
Oradea pe mâini bune 

 

Avem un plan și o viziune de dezvoltare pentru Oradea următorilor 20 de ani: creșterea 

nivelului de calitate a vieții, accesibilitatea orașului, oportunitățile de investiție și angajare, 

astfel încât Oradea să ajungă în topul primelor 5 orașe din România. Un oraș de care să fim 

mândri și care să demonstreze că se poate! 

 

Despre mine 

De profesie jurist, 37 de ani, în prezent președinte al PNL Oradea și viceprimar al 

municipiului Oradea din anul 2016. În perioada 2009-2016 președinte al Clubului Sportiv 

Municipal Oradea. 

Florin BIRTA  

Președinte PNL Oradea 

 

Planul meu 

Principalele priorități ale orașului Oradea pentru anii următori vor continua direcțiile de 

dezvoltare începute în ultimii 12 ani deoarece acestea și-au dovedit rezultatele și utilitatea. 

Orice proces de dezvoltare vine cu noi provocări și probleme care presupun noi soluții și 

direcții de dezvoltare. Experiența mea, a echipei din Primărie și a celor mai mulți consilieri 

locali este cea mai credibilă și solidă bază de pornire pentru găsirea de soluții și noi proiecte 

pentru menținerea și accelerarea ritmului de dezvoltare. 

Continuarea proiectelor și direcțiilor de dezvoltare creează noi nevoi și presupune noi 

proiecte și soluții. Dacă acum 10 ani aveam mari probleme cu centura, CET-ul orașului, etc., 

acum avem problema unei mai bune conectivității cu zona metropolitană, investiții care vor 

produce agentul termic din apa termală sau realizarea de investiții care să reducă congestiile 

în cele mai mari intersecții. Suntem într-o nouă etapă a dezvoltării și ne confruntăm cu noi 

provocări, dar experiența ultimilor ani, un parteneriat real cu Consiliul Județean Bihor, 

viziunea și aplicarea unor exemple de bune practici din alte orașe europene mai dezvoltate 

oferă cea mai solidă fundație pentru continuarea direcției bune în care s-a înscris deja orașul. 

Acestea sunt prioritățile noastre pentru următorii ani:  

Infrastructură 
Dezvoltarea orașului a fost strâns legată de dezvoltarea și implementarea proiectelor de 

infrastructură. Progresele ultimilor ani și dezvoltarea continuă se datorează în mare măsură 



progreselor infrastructurii, iar acestea au efecte pozitive pentru cetățeni, drumuri și rețele 

publice mai bune, mai puțin timp în trafic, condiții normale pentru un oraș european și pentru 

investitori (locali sau din afara orașului) care pot să construiască noi afaceri, iar activitatea lor 

este mai ușoară datorită investițiilor în infrastructură. 

Impactul pe care investițiile în infrastructură îl au este mult mai profund și complex decât 

pare. Un pasaj subteran va ajuta decongestionarea traficului, dar el contribuie și la un nivel 

mai bun de calitate al vieții, deoarece se vor evita accidente, siguranța comunității va fi 

asigurată prin noi căi pietonale mai sigure, reducerea disconfortului localnicilor prin 

scăderea zgomotului și a poluării create de o intersecție aglomerată. Acesta este un simplu 

exemplu, dar acest efect este valabil și la nivelul altor investiții în infrastructură. 

Pornind de la aceste principii vă prezentăm mai jos câteva din direcțiile principale ale politicii 

de dezvoltare a infrastructurii pentru următorii ani.  

Pentru fiecare direcție de dezvoltare voi prezenta succint proiectele cele mai importante, care 

vor fi implementate alături de alte investiții. Infrastructura, la fel ca orașul în ansamblul său, 

este într-o dinamică continuă și are nevoie de atenție constantă și soluții multiple. 

