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Palatul Episcopal Greco-Catolic

Încep lucrările de reabilitare 
De săptămâna viitoare, Pa-

latul Episcopal Greco-Catolic 
din Oradea, afectat de incen-
diul din 25 august, va intra în 
proces de reabilitare. Pentru 
început, va fi aruncat molozul 
şi vor fi luate măsuri pentru 
punerea în siguranță a clădi-
rii pentru această iarnă. 

După aprobarea în şedinţa 
Consiliului Local Oradea din 
data de 31 august a Contractu-
lui de parteneriat încheiat între 
Municipiul Oradea și Episcopia 
Română Unită cu Roma, Greco-
Catolică, de Oradea, documen-
tul a fost semnat în data de 4 
septembrie, astfel încât clădirea 
Palatului Episcopal Greco-Ca-
tolic a fost preluată de Primăria 
Municipiului Oradea. Potrivit 
contractului, clădirea va fi ad-
ministrată de municipalitate pe 
o perioadă de minimum 20 de 
ani, urmând ca imobilul să se 
transforme într-un centru cul-
tural și spațiu expozițional „cu 
respectarea eticii creștine și a 
normelor canonice ale cultului 
greco-catolic”.

Ieri, Primăria Oradea a anun-
ţat că, în urma finalizării cerce-
tărilor la fața locului în dosarul 
penal deschis la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Oradea după 
incendiul din 25 august, prin 
Procesul Verbal încheiat în data 
de 10 septembrie de Inspecto-
ratul de Poliție Județean Bihor 
se permite accesul în imobil. 
Astfel, începând de luni, 17 
septembrie, acolo se va interve-
ni pentru degajarea molozului 
și luarea măsurilor ce se impun 
pentru punerea în siguranță pe 
perioadă limitată a palatului. 
Aceste lucrări vor fi executate 

de constructorul Selina, muni-
cipalitatea precizând că firma a 
fost aleasă pentru că are expe-
rienţă în intervenţiile la clădiri 
monument istoric şi este autori-
zată de Ministerul Culturii pen-
tru astfel de lucrări. 

„Selina are autorizație emi-
să de Ministerul Culturii și 
Cultelor prin Oficiul Național 
pentru Monumente Istorice 
pentru lucrări de intervenție la 
monumente istorice. De aseme-
nea, deține specialiști autorizați 
pentru lucrări de restaurare 
și consolidare. În plus, şi-a 
demonstrat experienţa în rea-
bilitarea şi consolidarea unor 
imobile monument istoric, aşa 
cum este clădirea Palatului de 
Justiţie. Având în vedere apro-
pierea sezonului ploios şi faptul 
că acoperişul şi planşeul au fost 
distruse în incendiu, urgenţa 
demarării lucrărilor se justifică 

cu atât mai mult. Protejarea clă-
dirii e foarte importantă, iar în 
prima etapă se începe cu igieni-
zarea ei”, menţionează Primă-
ria Oradea. 

Municipalitatea orădeană a 
mai precizat că, după efectu-
area acestor lucrări, urmează 
efectuarea expertizei tehnice și 
a proiectului tehnic în vederea 
începerii procesului de refacere 
și consolidare a imobilului.

„Municipiul Oradea va 
curăța într-o primă etapă clă-
direa de moloz și va realiza o 
expertiză de rezistență, care să 
indice părțile din edificiu care 
se pot refolosi, respectiv care 
trebuie demolate. În a doua eta-
pă, se vor realiza lucrări pentru 
punerea în siguranță a clădirii, 
inclusiv zona de acoperiș. În a 
treia etapă, se vor realiza rea-
bilitarea și refuncționalizarea 
efectivă a clădirii, inclusiv par-

tea interioară, conform planu-
rilor inițiale”, se menţionează 
într-un comunicat al Primăriei. 
Administraţia locală estimea-
ză că lucrările de consolidare, 
reabilitare și refuncționalizare 
a imobilului ar urma să se fi-
nalizeze în termen de cel mult 
trei ani. La terminarea lucră-
rilor, Municipiul Oradea va 
preda proprietarului, Episco-
pia Greco-Catolică de Oradea, 
parte din imobilul reabilitat, 
cu destinație de sediu al curiei 
episcopale, în suprafață uti-
lă de minimum o treime din 
suprafața totală. „Episcopia Ro-
mână Unită cu Roma, Greco-
Catolică, de Oradea va păstra 
calitatea de proprietar asupra 
întregului imobil consolidat și 
reabilitat, transmis în folosință 
gratuită Municipiului Oradea”, 
mai precizează municipalitatea 
orădeană.                         n I.M.

