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 ROMÂNIA P R O I E C T Avizat 
JUDEŢUL ARAD  S E C R E T A R  
MUNICIPIUL ARAD  Lilioara Stepanescu  
CONSILIUL LOCAL   
 

H O T Ă R Â R E A  nr._____ 
din __________________2010 

privind aprobarea Studiului de realizare a Axei pietonale între Piaţa Avram 
Iancu şi Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare prin Piaţa Catedralei -  
Proiect ViTo -  Dezvoltarea oraşelor istorice  vitale din regiunile Europei 
Centrale şi de Est 
 
 Consiliul Local al Municipiului Arad, 
 Având în vedere : 
-iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr.                
31882 din 31.052010; 
-raportul nr.31882din 31.05.2010 al Arhitectului Şef-Serviciul Construcţii şi 
Urbanism;  
-rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local; 
-prevederile Ordonanţei  Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a  
fondurilor nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor 
implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, prin obiectivul „Cooperare teritorială 
europeană cuprinse în art. 3 lit. C art. 6, pct. 3 şi art. 7 pct. 1.”; 

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin.(5) şi art.45 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă  prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E  

 
Art.1.Se aprobă  Studiul de realizare a Axei Pietonale  între Piaţa Avram 

Iancu şi Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare  prin Piaţa Catedralei, 
documentaţie  care face parte din Proiect ViTo - Dezvoltarea oraşelor istorice  
vitale din regiunile Europei Centrale şi de Est – proiect nr. 41050 realizat de SC 
Proiect Arad SA 

Art.2.Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de 
specialitate din cadrul  Primăriei  Municipiului Arad . 
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR    
 
 

Cod PMA-S1-01 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
                A R A D 
Nr. 31882  /Ao/  31.05.2010 
 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

 Având în vedere importanţa Centrului istoric al municipiului Arad 
caracterizat de imaginea deosebită a ansamblurilor arhitecturale, consider oportună 
adoptarea unei hotărâri, prin care să se aprobe Studiul de realizare a Axei pietonale  
Piaţa Avram Iancu – Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare prin Piaţa Catedralei 
documentaţie prealabilă realizării proiectului tehnic pentru zona pietonală strada 
Meţianu ca sector al unui traseu pietonal vital în interconectarea ţesuturilor urbane 
istorice.  

 
 

 
 

P R I M A R 
 

 Ing. Gheorghe Falcă 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
ARHITECT SEF 
SERVICIUL CONSTRUCTII  SI  URBANISM 
NR. 31882 /A0/  31.05.2010 
 
 
 

R E F E R A T 
 

privind aprobarea Studiului de realizare a Axei pietonale între Piaţa Avram Iancu şi 
Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare prin Piaţa Catedralei -  Proiect ViTo -  
Dezvoltarea oraşelor istorice  vitale din regiunile Europei Centrale şi de Est 
 
 În cadrul Programului de Cooperare Sud Est Europeană  sunt implicaţi mai 
mulţi parteneri de proiect, dintre care 6 municipalităţi (din care face parte şi 
municipiul Arad), 2 institute de cercetare şi 3 agenţii de dezvoltare regională care 
şi-au înaintat Expresia de Interes a proiectului ViTo-Integrated Urban 
Development of Vital Historic Towns. 
 Proiectul face parte din programul de cooperare  transnaţională, Axa de 
cooperare 4- Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial. 
 Prin proiectul ViTo, municipiul va realiza: 

- continuarea elaborării  releveelor iniţiate prin proiectul Hist Urban; 
- crearea unei zone turistice cu includerea zonei pietonale pe traseul Piaţa 

Avram Iancu,  Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare  prin Piaţa 
Catedralei  urmat de proiectul tehnic pentru strada Meţianu; 

- dezvoltarea de instrumente pentru predarea patrimoniului cultural în 
şcoli ; 

- cooperare transnaţională cu partenerii de proiect – experimente de bună 
practică  