Propuneri proiecte 

• Continuarea planului de fluidizare a orașului și modernizarea 
drumurilor din oraș; 

• 4 noi pasaje subterane (la Piața Mare, Centrul Civic, Magazinul 
Crișul și Gară); 

• 2 poduri pietonale peste Criș, pentru un acces mai facil al 
cetățenilor în zonele Aluminei - Înfrățirea și Hotel Hilton și Dacia; 

• Parcări subterane și supraterane: Park and Ride zona Cetatea 
Oradea, parcare supraterană Spitalul Județean, parcare 
supraterană zona str. Aurel Lazar și părcări în cartierele de blocuri; 

• Pasaj trece pe sub calea ferată str. Matei Corvin; 

• Asfaltarea străzilor din cartiere. 

 

Industrie 
Dezvoltarea parcurilor industriale este una dintre cele mai eficiente măsuri de creștere a 

nivelului de trai și în ultimii ani aceste proiecte și-au dovedit beneficiile. Azi, Oradea se 

dezvoltă permanent în această direcție.  



Următorul pas în dezvoltarea acestor noi zone industriale este aducerea unor servicii necesare 

investitorilor și angajaților din parcuri. Vom construi unități hoteliere, centre expoziționale, 

școli profesionale, grădinițe, centru de servicii (poștă bancă, taxe impozite locale) și multe 

alte facilități, pentru a le oferi angajaților și investitorilor soluții care să le reducă timpul 

petrecut în mașină pentru rezolvarea acestor probleme. 

Atragerea permanentă de noi investitori se vede azi în cele trei parcuri industriale. Niciodată 

Oradea nu a avut o industrie atât de puternică, complexă și diversă. Tehnologiile utilizate de 

companiile care și-au deschis puncte de producție în Oradea sunt cele folosite în toate 

fabricile moderne din Europa și sunt la cel mai înalt nivel tehnologic. Orădenii și cei din 

împrejurimi au învățat sisteme noi de lucru, concepte avansate de siguranță și mulți 

profesioniști și-au crescut nivelul de cunoștințe și experiență în cadrul companiilor din 

parcurile industriale orădene. 

Legătura cu autostrada deschide posibilitatea orașului de a avea zone logistice strategice 

pentru marile companii de retail atât online, cât și offline și astfel cererea de dezvoltare în 

această direcție va crește. Vom pune accent pe fructificarea la maxim a poziției geografice 

prin facilitarea centrelor logistice și prin construcția unei platforme intermodale care să facă 

transferul mărfurilor de pe tren pe camioane și invers.   

Propuneri proiecte 

• Dezvoltarea continuă a parcurilor industriale; 

• Atragerea permanentă de noi investitori; 

• Construcția locuințelor de serviciu pentru angajații companiilor 
din parcurile industriale; 

• Hub IT: Spații de birouri IT în clădirea reabilitată a Spitalului de 
Neurologie; 

• Construcția unui terminal intermodal de transport mărfuri. 

 

Sănătate 
Datorită strategiei implementate în lupta anti-Covid am ajuns unul din cele mai sigure orașe 

din Europa, în condițiile în care Oradea este un punct important de intrare în România. 

Achiziția de echipamente de protecție la începutul pandemiei pentru toate spitalele din județ, 

achiziția de aparate de testare, organizarea unui spital COVID pentru tot județul și 



managementul unic pe toate spitalele din județ s-au dovedit a fi decizii care au făcut ca viața 

orașului și activitatea companiilor să continue. 

Reconstrucția principalelor unități de primire urgențe a spitalelor prin investiții în aparatură, 

reabilitarea de secții și management integrat se dovedește a fi una din cele mai bune strategii 

aplicate de administrația orădeană datorită investițiilor susținute la nivelul spitalelor din 

Oradea.  

Am atras peste 6 milioane de euro din fondurile europene alocate pandemiei pentru a dota 

spitalele din Oradea, astfel încât în situația în care va crește numărul de cazuri să putem 

asigura populației condiții decente pentru tratament și să fim cât se poate de bine pregătiți 

pentru perioada următoare. 