Donaţii pentru reabilitarea 
Palatului Episcopal
Strângerea de fonduri 
continuă

În urma campaniei de strângere de 
fonduri pentru reconstruirea, reabilitarea 
şi refuncţionalizarea Palatului Episcopal, 
Episcopia Greco-Catolică de Oradea aduce 
la cunoştinţa publicului faptul că în contul 
special deschis pentru această cauză s-au 
strâns, până la data de 11 septembrie, peste 
2500 de euro şi peste 91.000 de lei. 

Sumele donate până în acest moment sunt: 
91.331 lei; 2.526 euro; 500 lire sterline şi 985 
dolari.  Sumele provin din donaţiile particulare 
şi din evenimentele desfăşurate cu scop cari-
tabil până în prezent. „Generozitatea dumnea-
voastră demonstrează că încetul cu încetul vom 
reuşi să adunăm banii necesari reconstrucţiei. 
Orice sumă pe care o consideraţi potrivită 
poate fi donată în conturile deschise la Banca 
Transilvania de către Episcopia Română Unită 
cu Roma Greco-Catolică de Oradea, cât şi de 
către Fundaţia de Protejare a Monumentelor Is-
torice din judeţul Bihor”, transmite Episcopia. 

În ceea ce priveşte donaţiile la sediul Episco-
piei Greco-Catolice de pe strada Mihai Pavel 
nr. 4, acestea pot fi făcute de luni până vineri, 
între orele 08.00-16.00. De asemenea, se pot 
face donaţii la toate Parohiile Greco-Catolice 
de pe întreg teritoriul Eparhiei de Oradea.

Conturile în care se pot face donaţii sunt: 
Episcopia Română Unită cu Roma Greco-

Catolică de Oradea, IBAN:
Euro – RO78BTRLEURCRT0463151401
Lei  – RO31BTRLRONCRT0463151401
Dolari – RO82BTRLUSDCRT0463151401
Franci elveţieni – RO57BTRL-

CHFCRT0463151401
Lire sterline – RO36B-

TRLGBPCRT0463151401
Forinţi – RO91BTRLHUFCRT0463151401
SWIFT: BTRLRO22, Banca Transilvania, 

Sucursala Oradea
Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istori-

ce din judeţul Bihor
Euro - RO57BTRLEURCRT0078504002
Dolari - RO88BTRLUSDCRT0078504001
Lei - RO69BTRLRONCRT0078504007
SWIFT: BTRLRO22 n

Flash rutier
Accident mortal în Topa 
de Criş

Marți, pe DN1, în localitatea bihoreană Topa 
de Criș, un bărbat de 60 de ani, din comuna 
Borod, în timp ce conducea un autoturism 
pe direcția Oradea - Cluj, a pierdut controlul 
asupra direcției de deplasare, a părăsit par-
tea carosabilă și a intrat în coliziune frontală 
cu un stâlp din beton de susținere a rețelei 
electrice, situat pe partea dreaptă a direcției 
sale de deplasare. În urma accidentului rutier, 
conducătorul autoturismului a suferit multiple 
leziuni, pentru îngrijirea cărora a fost internat 
în spital, unde, ulterior, a decedat. Polițiștii 
rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu 
exactitate a împrejurărilor și cauzelor produce-
rii accidentului rutier.

Rănită uşor
Tot marți, în localitatea bihoreană Cadea, 

o tânără de 18 ani, din comuna Cherechiu, în 
timp ce se deplasa pe bicicletă, într-o pantă 
urmată de o curbă deosebit de periculoasă spre 
dreapta, semnalizată cu indicatoare rutiere, nu 
a adaptat viteza de deplasare la condițiile de 
drum, a părăsit partea carosabilă și a pătruns 
în șanțul de pe partea stânga a direcției sale de 
deplasare. În urma evenimentului rutier, tânără 
a suferit leziuni ușoare. n


