
 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA 

DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE CU 

FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ 

Scurtă prezentare 

• Structură înființată în 1 august 2008 

• Structură organizatorică formată din:   

 Serviciul Elaborare și Dezvoltare Proiecte   

 Serviciul Implementare si Monitorizare Proiecte  

 Biroul Turism, Cultură, Regenerare Urbană  

 Compartimentul Relaţii Internaţionale 

 Compartiment Suport Investiții 

• În cadrul DMPFI în activitatea specifică, în prezent, își desfășoară activitatea un număr de 

16 angajați.  



 

 

Activitate specifică – scriere proiecte 

 

• Identificarea nevoilor comunității 

• Identificarea surselor de finanțare disponibile 

• Studierea Ghidului și a condițiilor de finanțare 

• Pregătirea aplicației de finanțare (studii și documentații tehnico-economice, proprietate, 

cerere de finanțare cu documentație suport) 

• Depunere cerere de finanțare 

• Soluționare clarificări în termene limită 

• Semnarea Contractului de Finanțare  

 

 

 



 

 

Activitate specifică – implementare proiecte 

 

• Elaborare Caiete de Sarcini (ex. lucrări, supervizare lucrări – dirigenție șantier, furnizare 

bunuri – dotări, informare și publicitate, audit, ș.a.) 

• Analiza ofertelor 

• Semnarea Contractelor 

• Urmărirea derulării contractelor 

• ședințe săptămânale de lucru ale echipei de proiect cu executantul lucrării, supervizor – 

diriginte șantier, experți tehnici, proiectanți etc. în vederea monitori-zării evoluției 

lucrărilor și a soluționării problemelor specifice; 

• recepții cantitative și calitative periodice/finale ale lucrărilor executate, serviciilor prestate 

și bunurilor furnizate; 

• Elaborare rapoarte periodice către finanțator (stadiu implementare proiect, probleme) 

 



 

 

 

 

 

 

• Transmiterea ”Dosarului Achiziției” (copii ale tuturor documentelor specifice întocmite de 

la momentul lansării procedurii de achiziție până la semnarea contractului respectiv) 

• Elaborare ”Dosarul cererii de prefinanțare” (documente suport – documente justificative) 

• Elaborare ”Dosarul cererii de plată” (documente suport – documente justificative) 

• Elaborare ”Dosarul cererii de rambursare” (documente suport – documente justificative) 

• Soluționare clarificări aferente Cererilor transmise, de regulă, în termene de la  

•      2 la 5 zile  

• Participarea, în numele beneficiarului, la vizitele de monitorizare (verificare și control), 

rambursare și finalizare de proiect, ale organismelor finanțatoare 

 



 

 

Anul 2013 în cifre: 

 

• Număr proiecte în implementare: 34 

• Plăţi totale efectuate: 46,621,611.78 lei 

• Valoare rambursări încasate: 45,030,248.61 

• Număr dosare achiziţie transmise: 15 

• Număr pagini aferente dosarelor de achiziție transmise: 22855/ exemplar x 2 exemplare 

• Număr de cereri de plată: 2 

• Număr de pagini aferent cererilor de plată transmise: 2841/ exemplar x 3 exemplare 

• Număr de cereri de rambursare: 67 

• Număr de pagini aferent cererilor de rambursare transmise: 25032/ exemplar x 3 exemplare 

 

 



 

 

Proiecte finalizate 2013 

• La finele anului 2013, DMPFI avea în portofoliu un număr de 21 proiecte finalizate, din 

care 10 finalizate în 2013 

Nr. 
Crt. 

Nume proiect 
Program de 

finanţare 
Valoare investitie 

(lei cu TVA) Euro cu TVA 

1 Amenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice Oradea Ministerul Mediului 19,445,238.00 lei 5,560,072 € 

2 
Centrul de cercetare mecatronică a siguranţei transportului 
public în comun de călători/CCM OTL POS CCE 18,079,425.00 lei 4,257,990 € 

3 
Centru Non-Profit de susţinere a afacerilor (NPBS Centre) 
în judeţele Hajdu-Bihar şi Bihor HU-RO 17,600,000.00 lei 4,000,000 € 

4 
Centrul euroregional de interventie cardio-vasculara 
invaziva Viva Anima HU-RO 8,826,937.35 lei 2,029,181 € 

5 
Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală Centrul de 
Cazare Temporară nr. 1 POR 3,642,643.00 lei 861,144 € 

6 
Reabilitare şi Modernizare Centru de Îngrijire Copii, din 
Piaţa 1 decembrie nr. 9, Oradea POR 3,080,397.47 lei 729,046 € 