         Prezenta documentaţie este un studiu urbanistic prealabil realizării proiectului 
tehnic pentru zona pietonală strada Meţianu din municipiul Arad, ca sector al unui 
traseu pietonal de maximă importanţă pentru Centrul Istoric al Aradului care 
incepe la Cetatea Aradului şi se termină la Turnul de Apă. 
 Scopul studiului este integrarea propunerilor urbanistice şi ambientale în 
principalele instrumente urbanistice tradiţionale ale Municipiului Arad, precum şi 
integrarea propunerilor urbanistice şi ambientale în programele şi proiectele 
Uniunii Europene: 

- Hist.Urban din cadrul programului INTERREG III B CADSES-program 
operaţional interregional pentru aplicarea şi materializarea conceptului de 
dezvoltare regională de coeziune sectorială 
- The South East Europe Transnational Cooperation Programme- program 
operaţional interregional pentru proiectele de dezvoltare pe cele patru axe 
prioritare: Inovaţie, Mediu, Accesibilitate şi Zone de creştere sustenabilă – în 
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acord cu strategia de la Lisabona (Agenda Lisabona)-martie 2000 şi Strategia de 
la Gothenburg  -2001; 

       -   ViTo –Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional 
Centres in South East Europe –Together for the „Cultural Arad”, pe baza Cartei de 
la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile -2007 

     -    In ceea ce priveste respectarea Comunicatului de presă 2-2007din 11 
septembrie 2007 al Consiliului Arhitecţilor din Europa (CAE)-privind Strategia 
în Construcţii a Comisiei Europene –calitatea arhitecturii este un element 
esenţial al trecutului, prezentului şi viitorului oraşelor europene. 

      Studiul în cauză se incadrează în proiectele şi programele europene mai sus  
enunţate. 
Obiectivele studiului sunt următoarele : 
 Accentuarea primului traseu pietonal cu direcţie transversală pe axa 

Bd.Revoluţiei –Piaţa Avram Iancu şi pe inelele formate din Cetatea Aradului 
şi a traseului pietonal aferent malulului Mureşului; 

 Interconectarea pieţelor:Avram Iancu, Catedralei şi Reconcilierii prin: 
o Amenajarea ambientală diurnă a Pieţelor Avram Iancu, Catedralei şi a 

străzii Meţianu 
o Propunerea unei activităţi economice specifică pentru ţesutul urban 

istoric al zonei, dar diversă în funcţie de localizare 
o Asigurarea funcţionării străzii Meţianu ca pietonal, prin limitarea 

accesului auto 
o Indicarea unor curţi interioare adiacente traseului pietonal, pentru 

marcarea unor trasee pietonale secundare prin activităţi economice 
-  Segregarea circulaţiei auto de cea pietonală 
- Reorganizarea circulaţiei auto 
- Crearea de locuri de parcare subterane pentru locuitorii zonei şi pentru 
vizitatori, prin prisma PUD –Piaţa Avram Iancu şi PUD –Piaţa Catedralei 
- Amenajarea de locuri speciale pentru grupuri statuare 
- Amenajarea de spaţii verzi cu valoare de scuar/esplanadă 
- Amplasarea de mobilier urban 
- Întărirea iluminatului public –propuneri pentru strada Meţianu 

Aşa cum rezultă din Carta de la Leipzig pentru Oraşe Europene durabile din 
2007, oraşele europene care au evoluat în cursul istoriei trebuie recunoscute ca 
fiind valori economice, sociale şi culturale de neînlocuit. 

Din dezvoltarea Aradului ca urbe rezultă ca avem de-a face cu un ţesut urban 
format din sistematizări succesive, cu o demografie complexă, chiar şi în stadiul 
actul de dezvoltare este încă în formare. 
  