Sistemul medical nu este perfect dar cu siguranță în ultimii ani s-au făcut progrese notabile și 

vă asigur că în următorii ani vom continua proiectele de dezvoltare. În ultimii ani s-au 

reabilitat secții întregi ale spitalelor din Oradea (Urologie și Chirurgie Oncologică și 

generală), s-a achiziționat aparatură de ultimă generație, s-a construit un heliport care asigură 

transferul pacienților critici către alte spitale sau din comunele județului către Oradea.  

Proiecte cu un impact major în domeniul sanitar sunt deja în derulare. Cele mai importante 

sunt construcția noului corp de clădire pentru Unitatea de Primire Urgențe de la Spitalul 

Județean Oradea și dotarea cu aparatură de ultimă generație, aici blucrările urmând să se 

finalizeze în această toamnă, reabilitarea energetică a Spitalului Clinic Județean de Urgență și 

a Spitalului Municipal, construcția noului Ambulator de la Spitalul Județean..  

Unele din cele mai mari cheltuieli ale unui spital sunt și cele legate de utilități. Pentru a reuși 

să creștem bugetele de investiții ale spitalelor am accesat fonduri europene prin care să 

anvelopăm clădirile pentru a reduce pierderile de căldură, să implementăm sisteme 

sustenabile de încălzire precum panouri fotovoltaice și pompe de căldură pentru a completa 

sistemul de încălzire centralizat.  

Un proiect important, deja contractat care va trebui implementat în următorii ani este 

construcția unei noi clădiri pentru un spital de pediatrie lângă actualul spital Municipal. 

Investiția de peste 11 milioane de euro va oferi copiilor condiții de tratament european.   

Propuneri proiecte 

• Construcția unui nou spital cu cel puțin 200 de paturi din fonduri 
UE, destinat secţiei de infecţioase şi secţiei de pneumologie; 

• Dotarea cu aparatură a spitalelor; 



• Dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate; 

• Oferirea unui act medical de calitate. 

 

Educație 
Dezvoltarea unui oraș nu își poate atinge potențialul maxim fără un sistem de educație 

competitiv și un nivel bun de calitate a vieții. Educația pornește de la creșe, grădinițe și nu se 

termină niciodată. Primăria are responsabilitatea clădirilor, a dotării acestor clădiri și a 

spațiilor creșelor, grădinițelor și școlilor publice din Oradea. În ultimii ani au fost reabilitate 

și construite grădinițe, școli și campusuri școlare cu scopul de a crește nivelul de calitate a 

învățământului local. Curricula școlară este responsabilitatea Ministerului Educației, dar prin 

parteneriate și eforturi locale Primăria a revitalizat învățământul profesional, atât de necesar 

pentru a calificare.  

Deoarece lipsa forței de muncă calificată este una din cele mai mari probleme ale industriei 

ospitalității am decis să înființăm Oradea Hospitality Management Academy, care va oferi 

absolvenților diplome de la cea mai importantă instituție de învățământ în ospitalitate: École 

Hoteliere de Lausanne. Școala va oferi atât diplomă de Lausanne cât și diplomă de post 

liceală conform reglementărilor legale din România. Aceste demersuri vor crește nivelul de 

calitate și prestigiul sistemului de învățământ din Oradea. Vom continua să susținem și să 

investim în școlile profesionale care să asigure forță de muncă calificată pentru companiile 

din Oradea. Anul trecut am finalizat reabilitarea Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea 

iar anul acesta continuăm reabilitarea Colegiului Tehnic Mihai Viteazul. 

Activități extracurriculare susținute pentru elevii din clasele primare și gimnaziale vor face ca 

tinerii să crească armonios punând valoare pe lucrurile practice și pe activitățile în aer liber.  