7 Centrul social cu destinaţie multifuncţională Candeo Ministerul Muncii 2,803,453.20 lei 644,472 € 

8 Centrul social cu destinaţie multifuncţională Dignitas Ministerul Muncii 2,389,124.40 lei 549,224 € 

9 

E-RD - Supporting the sustainable development of Bihor - 
Hajdu Bihar Euroregion by establishing the public service 
"e-regional development.com" HU-RO 849,924.75 lei 209,615 € 

10 
HOTSPOT - Establishment of free WiFi and HOTSPOT 
internet access points in Oradea and Debrecen HU-RO 532,220.93 lei 122,350 € 

 

TOTAL 18,963,094 € 



 

 

Proiecte finalizate în perioada 2008 – 2013 
  

Nr. 

Crt. 
Nume proiect 

Program de 

finanţare 

Valoare proiect 

(lei cu TVA) 
Euro cu TVA 

1 
Reabilitare şi modernizare Corp Policlinică – Ambulatoriu la 

Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu", Corp B, Oradea 
POR 3.1 5,348,613.73 lei 1,215,594.03 € 

2 OTIP Phare CBC 676,450.00 lei 163,000.00 € 

3 
City.Region.Net - Rolul oraselor în dezvoltare regională 

integrată. 
Urbact II 2,558,350.20 lei 609,131.00 € 

4 
Aventură, odihnă, distracţie - Promovarea ofertei turistice a 

judeţelor Hajdu Bihar, Bihor 
HuRo 972,960.15 lei 223,669.00 € 

5 Amenajare parc în Şanţul de Est al Cetăţii Oradea AFM 1,968,251.00 lei 452,471.49 € 

6 
Reabilitare, Modernizare şi Extindere Centru  de zi pentru 

persoane cu scleroză multiplă din municipiul Oradea  
POR 3.2 3,054,811.12 lei 702,255.43 € 

7 

Reabilitare şi Extindere imobil situat în strada Louis Pasteur nr. 

42, pentru obiectivul: Centru de zi Iedera pentru copiii cu 

sindrom Down 

POR 3.2 1,936,750.68 lei 445,230.04 € 

8 
Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as 

Regional Centres in South East Europe - ViTo 

SEE 

Programme 
870,000.00 lei 200,000.00 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr. 

Crt. 
Nume proiect 

Program de 

finanţare 

Valoare proiect 

(lei cu TVA) 
Euro cu TVA 

9 
Reabilitarea, modernizarea si dotarea Grup Şcolar "Andrei 

Şaguna"  
POR 3.4 4,359,344.00 lei 990,760.00 € 

10 
Reabilitare, Modernizare, Extindere şi Dotări la Şcoala cu 

clasele I-VIII Avram Iancu, Corp B şi Corp C, Oradea 
POR 3.4 8,211,976.80 lei 1,941,365.00 € 

11 Reabilitarea Liceului Teologic Reformat „Lorantffy Zsuzsanna”  POR 3.4 7,639,527.16 lei 1,818,935.04 € 

 TOTAL 8,762,411.03 € 



 

 

Situaţia proiectelor depuse spre finanţare în anul 2013 

 

Nr. 
Crt. 

Nume proiect 
Program de 

finanţare 
Stadiul 

Valoare proiect 
(lei cu TVA) 

Euro cu TVA 

1 
Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Municipiul Oradea – 
zona Pod Sovata 

POR 1.2 Implementare 2,385,253.37 lei 538,541.32 € 

2 
Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Municipiul Oradea – 
zona Mareșal Averescu 

POR 1.2 Implementare 2,116,797.15 lei 477,929.41 € 

3 
Reabilitare termică blocuri de 
locuinţe în Municipiul Oradea – 
zona mal stâng al Crişului Repede 

POR 1.2 Implementare 2,075,663.43 lei 468,642.26 € 

4 
Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Municipiul Oradea – 
zona Ioșia Nord 

POR 1.2 Contractare 2,562,760.22 lei 578,618.73 € 

5 

Amenajare intersecţie prin pasaj 
denivelat între drumul de centură al 
municipiului Oradea şi drumul 
naţional DN76 – relaţia Deva 

PIDU 
Evaluare 

Pre-
contractare 

24,706,014.57 lei 5,688,042.95 € 

6 

Amenajare intersecţie pasaj 
denivelat între drumul de centură al 
municipiului Oradea şi drumul 
naţional DN79 – relaţia Arad 

PIDU 
Evaluare 

Pre-
contractare 

25,573,952.41 lei 5,887,867.48 € 

TOTAL 13,639,642.00 €  



 

 

Proiecte aflate în implementare la finele anului 2013 
 

Nr. 
Crt. 