 Traseul pietonal Turnul de Apă –Cetatea Aradului complet are următoarele 
componente definitorii: 

 Turnul de apă, str.P.I.Ceaikovski nr.9A –ca dominantă a compoziţiei 
urbane şi cap de perspectivă ( a fost cea mai înaltă clădire a oraşului), este 



SzaszMirela /dos-A0/SzaszMirela 

monument istoric înscris în Lista monumentelor Istorice 2004( cod AR-II-m-B-
00492), construit în 1986 în stil neo-gotic - este un element romantic al ţesutului 
urban adiacent; 

 Parcul Reconcilierii Româno – fost Piaţă a Pompierilor – o amenajare 
nouă , din 2004, special concepută ca spaţiu urban centru civic. Reconfigurarea 
pieţei iniţiale şi amenajarea actualei pieţe a deschis perspectiva traseului pietonal în 
studiu, în relaţie cu Turnul de Apă; 

 Strada Ecaterina Teodoroiu –face legătura între Parcul Reconcilierii şi 
Piaţa Catedralei; 

 Piaţa Catedralei – în prezent piaţă agroalimentară , cu o mică alveolă 
în faţa Catedralei Ortodoxe Române „Sf. Ioan Botezătorul”.Piaţa agroalimentară 
este compusă din spaţii construite: o hală metalică şi anexe în regim de înălţime 
parter, şi zone cu mese pentru vânzare produse agroalimentare. 

 Strada Meţianu –ca şi în trecutul istoric, îşi păstrează rolul de stradă 
comercială. Degradarea în ansamblu a ţesutului urban adiacent (inclusiv Piaţa 
Catedralei descrisă anterior), precum şi dezvoltarea necontrolată a unui comerţ de 
subzistenţă, au transformat imaginea acestei străzi de tradiţie în negoţ. Lungimea 
străzii este de 295m, iar suprafaţa este de cca.2500mp.Lăţimea medie a străzii este 
de 8,00m. 

 Piaţa Avram Iancu –se află în centrul oraşului, fiind unul din 
nucleele majore ale acestuia. Actuala Piaţă Avram Iancu (fosta Piaţa Libertăţii), 
reprezintă alături de Piaţa Podgoria, punctul de interes major care determină 
axul urbanistic principal al zonei centrale: Bulevardul Revoluţiei. Această piaţă 
a fost în mod continuu un centru politic şi comercial important al oraşului, 
reprezentând centrul vieţii comerciale dar şi culturale a oraşului. 

 Strada Nicolae Bălcescu –este printre cele mai vechi străzi din Arad. 
Fondul construit a fost definitivat în cursul secolului al XIX –lea, cu clădiri 
realizate în stiluri arhitecturale diferite:neogotic, eclectic preponderent baroc şi 
neo-renascentist. Fronturile străzii sunt unitare, clădirile având regim de înălţime 
de S+P+2. Şi această stradă continuă tradiţia de stradă comercială, dar de o factură 
mai elevată decât strada Meţianu, cu alimentaţie publică de tip restaurant, mici 
magazine. 

 Podul Decebal –realizat în perioada post –belică, este unul dintre cele 
3 poduri rutiere ale Aradului ce traversează peste Mureş. În contextul traseului 
pietonal în studiu, acesta este vectorul principal de legătură între Centrul Istoric şi 
Cetatea Aradului. 

 Cetatea Aradului – deşi se află încă în circuit închis al Armatei 
Române, acest sit constituie cea mai importantă rezervă urbanistică a Municipiului 
Arad. Intrarea acestui monument istoric şi de arhitectură în circuitul civil, într-o 
formă adaptată necesităţilor oraşului, ar putea constitui punctul culminant al 
oricărui traseu pietonal prin Centrul istoric: 
 

 In acest context, amenajarea străzii Meţianu ca pietonal este oportună. 
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Amenajarea propusă corespunde Temei de Proiectare pentru Studiu de 
realizare a unei Axe Pietonale între Piaţa Avram Iancu şi Parcul Reconcilierii 
Româno - Maghiare prin Piaţa Catedralei. 