Creșterea valorii liceelor pentru a avea studenți cât mai performanți în viitor se face prin 

punerea la dispoziție a unor clădiri, laboratoare și săli de clasă cu echipamente de ultimă 

generație. O universitate dotată cu spații de calitate pentru învățat, sport și relaxare este o 

universitate atractivă atât pentru studenți, cât și pentru profesori de calitate. Campusurile 

performanțe și atractive vor întregi oferta orașului Oradea. Conectarea cu mediul de afaceri și 

dezvoltarea școlilor profesionale pe nivelurile de cerere a companiilor din economia locală și 

din parcurile industriale vor da învățământului orădean o nouă atractivitate și o calitate 

crescută evidentă prin adaptarea învățământului la nevoia companiilor din Oradea și meseriile 

viitorului. 



Propuneri proiecte 

• Universitate dotată cu spații de calitate pentru învățat, sport și 
relaxare; 

• Campusuri performanțe și atractive; 

• Construirea în parteneriat cu Consiliul Județean a unui nou 
campus școlar; 

• Construirea de noi școli și grădinițe. 

 

Conectivitate și Transporturi 
Dezvoltarea parcurilor industriale, conectarea orașului cu autostrada Transilvania și poziția 

geografică strategică impun dezvoltarea unui hub pentru transportul eficient al mărfurilor 

către și dinspre Europa de Vest. În următorii ani vom construi o platformă intermodală, pe 

calea Borșului în zona birourilor ANAF (vizavi de compania Essers) care să ofere 

posibilitatea transportului mărfurilor pe tren și camion. Această platformă intermodală va fi 

conectată la rețeaua de drumuri europene prin drumul de legătură cu autostrada și rețeaua de 

cale ferată europeană.  

Transportul public a fost și este, de asemenea, o prioritate pentru dezvoltarea unui oraș. 

Principalele proiecte pentru dezvoltarea sistemului public de transport sunt reînnoirea 

parcului de tramvaie și autobuze și foarte important, extinderea transportului public la nivelul 

Zonei metropolitane. Achiziția de tramvaie și autobuze din fonduri europene este o 

proprietate care a dat deja rezultate și care va continua și în următorii ani. Extinderea liniilor 

de transport (autobuze și tramvaie) este de asemenea o prioritate pentru dezvoltarea orașului. 

Prin acest fel de investiții oferim acces facil locuitorilor la rețeaua de transport, astfel încât 

aceștia să poată merge la muncă sau circula prin oraș repede și eficient.  

Economia locală a orașului absoarbe din ce în ce mai multă forță de muncă din proximitatea 

orașului. Chiar și azi avem oameni care locuiesc și la 40 de km depărtare de oraș, dar care 

muncesc în Oradea. În parteneriat cu Consiliul Județean Bihor vom susține costul de transport 

pentru persoane, astfel încât drumul spre oraș să fie parcurs în condiții normale și în cel mai 

scurt timp posibil. Acest lucru presupune, de asemenea, construirea unor noi platforme 

intermodale (hub integrat de transport) care să conecteze rutele externe de autobuz și tren cu 

transportul public local. Cel mai important proiect de acest fel va fi realizat în fața gării CFR 



din Oradea, prin introducerea traficului în subteran și construirea spațiilor necesare pentru 

acest proces de transbordare.  

Propuneri proiecte 

• Dezvoltarea Aeroportului în parteneriat cu Consiliul Județean și 
atragerea de curse internaționale; 

• Legătura orașului Oradea cu autostrada Transilvania; 

• Hub intermodal de transport în zona Gării Oradea în parteneriat 
cu Consiliul Județean; 

• Drumuri de legătură cu zona metropolitană Oradea (Nojorid, 
Paleu și Sânmartin). 

 

Calitatea vieții 
Deși extrem de general, acest concept conține o multitudine de servicii și acțiuni ale 

administrației publice. Parte din acestea sunt: serviciile publice (apă, canalizare, încălzire, 

eliberare autorizații sau documente de către Primărie, drumuri noi și modernizate pentru o 

mai bună conectivitate, curățenie în cartiere, locuri de parcare și blocuri reabilitate, etc.), 

spațiile publice și parcurile, locurile de muncă, viață culturală, aglomerație mai puțină, 

restaurante de calitate, turism sustenabil, etc. 

