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COMUNICAT DE PRES!
„Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad”

Municipiul Arad în calitate de Beneficiar al Contractului de Finan!are prin Programului Opera!ional
Regional 2007 - 2013, Axa prioritar" 5 “Dezvoltarea durabil" #i promovarea turismului”, Domeniul major de
interven!ie 5.1 “Restaurarea #i valorificarea durabil" a patrimoniului cultural, crearea #i modernizarea
infrastructurilor conexe” – Cod SMIS:1707,
Anun!" începerea implement"rii acestui proiect #i prezint" urm"toarele activit"!i desf"#urate pân" la
data prezentului anun!:
1. A preg"tit #i lansat Site-ul proiectului: www.civar.ro;
2. A preg"tit #i distribuit DVD-uri #i pliante de promovare a proiectului;

Lucrările de amenajare în Piaţa Primăriei se vor încheia
până la sfârşitul lunii octombrie. Pavajul cu granit se
apropie de finalizare, iar modernizarea străzii Xenopol este
finalizată. Odată încheiate lucrările din Piaţa Primăriei,
circulaţia autovehiculelor prin centrul Aradului se va putea
desfăşura în cele mai bune condiţii.

3. A confec!ionat #i montat panouri temporare de informare;
4. A demarat procedura de achizi!ie public" pentru servicii de consultan!" #i asisten!" tehnic";
5. A demarat procedura pentru achizi!ia public" de lucr"ri, procedur" în desf"#urare.

Pentru informa!ii suplimentare, v" rug"m s" nu ezita!i s" ne contacta!i :
-

Prim"ria Municipiului Arad: tel/fax 0257/283213, persoan" de contact: d-na Corina
Dr"ghici – Purt"tor de Cuvânt, e-mail: corinadraghici@primariaarad.ro;

Pentru mai multe informa!ii despre proiect accesa!i : www.civar.ro iar pentru mai multe informa!ii
despre POR 2007-2013 accesa!i: www.adrvest.ro, www.inforegio.ro sau www.mdrl.ro .

Podul Decebal
Peste 300 de metri cubi de piatră vor consolida rampa
de coborâre de pe Podul Decebal spre str. Bălcescu.
Constructorii vor lărgi astfel şoseaua pentru amenajarea
unei benzi suplimentare în circulaţia auto.

octombrie 2009

UNIUNEA EUROPEAN!

Initiativ! local!.Dezvoltare regional!.

Instrumente Structurale
2007-2013

www.inforegio.ro
Investim în viitorul t"u ! Proiect selectat în cadrul Programului Opera#ional Regional $i confinan#at de Uniunea European" prin Fondul European de Dezvoltare Regional"

Proiectul se încadrează într-o strategie mai amplă a
Primăriei Municipiului Arad de reabilitare şi revitalizare a
centrului istoric al oraşului, care vizează atât modernizarea
infrastructurii de bază a zonei, cât şi crearea unei reţele de
puncte de atracţie turistică pe harta Municipiului Arad.
Reabilitarea zonei protejate cu valoare istorică, respectiv centrul
vechi al Municipiului Arad, va contribui la revitalizarea acestei
zone a oraşului de pe Mureş sub aspect economic si social, Ia
îmbunătăţirea imaginii şi ofertei oraşului destinaţie turistică, la
o mai bună poziţionare a oraşului pe harta turistica regională,
naţională şi europeană.
Valoarea totala a proiectului: 54.649.323 lei, cu 80%
finanţare din fonduri structurale nerabursabile. La sfârşitul lunii
septembrie a avut loc depunerea de oferte în cadrul licitaţiei
pentru execuţia lucrărilor. În prezent se desfăşoară analiza
documentaţiei, iar după evaluarea ofertelor va fi desemnat
constructorul, care va putea începe lucrul.
În cadrul proiectului de Reabilitare a Centrului Istoric Vechi
al Municipiului Arad, se urmăreşte punerea în valoare a zonei
situate pe aliniamentul străzilor Dornei şi Preparandiei, între
străzile Cozia, Paul Chinezu, Mucius Scaevola şi Malul Mureşului,
cu finalizarea legăturii rutiere cu Calea Romanilor prin doua
puncte: Piaţa Arenei şi strada Patria. Străzile sunt incluse în zona
denumită Ansamblul Urban Arad, care concentrează un bogat
patrimoniu istorico - cultural a cărui valoare, diversitate şi
autenticitate locală trebuie conservate şi protejate, şi identitate
locală întărită pentru a susţine creşterea atractivităţii turistice.
Principalele repere ale proiectului sunt clădirea Preparandiei şi
Podul Traian.