Nume proiect 
Program de 

finanţare 
Valoare proiect 

(lei cu TVA) 
Euro cu TVA 

1 
Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 
municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028, în scopul 
conformării la legislaţia de mediu şi creşterii energetice 

POS Mediu 392,824,001.00 lei 96,256,800.00 € 

2 
Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea 
Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea  

POR 5.2 88,342,934.00 lei 20,308,720.46 € 

3 
Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea şi 
asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial 
Eurobussines Oradea - Etapa I 

POR 4.1 78,960,538.68 lei 18,151,847.97 € 

4 

Valorificarea energiei geotermale in asociatie cu pompe de 
caldura si gaze naturale, pentru producerea agentului termic 
de incalzire si preparare a apei calde de consum la 
consumatorii cartierului Nufarul I 

POSCCE 
4.2 

62,309,768.62 lei 14,730,441.00 € 

5 

Reabilitarea şi  refuncţionalizarea Corpurilor B, C, D ŞI E din 
Cetatea Oradea în vederea demarãrii celei de-a - II - a 
etape de reabilitare şi  refuncţionalizare şi introducerii în 
circuitul turistic al CETÃŢII ORADEA - CETATEA ORADEA, 
CENTRU MULTICULTURAL SI MULTICONFESIONAL 
EUROPEAN - ETAPA II 

POR 1.1 51,296,259.63 lei 12,126,775.00 € 

6 

„Realizarea unui coridor comun de legătură între polii de 
dezvoltare urbană Oradea – Debrecen, pentru 
îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei şi a mediului de afaceri în 
euroregiunea Bihor – Hajdu - Bihar” (drum expres) 

HU-RO 57,628,599.60 lei 13,097,409.00 € 



 

 

7 

„Susţinerea economiei regiunii Bihor – Hajdu - Bihar prin 
polarizarea mediului de afaceri şi realizarea unui Centru de 
Afaceri pentru micii producători în cartierul Rogerius - 
Oradea” (Centrul de afaceri Rogerius) 

HU-RO 25,109,647.20 lei 5,706,738.00 € 

8 

„Protejarea valorilor naturale locale prin realizarea unei 
grădini publice cu denumirea –Dealul Ciuperca – grădină 
publică de protejare a valorilor naturale-” (Gradina publică 
Oradea – Dealul Ciuperca) 

HU-RO 8,546,137.60 lei 1,942,304.00 € 

9 
Revitalizarea Cetăţii Oradea în vederea introducerii în 
circuitul turistic : Cetatea Oradea, complex turistic european 
- etapa I 

POR 5.1 36,780,329.12 lei 8,695,113.00 € 

10 Pista de biciclete intre Oradea si Berettyoujfalu HU-RO 27,493,870.80 lei 6,248,607.00 € 

11 
Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri în Piaţa Unirii, 
Oradea, jud. Bihor 

PIDU 21,034,743.00 lei 5,008,272.14 € 

12 
Reabilitare bloc operatoriu Sp. Clinic Municipal "Dr. Gavril 
Curteanu" 

HU-RO 8,700,000.00 lei 2,000,000.00 € 

13 

„Dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă a 
blocurilor operatorii de la Spitalul Judeţean în vederea 
îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale” (Blocuri operatorii 
Spitalul Judeţean) 

HU-RO 8,700,000.00 lei 2,000,000.00 € 

14 
„Promovarea turismului religios prin valorificarea 
patrimoniului comunităţilor evreieşti din Oradea – Debrecen” 
(Sinagoga ZION) 

HU-RO 8,091,000.00 lei 1,860,000.00 € 

15 

Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru (sistem de canalizare 
şi pavaj interior) şi iluminat arhitectural în vederea unei 
optime exploatări turistice şi a înscrierii acestui monument în 
circuitul european al Seccesionului" 

PIDU 4,036,196.84 lei 945,134.49 € 

16 
Reabilitare, Modernizare şi Extindere clădire în vederea 
amenajării unui centru de reintegrare socială  

POR 3.2 3,644,418.44 lei 861,564.00 € 



 

 

17 
Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 
3 

POR 3.2 3,506,743.00 lei 806,147.82 € 

18 
Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 
2 

POR 3.2 3,067,133.00 lei 705,088.05 € 

19 Amenajare Parc Salca 
Ministerul 
Mediului 

2,750,568.00 lei 650,252.00 € 

20 
Pachet complex de promovare a turismului cultural : Centrul 
istoric Oradea - Arhitectură, cultură, legendă 

POR 5.3 973,556.30 lei 230,155.00 € 

21 
Punţi crişene - Proiect de promovare a ecumenismului 
regional în Bihor Hajdu – Bihar 

HU-RO 8,091,000.00 lei 1,860,000.00 € 

22 
Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea 
– zona Pod Sovata 

POR 1.2 2,385,253.37 lei 538,541.32 € 

23 
Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea 
– zona Mareșal Averescu 