Majoritatea proiectelor realizate în ultimii ani au contribuit la creșterea calității vieții 

locuitorilor și vom acorda atenție acestui aspect în planificarea și implementarea diverselor 

proiecte din următorii ani.  

Vom continua să oferim servicii publice de calitate, vom continua reabilitarea și extinderea 

rețelelor de apă, canalizare și de termoficare, vom continua investițiile în cartierele de blocuri 

– curățenia, colectarea selectivă, vom continua reabilitarea termică a blocurilor și amenajarea 

de parcări de domiciliu, dar și modernizarea cartierelor prin realizarea piațetelor de cartier 

(Piața Magnoliei, Nufărul, Cantemir), vom reabilita bulevardul Nufărul - Cantemir, vom crea 

benzi dedicate transportului în comun pentru o viteză mai mare a tramvaielor și autobuzelor, 

vom extinde pistele de biciclete și vom încuraja transportul în comun, pentru a reduce 

aglomerația din trafic și poluarea. 

Propuneri proiecte 



• Servicii publice mai bune și transport public de calitate; 

• Modernizarea rețelelor de utilități și reabilitarea termică a 
blocurilor; 

• Spații pietonale, piațete de cartier și piste de biciclete; 

• Grădina termală Iosia. 

 

Oradea Verde 
Ne dorim ca până în anul 2030, să extindem suprafața de spații verzi din oraș, de la 24,19 mp 

la 30 mp/cap de locuitor. Suntem în curs de inventariere a zonelor din oraș în care se impune 

amenajarea de spații verzi, în așa fel încât să asigurăm accesul facil al tuturor orădenilor la 

spațiul public urban verde în maximum 5 minute de mers pe jos, respectiv cca 300 m distanță 

de la locuinţă până la spațiul verde. 

 În ultimii 10 ani, în Oradea suprafața de spațiu verde amenajat s-a mărit cu 24,08 ha, 

ajungând până la sfârșitul anului 2019 la 534 ha, lucru care a fost posibil prin realizarea mai 

multor investiții publice, respectiv prin transformarea unor terenuri degradate și a unor 

suprafețe lăsate în paragină, în spații verzi funcționale, care au fost astfel redate cetățenilor 

orașului. Anul acesta, suplimentar față de suprafața amenajată în perioada 2010-2019, avem 

în execuție pe fonduri europene 5 coridoare verzi, în suprafață de 12 ha,respectiv pe strada 

Barcăului, în cartierul Veteranilor, cartierul Grigorescu, cartierul Soarelui și strada Ion 

Bogdan. Proiectele sunt în valoare de 8 milioane de euro și vor fi finalizate în această 

toamnă.  

Vom avea proiecte de regenerare pe zonele degradate din oraș, programe de împădurire și 

proiecte de regenerare urbană prin centrele și sub-centrele de cartier (piațete, scuaruri și spații 

verzi). Acordăm aceeași atenție, ca și centrului istoric, și spațiilor publice (piețe) din 

cartierele orașului, deoarece crearea de spații publice în care oamenii să-și petreacă după-

mesele, copii să se joace în siguranță și să facă sport în aer liber, sunt esențiale pentru nivelul 

ridicat de calitate al vieții și sănătatea locuitorilor.   

Am identificat deja mai multe terenuri, cum este cel ocupat de stadionul FC Bihor, care după 

demolare va deveni o zonă verde destinată locuitorilor zonei și nu numai, apoi terenuri din 

zona Spitalului de Psihiatrie de pe str. Louis Pasteur, zona din apropierea stațiunii pomicole 

de pe aceeași stradă sau terenuri în cartierele noi, cum ar fi Cartierul Tineretului, zona Tokai, 

Dragoș Vodă, cartierul Episcopia Bihor-Oncea, cartierul Grigorescu sau zona de dealuri.     