200 de ani de istorie arădeană

Preparandia
Podul Traian

Piaţa Romană

Unul din cele mai importante noduri ale reţelei de linii
de tramvai este modernizat în cadrul proiectului BERD
Reabilitare Transport Urban. În paralel, constructorii
lucrează la înlocuirea liniilor de tramvai pe Bd. Revoluţiei.

Podul Traian a fost construit în perioada 1910 – 1913,
tablierele fiind uzinate la Reşiţa în cadrul Fabricii de Poduri
- Kaiserliche und Königliche Privilegierte Österreichische
Staatseisenbahngesellschafft - St.E.G. între anii 19101912. Acest Pod peste Mureş constituie o lucrare de
referinţă pentru perioada în care s-a executat, iar
actualmente făcând parte din patrimoniul arhitectural al
oraşului, constituindu-se ca un simbol al acestuia. În
Europa mai există un număr redus de structuri
asemănătoare, tendinţa pe plan mondial fiind aceea de a
păstra cu orice preţ astfel de mărturii ale trecutului,
adevărate monumente ale artei tehnice. Prin estetica şi
importanţa sa funcţională, Podul se încadrează centrului
istoric al oraşului Arad, formând un ansamblu. Dezvoltarea
splendidului centru istoric nu ar fi fost posibilă fără
construcţii pentru trafic adecvate. Structura podului a fost
expertizată şi verificată în mai multe rânduri iar concluziile
acestor expertize tehnice nu sunt favorabile pentru
structură. Construcţia prezintă degradări importante
provocate de coroziune şi oboseala materialului, ce se
manifestă prin fisuri în structura metalică, vătămări ce pun
capacitatea sa portantă sub semnul întrebării.
Prin proiectul Reabilitarea centrului Istoric Vechi, Podul
Traian va fi restaurat şi reabilitat, pentru a putea fi folosit
în condiţii depline de siguranţă

www.civar.ro

Primăria Municipiului Arad a lansat
website-ul www.civar.ro dedicat investiţiei Reabilitare Centru Istoric Vechi.
Acest site o premieră în managementul

Fosta clădire a Preparandiei Române este în prezent
înregistrată ca monument istoric pe lista Monumentelor
istorice din judeţul Arad, cod AR-II-m-B-00537 (poziţia
213) publicată de Ministerul Culturii şi Cultelor Institutul
Naţional al Monumentelor istorice. Clădirea face parte din
Ansamblul urban Arad - înregistrat ca monument istoric
- cod AR-II-a-B-00477) conform listei anexă la Ordinul nr.
2314/2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor.
Datorită bogatei istorii care marchează această
clădire, în anul 2008 Primăria Municipiului Arad a
cumpărat imobilul monument.
După restaurarea în cadrul proiectului Reabilitarea
Centrului Istoric Vechi, clădirea Preparandiei va deveni
muzeul dedicat primei şcoli pedagogice romaneşti.

proiectelor de investiţii derulate de
administraţia locală. Pe lângă prezentarea
de date generale ale proiectului, pe acest
site vor accesibile informaţii la zi legate

de stadiul implementării, o componentă
inedită fiind o cameră web care va
transmite imagini live ale Podului Traian
în cursul lucrărilor de reabilitare.