POR 1.2 2,116,797.15 lei 477,929.41 € 

24 
Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea 
– zona mal stâng al Crişului Repede 

POR 1.2 2,075,663.43 lei 468,642.26 € 

 TOTAL 215,676,481.90 € 

  



 

 

 

 

46,621,611.78 lei 

45,030,248.61 lei 

Situația sumelor plătite și a celor rambursate 
aferente proiectelor în anul 2013  

Plăți efectuate pentru 
implementarea 
proiectelor în cursul 
anului 2013 

Încasări din cereri de 
rambursare și plată în 
cursul anului 2013 
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Situația plăților pe domenii în cursul anului 2013 

Turism și cultură 

Energie/ Mediu 

Sănătate 

Educație 

Servicii sociale 

Infrastructură de afaceri 
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Situația rambursărilor pe domenii în cursul anului 
2013 

Turism și cultură 

Energie/ Mediu 

Sănătate 

Educație 

Servicii sociale 

Infrastructură de 
afaceri 

Transport 



 

 

 

 

27,725,505 € 

215,676,482 € 

18,719,553 € 7,353,364 € 

Situația proiectelor DMPFI la finele anului 2013 

Proiecte finalizate 

Proiecte în 
implementare 

Proiecte în 
evaluare/ 
contractare 

Proiecte în pregătire 



 

 

    

    

    

 

 

 

    

    

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

Nume proiect Amenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice Oradea 

Principalele rezultate ale 
proiectului 

- modernizarea suprafeței grădinii zoologice existente respectiv 37000 mp 
- extinderea suprafeței grădinii zoologice cu suprafața de 38000 mp 
- extinderea numărului de amplasamente până la 44 amplasamente 
- modernizarea spațiului de adăpostire și a țarcurilor exterioare cu amenajări peisagistice 
conforme cu habitatele specifice ale animalelor, alinierea condițiilor la standardele UE 

Situația inițială Situația actuală 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  



 

 

Nume proiect Centrul de cercetare mecatronică a siguranţei transportului public în comun de călători/CCM OTL 

Principalele rezultate ale 
proiectului 

- Construirea unui laborator destinat activităţii de Cercetare – Dezvoltare 
- Dotarea laboratorului construit cu un număr de 38 echipamente specifice activității de Cercetare 

Dezvoltare, din care 4 cu o valoare de peste 100.000 euro 
- Dotarea laboratorului construit cu un număr de 10 echipamente IT destinate desfășurării activității de CD 

Poze exemplificative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nume proiect Centru Non-Profit de susţinere a afacerilor (NPBS Centre) în judeţele Hajdu-Bihar şi Bihor 

Principalele rezultate ale 
proiectului 

- înființarea a două centre non-profit de susținere a afacerilor, în Oradea și Debrecen; 
- reabilitarea şi reamenajarea etajului II al corpului C din Cetatea Oradea (interior – aprox. 1100 mp), 

având funcţiunile de birouri sistem "celule", o sală multifuncţională, sală întruniri, bibliotecă, sală consiliu, 
chicinetă, respectiv grupuri sanitare; 

- 9 locuri de muncă create (4 în Oradea, 5 în Debrecen); 
- dotarea centrului de susținere a afacerilor cu echipamente IT, echipamente audio-video, sistem de 

traducere simultană, precum şi mobilier de birou; 
- 7 ONG-uri ce folosesc infrastructura, 4 în Oradea și 3 în Debrecen; 

Poze exemplificative 

   

 

    

    

    

 

 

    

 

    

     



 

 

Nume proiect Centrul euroregional de intervenție cardio-vasculara invaziva Viva Anima 

Principalele rezultate ale 
proiectului 

- Înființarea Centrului Euroregional de Intervenţie Cardio-Vasculară Invazivă „Viva Anima” în cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea 

- achizitionare echipamente medicale specifice unei clinici de chirurgie cardio-vasculară 
- achizitionare echipamente de birou 
- specializarea personalului medical de specialitate la Clinica Auguszta din Debrecen 
- elaborare Strategia Euroregionala în Cardiologie 