Propuneri proiecte   

• Grădina urbană Nufărul; 

• Modernizarea parcurilor existente din oraș (1 Decembrie, Petőfi, 
Brătianu); 

• Programe de plantări și împăduriri; 

• Extindere spații verzi, de la 24 mp/cap de locuitor, la 30 mp/cap 
de locuitor, asigurarea accesului tuturor orădenilor la spațiul 
verde în maxim 5 minute de mers pe jos de la locuință. 

 

Turism 
Un oraș turistic este un oraș prosper. Resursele materiale realizate în alte orașe sau țări sunt 

cheltuite în Oradea și devin o sursă de investiții solide. Turismul sustenabil este parte din 

strategia pe termen lung a orașului Oradea. Un oraș atractiv pentru turiști este un oraș plăcut 

și pentru locuitorii săi. Suntem oraș turistic și ne concentrăm ca turismul generat să fie unul 

sustenabil care să nu afecteze negativ viața orădenilor. Prin investițiile în reabilitarea 

centrului orașului, reabilitarea clădirilor de patrimoniu și realizarea Aquaparkului Nymphaea, 

Oradea a reușit să atragă zeci de mii de turiști în ultimii ani. 

Anul acesta Oradea a fost declarată stațiune turistică de interes național și au fost demarate 

procedurile pentru declararea unui areal din oraș ca stațiune termală. Ambele demersuri ne 

vor da posibilitatea accesării unor fonduri europene sau guvernamentale, special dedicate 

stațiunilor turistice și balneare. Această posibilitate nu este doar pentru primărie, fondurile 

fiind disponibile și pentru companii private.  

Oradea este deja cunoscută ca destinație turistică pentru arhitectura și frumusețea centrului 

istoric. Pe lângă proiectele prin care vom continua să reabilităm clădirile din centrul orașului 

și să extindem zonele pietonale, ne propunem să dezvoltăm turismul de sănătate. Declararea 

unui areal din Oradea ca stațiune termală este primul pas. Următorul pas este să construim 

zone pentru tratament și recuperare la cele mai înalte standarde europene. Cel mai mare 

proiect în această direcție este Grădina Termală Ioșia care va oferi zone de spa, tratament și 

cură cu apă termală.  

În următorii 10 ani Oradea va deveni una din primele 5 destinații turistice din România prin: 

continuarea creării de noi spații pietonale, amenajarea centrului prietenos cu pietonii, 

dezvoltarea calendarului de evenimente care să completeze oferta turistică, deschiderea de 

noi obiective turistice (clădirea Primăriei), construcția Grădinii termale Ioșia, dezvoltarea 



pregătirii personalului prin parteneriatul cu Ecole Hoteliere de Laussanne, relocarea Grădinii 

Zoologice și crearea unui parc de aventura în apropierea acesteia, valorificarea potențialului 

turistic județean alături de conducerea județeană, dezvoltarea unei piețe de produse bihorene 

în centrul orașului și oferirea unor servicii turistice în zonele de interes (toalete, parcări 

autocare,). 

Propuneri proiecte 

• Turismul de business, de conferințe, prin construirea în Oradea a 
unui centru de conferințe; 

• Parteneriate cu tour-operatorii pentru dezvoltarea de pachete 
turistice de tip city break în Oradea; 

• Dezvoltarea turismului de sănătate și de tratament. 

 

Cultură 
Cele mai importante instituții de cultură din Oradea sunt în coordonarea și subordinea 

Consiliului Județean Bihor, dar, cu toate acestea, Primăria s-a implicat activ în dezvoltarea 

vieții culturale locale prin cooptarea acestor instituții în diferite acțiuni locale și prin crearea 

de evenimente culturale importante la nivel European. Unul din cele mai relevante proiecte 

din ultimii ani este festivalul Internațional European Music Open, care a adus la Oradea unii 

din cei mai importanți artiști și orchestre din Europa (Operat de Tineret din Viena, artiștii 

operei de stat din Viena) și cele mai relevante personalități culturale din România - Marcel 

Iureș, Mircea Cărtărescu, Maia Morgenstern, Horia Roman Patapievici și alții. Festivalul a 

ajuns deja la 3 ediții și s-a bucurat de aprecierea și premiile specialiștilor, transformând 

