziduri în vederea consolidării şi stabilizării - 30%

		Evacuarea molozului rezultat din demolari la corpurile H si G .

Drumuri:
Coborarea cotei de călcare în vederea realizării infrastructurii aferente corpurilor H şi G - 40 %

În paralel cu lucrările de construcţii se execută lucrările de supraveghere arheologică şi de descărcare de sarcină arheologică. Au rezultat descoperiri interesante dintre care menţionăm: pietre profilate aferente vechii incinte gotice a Cetăţii orădene, depozite de ceramică, depozite de oseminte, feronerie şi chiar morminte umane relativ bine conservate, aparent aparţinătoare perioadei de ocupaţie turcă.

Corpul K: 
Evacuarea molozurilor cumulate în timp pe perimetrul construcţiei - 15%
	Eliminarea vegetaţiei de pe coronamentul clădirii -  10%

Pentru întreg ansamblul, în conformitate cu calendarul activităţilor contractate cu finanţatorul şi cu executantul de lucrări, se va urmări următorul în continuare următorul program de reabilitare, restaurare şi revitalizare:

- pentru corpul A: iulie 2011 – decembrie 2014
	- pentru corpul G: aprilie 2010 – iunie 2011
	- pentru corpul H: aprilie 2010 – decembrie 2011
	- pentru corpul I: iulie 2011 – decembrie 2012
	- pentru corpul K: aprilie 2010 – iunie 2012
	- pentru corpul L: ianuarie 2013 – decembrie 2013
	- pentru coprul M: octombrie 2013 – decembrie 2014
	- pentru corpul P: aprilie 2014 – decembrie 2014
	- pentru lucrări de drumuri: iulie 2010 – decembrie 2014 
	- pentru spaţii verzi: iulie 2014 – septembrie 2014

Din punct de vedere administrativ în ultima perioadă s-au atins următorii indici contractuali:
	S-a notificat şi depus cererea de prefinanţare 2, în urma semnării contractului de execuţie lucrări, în valoare de 4.395.575,94 RON banii urmând sa se cumuleze cu prima tranşă de prefinanţare aflată deja în conturile municipalităţii

S-a depus Raportul de progres trimestrial nr. 3
S-a efectuat vizita în teren pentru Raportul de progres trimestrial nr. 3 de către Şef Birou ADR Nord-Vest Bihor, Horea Droc
S-au efectuat un număr de 14 şedinţe de lucru cu echipa de proiect, executant, proiectant, diriginte de şantier şi s-au depus rapoartele săptămânale
Comunicarea pe proiect a fost dată ca şi exemplu de bună practică la„Întâlnirea Multiplicatorilor de informaţii pentru dezvoltarea reţelei de informare REGIO”, Bucureşti, 24 februarie 2010



Cu consideraţie, 

Manager proiect – responsabil comunicare 
Dr. Sim Dumitru 

Coordonator proiect 
Ec.dr. Marcel Boloş 