Strada Meţianu este o stradă îngustă şi nu foarte lungă, special concepută 
pentru un mediu comercial.Documetaţia studiază următoarele aspecte : 
 Limitarea accesului auto va fi strictă, cu program pentru realizarea 

aprovizionării comercianţilor. Practic traficul auto din zona perimetrală acesteia nu 
va fi afectat prin schimbarea sensurilor de circulaţie pentru străzile perpendiculare 
pe aceasta: 

o Gh. Bariţiu – va fi cu sens dublu  
o str.Ludovic Szantay va fi cu sens dublu până la intersecţia cu str.Gh.Bariţiu 
o str.Românului va fi cu sens dublu până la intersecţia cu str.V. Goldiş 
 Pavajul: 
o Compoziţia pavajului propusă marchează axul străzii şi se doreşte a fi cât 

mai simplă, dar dinamică, pentru a nu concura desfăşurarea fronturilor clădirilor. 
La capetele străzii se propun două vestibule urbane de primire, adaptate direcţiilor 
principale din spaţiile publice adiacente străzii Meţianu (Piaţa Avram Iancu şi Piaţa 
Catedralei). Intersecţia cu str. Gh. Bariţiu este cea mai semnificativă şi aici s-a 
aplicat un accent în pavaj. 

o Pavimentaţia se va realiza prin aducerea nivelului străzii la o cotă nivelitică 
care să rezolve intrarea corectă în gangurile şi curţile existente, în respect cu 
elementele arhitecturale ale clădirilor. Această soluţie este un deziderat al 
colectivului de elabnorare, însă din observaţiile de pe teren s-a remarcat ca va 
conduce proprietarii de spaţii comerciale cu acces din str. Meţianu la 
reconfigurarea acestora, întrucât va fi afectat numărul treptelor de la intrarea în 
aceste spaţii comerciale. 

o Sistematizarea verticală a pavimentaţiei se propune a fi unitară, prin 
desfiinţarea actualelor trotuare. 

o Materiale utilizate: 
 pe laturile aferente fronturilor de clădiri: placaj piatră naturală 

fasonată de culoare galben deschis 
 pe fâşia centrală : placaj piatră naturală fasonată de culoare roşu 

cărămiziu 
 axe de accent : piatră cubică granit (10x10x14 cm) 

o   Suprafaţa propusă de pavaj este de 2883,9 mp, incluzând marcarea celor 
două vestibule urbane dinspre Piaţa Avram Iancu şi Piaţa Catedralei 

 Pentru asigurarea diversităţii compoziţiei propuse, s-au prevăzut 23 
casete circulare pentru arbori ornamentali de specii de max. 3,5 m înălţime, în 
alternanţă cu mobilierul urban. 

 Direcţia str. Românului –str. L. Szantay cu traversarea str.Meţianu 
este cea mai uzitată pentru traficul auto, iar lipsa continuităţii dintre cele două 
străzi este disfuncţionalitate pentru siguranţa pietonilor, de aceea în axul străzii 
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Românului s-a creat o platformă pentru o statuie, care va fi la o scară cât mai 
aproape de cea naturală. 

 Iluminatul străzii este un element esenţial în completarea noii 
funcţiuni de stradă pietonală.  Actualmente iluminatul stradal global este 
realizat prin cabluri transversale şi un corp de iluminat central, în axul străzii. 
Soluţia actuală este în fapt corectă, dat fiind ca str. Meţianu are o lăţime medie 
de 8,00m. Soluţia adoptată păstrează acest sistem, la care se mai adaugă 2 
cabluri longitudinale. Corpurile de iluminat vor fi astfel suplimentate, intr-o 
manieră de compoziţie alternantă. Se propune lumina globală albă. În 
completarea iluminatului global, se propun console aplicate pe faţade, pentru 
iluminatul punctual şi de siguranţă, în special la porţi şi accese în spaţii 
comerciale.  
 Mobilierul urban cuprinde  locuri de odihnă mobile -13 bănci cu 