Oradea într-un mic Salzburg românesc al muzicii clasice. Alte evenimente culturale 

importante importante pe care le-am organizat în ultimii 5 ani au fost: Festivalul Medieval 

Oradea, am sprijinit financiar Festivalul Internațional de Teatru Scurt, Târgurile de Paști și 

Crăciun, Zilele culturii iudaice, maghiare și slovace, Zilele Sfântului Ladislau, TIFF Oradea, 

Ora Jazz Festival, Ziua Mondială Art Nouveau. Toate acestea au ca scop completarea ofertei 

turistice și oferirea localnicilor o viață culturală cât mai bună.  

Reabilitarea Cetății Oradea ne-a permis să creăm o nouă ancoră culturală importantă și 

anume Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural și spațiile puse la dispoziția diverșilor 

actori culturali independenți.  



Ne dorim o mai bună colaborare cu instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean, 

care să contribuie la eforturile orașului prin susținerea și curatorierea unor bucăți din 

calendarul de evenimente sau din evenimente mai mari, precum și implicarea actorilor 

culturali independenți.   

Cultura în stradă, și nu doar în centrul orașului, este un proiect pe care, alături de o nouă 

conducere a Consiliului Județean Bihor, o văd posibilă. De asemenea, dezvoltarea 

evenimentelor cu rezonanță internațională cum este TIFF Oradea sau Ora Jazz Festival 

(organizat cu Gărâna Jazz festival), este o direcție de colaborare comună.  

Organizarea unui festival internațional de muzică, construit pe valorile și specificul orașului, 

ne va da posibilitatea să intrăm în zona marilor evenimente culturale europene și astfel să 

putem atrage vizitatori din România sau străinătate care altfel nu ne-ar vizita.  

 Propuneri proiecte 

• Parteneriat Primărie - Consiliul Județean privind instituțiile de 
cultură; 

• Vom deschide noi muzee în Oradea; 

• Vom pune la dispoziție spații expoziționale pentru artiști în zona 
centrală. 

 

Tineret și sport 
Am pregătit documentația pentru a realiza un complex sportiv și de agrement, multifuncțional 

în perimetrul de lângă Liceul cu Program sportiv „Bihorul" și Grădina Zoologică, complex 

care să permită desfășurarea de competiții sportive, concerte, festivaluri și alte tipuri de 

manifestări cu public numeros și care să joace rolul unui catalizator în dezvoltarea orașului. 

Vom construi aici un stadion cu o capacitate de aproximativ 16.000 de locuri, dotat cu tot 

ceea ce este necesar organizării de competiții naționale și internaționale. În cadrul acestui 

proiect vom construi și un bazin de înot didactic și două săli de sport noi. Noul complex va 

răspunde și nevoilor Liceului cu Program sportiv, Colegiului Partenie Cosma și Universității 

Oradea, ai căror elevi și studenți vor avea posibilitatea de a-și desfășura orele de sport și de 

studiu în această bază sportivă modernă. Aceste facilități sunt menite sa le ofere tinerilor din 

Oradea toate oportunitățile de care au nevoie pentru a se dezvolta aici, aproape de casa.    

Nevoile tinerilor de azi sunt extrem de dinamice și prin intermediul investițiilor sau 

condițiilor favorabile pe care le oferim mediului privat, dorim să dezvoltăm viața culturală și 



pentru tineri a orașului. Dezvoltarea educației și a unor oportunități de angajare în Oradea 

sunt alte aspecte care, deși nu par, sunt programe dedicate exclusiv tinerilor.  

Propuneri proiecte 

• Înființarea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret; 

• Construirea Complexului sportiv (Stadion cu 16.000 de locuri și 
terenuri de sport); 

• Modernizarea stadionului Tineretului; 

• Modernizarea bazei sportive Motorul; 

• Bazine didactice de înot; 

• Festivaluri internaționale și evenimente pentru tineri. 

 

 

 

 

 

 

 

 