Poze exemplificative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://static.ebihoreanul.ro/gallery_big/e7148548b74188704409622feed49ba8.JPG
http://static.ebihoreanul.ro/gallery_big/fd3672e9afd7bc76aa3e8e0f77641055.JPG
http://static.ebihoreanul.ro/gallery_big/02476cc9c192b019ca7c72b9e5789214.JPG
http://www.crisana.ro/brand_image.php?image_link=/modules/news/files/inaugurare sectie cardiologie (143).JPG


 

 

Nume proiect Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1 

Principalele rezultate ale 
proiectului 

- reabilitarea, modernizarea, și dotarea clădirii Centrului de Cazare temporară nr. 1 , din str. O Goga nr.4 
– suprafață afectată 1486,25 mp; 

- extinderea pe verticală a Centrului de Cazare Temporară nr.1 cu o suprafață de 226,95 mp 
- refuncționalizarea clădirii având 39 camere reabilitate, o cameră de consiliere, o cameră tehnică, un 

atelier de creație, 30 grupuri sanitare noi, din care 5 pentru personae cu handicap, o rampă de acces 
pentru persoane cu handicap. 

Situația inițială Situația actuală 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nume proiect Reabilitare şi Modernizare Centru de Îngrijire Copii, din Piaţa 1 decembrie nr. 9, Oradea 

Principalele rezultate ale 
proiectului 

- reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirii Centrului de Îngrijire Copii – suprafață afectată 
1341,70 mp; 

- amenajarea și dotarea terenului de joacă în suprafață de 150 mp; 
- amenajarea spațiului verde în suprafață de 900 mp; 

Situația inițială Situația actuală 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

    

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nume proiect Centrul social cu destinaţie multifuncţională Candeo 

Principalele rezultate ale 
proiectului 

- Amenajarea și dotarea unui centru social cu destinaţie multifuncţională, din Oradea str. I. Maniu nr. 20, 
cu o suprafață de 1473 mp – 990 mp (suprafață construită) + 483 mp (spațiu exterior), compus din 3 
corpuri de clădire, corpurile A şi B cu regim de înălțime parter şi mansardă, iar corpul C doar cu parter, 
respectiv 20 camere de locuit, 10 grupuri sanitare pentru beneficiari, 6 bucătării comune, 6 spălătorii, 
uscătorii comune, 6 camere de zi pentru socializare şi pentru reuniuni și un cabinet pentru personal de 
specialitate 

- De această investiţie vor beneficia 40 de persoane, tineri aflaţi în situaţii de risc social 

Poze exemplificative 

 

 

 

 

    

    

 

    

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nume proiect Centrul social cu destinaţie multifuncţională Dignitas 

Principalele rezultate ale 
proiectului 

- Amenajarea și dotarea unui centru social cu destinaţie multifuncţională, din Oradea str. E. Murgu nr. 9 cu 
o suprafață de 1.092 mp – 692 mp (suprafață construită) + 400 mp (spațiu exterior), compus din 2 
corpuri de clădire, corpurile A şi B cu regim de înălțime parter şi mansardă, respectiv 16 camere de 
locuit, 8 grupuri sanitare pentru beneficiari, 4 bucătării comune, 4 spălătorii, uscătorii comune, 4 camere 
de zi pentru socializare şi pentru reuniuni și un cabinet pentru personal de specialitate 

- De această investiţie vor beneficia 32 de persoane, tineri aflaţi în situaţii de risc social. 

Poze exemplificative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    



 

 

 

  



 

 

Nume proiect E-RD - Supporting the sustainable development of Bihor - Hajdu Bihar Euroregion by establishing the 
public service "e-regional development.com 

Principalele rezultate ale 
proiectului 

- înfiinţarea serviciului public interactiv „e-regionaldevelopment.com”ca pagina de internet interactivă 
www.oradea-debrecen.ro, în limbile română, engleză şi maghiară ce conţine următoarele secţiuni: 
dezvoltare regională, investiţii, piaţa muncii, imobiliare, transport, educaţie, cultură şi evenimente, ştiri şi 
linkuri utile; 

- software Sistemul integrat de management pentru managementul proiectelor in Primaria Municipiului 
Oradea 

Poze exemplificative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oradea-debrecen.ro/


 

 

Nume proiect HOTSPOT - Establishment of free WiFi and HOTSPOT internet access points in Oradea and Debrecen 

Principalele rezultate ale 
proiectului 

- stabilirea de WiFi şi puncte de acces la internet gratuite în 50 de spaţii publice din Oradea şi 80 din 
Debrecen 

- instruirea a 100 persoane din Oradea în utilizarea internetului in cadrul a 5 sesiuni de formare cu ajutorul 
tabletelor de internet care au fost oferite la finalul instruirii impreuna cu un certificat de participare 
persoanelor instruite 

Poze exemplificative 

 

 

 

 

 

  

 

 