şezutul din lemn pe structură metalică. S-a considerat că pietonalul Meţianu 
poate fi cadrul unor evenimente stradale (festivaluri, expoziţii în aer liber, etc.), 
iar băncile vor putea fi reamplasate temporar. 
 Amplasarea teraselor aferente spaţiilor comerciale de alimentaţie 

publică va fi permisă în limita în care nu se va ocupa fâşia centrală a dalajului. 
    Prin  proiectul tehnic se vor găsi soluţii pentru amplasarea de 

panouri informative pentru circuitul turistic, dar şi pentru cele de publicitate. 
 Reţelele edilitare din infrastructura străzii vor fi reproiectate împreună 

cu operatorii care le deţin la faza de proiect tehnic. Aici se poate accentua că 
reţelele aeriene trebuie să fie canalizate sub viitorul pavaj pentru eliberarea 
faţadelor. 
        Având în vedere cele mai sus menţionate :  

 
PROPUNEM 

 
 Aprobarea Studiului de realizare a Axei Pietonale  între  Piaşa Avram Iancu 
– Parcul Reconcilierii  Româno-Maghiare  prin Piaţa Catedralei – Proiect ViTo – 
Dezvoltarea  oraşelor istorice  vitale  din regiunile Europei  Centrale şi de Est 
proiect nr. 41050 elaborat de SC Proiect Arad SA. 
 

 
               Arhitect Sef                                                Şef Serviciu 

Ing. Mirela Szasz                                       Arh.Radu Dragan                                       
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ANEXE: 

1. Certificat de urbanism nr.     din          
2. Tema de proiectare iniŃială elaborată de Primăria Municipiului Arad 

 

PIESE DESENATE: 
00  ÎNCADRAREA ÎN ZONA CONSTRUITĂ PROTEJATĂ SC. 1:5000 

01 
SITUAłIA EXISTENTĂ- ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ A TRASEULUI PIETONAL TURNUL DE 
APĂ-CETATE 

SC. 1:2000 

02 SITUAłIA EXISTENTĂ- TRASEUL PIETONAL TURNUL DE APĂ-CETATE SC. 1:1000 

03 
SITUAłIA EXISTENTĂ- STRADA MEłIANU, LEGĂTURA ÎNTRE PIAłA AVRAM IANCU 
ŞI PIAłA CATEDRALEI 

SC. 1:500 

04 SITUAłIA EXISTENTĂ- STRADA MEłIANU SC. 1:200 

05 SITUAłIA EXISTENTĂ- STRADA MEłIANU- REłELE EDILITARE SC. 1:200 

06 
REGLEMENTĂRI URBANISTICE; ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ A TRASEULUI PIETONAL 
TURNUL DE APĂ-CETATE 

SC. 1:2000 

07 REGLEMENTĂRI URBANISTICE- TRASEUL PIETONAL TURNUL DE APĂ-CETATE SC. 1:1000 

08 
REGLEMENTĂRI URBANISTICE- STRADA MEłIANU, LEGĂTURA ÎNTRE PIAłA 
AVRAM IANCU ŞI PIAłA CATEDRALEI 

SC. 1:5000 

09 
REGLEMENTĂRI URBANISTICE- PROPUNERE AMENAJARE PIETONAL STRADA 
MEłIANU 

SC. 1:200 

10 REGLEMENTĂRI URBANISTICE- DESFĂŞURATA FAłADE NORD STRADA MEłIANU SC. 1:200 

11 REGLEMENTĂRI URBANISTICE- DESFĂŞURATA FAłADE SUD STRADA MEłIANU SC. 1:200 

12 REGLEMENTĂRI URBANISTICE- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ SC. 1:500 

 PLANŞE EVOLUłIE ISTORICĂ  

01E 1707  

02E 1707-1838  

03E 1838-1890  

04E PÂNĂ LA 1947  

05E PÂNĂ LA 1964  

06E 1964-1975-1990  

07E 1990-1996  

08E 1996-2005-2013  

 
Întocmit, 

arh. DANA TUDOR 
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1. INTRODUCERE: 

A. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAłIEI: 
Denumirea 
lucrării/Etapa: 

Studiu de realizare a axei pietonale PiaŃa Avram Iancu- Parcul 
Reconcilierii prin PiaŃa Catedralei 

Contract de servicii nr.: 73168/23.12.2009 
Proiect nr.: 41.050/2009 
Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD 
Proiectant general: SC PROIECT ARAD SA 
Cod proiect/ 
Project Code: 

SEE/A/169/4.1/X 

Acronim proiect/ 
Project Acronym: 

ViTo 

Titlu proiect/ 
Project Title: 

Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional 
Centres in South East Europe 

B. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE STUDIULUI DE REALIZARE A AXEI PIETONALE 
PIATA AVRAM IANCU - PIAłA RECONCILIERII 

Prezenta documentaŃie este un studiu urbanistic prealabil realizării proiectului tehnic pentru zona pietonală strada 
MeŃianu din Municipiul Arad, ca sector al unui traseu pietonal de maximă importanŃă pentru Centrul Istoric al 
Aradului. 

Scopul final al studiului este: 
� Integrarea propunerilor urbanistice şi ambientale în principalele instrumente urbanistice tradiŃionale ale 

Municipiului Arad:  
o PUG (Plan Urbanistic General), aprobat în 1996, în curs de reactualizare, elaborat de SC PROIECT 

ARAD SA- arh. Victoria Vasvary 
o PUZCP (Plan pentru Zona Construită Protejată)- Zona Monumente Protejate Arad din 2007-2009, 

elaborat de SC PROIECT ARAD SA- arh. Dana Tudor 
o PUZ- Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare- aprobat prin HCLM nr. 184/2004, elaborat de                   

SC PROPLUS SRL- arh. Cornelia Tudor 
o PUD- PiaŃa Avram Iancu- aprobat prin HCLM nr. 232/2006, elaborat de SC ARH DESIGN SRL- arh. Aida 

Botoş 
o PUD- Amenajare urbanistică PiaŃa A.Iancu- str. MeŃianu- PiaŃa Catedralei din 2007, elaborat de BIA    

arh. Cornelia Tudor 
� Integrarea propunerilor urbanistice şi ambientale în programele şi proiectele Uniunii Europene: 

o Hist.Urban din cadrul programului INTERREG III B CADSES- program operaŃional interregional pentru 
aplicarea şi materializarea conceptului de dezvoltare regională de coeziune sectorială 

o The South East Europe Transnational Cooperation Programme- program operaŃional interregional pentru 
proiectele de dezvoltare pe cele patru axe prioritare: InovaŃie, Mediu, Accesibilitate şi Zone de creştere 
sustenabilă- în acord cu Strategia de la Lisabona (Agenda Lisabona)- martie 2000 şi Strategia de la 
Gothenburg- 2001: 
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� ViTo- Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East 
Europe- Together for the „Cultural Arad”, pe baza Cartei de la Leipzig pentru Oraşe Europene 
Durabile- 2007 

� Respectarea Comunicatului de presă- 2-2007 din 11 septembrie 2007 al Consiliului ArhitecŃilor din Europa 
(CAE)- privind Strategia în ConstrucŃii a Comisiei Europene- calitatea arhitecturii este un element esenŃial al 
trecutului, prezentului şi viitorului oraşelor europene 

Obiectivele studiului: 

� Accentuarea primului traseu pietonal cu direcŃie transversală pe axa Bd. RevoluŃiei- PiaŃa Avram Iancu şi pe 
inelele formate din Cetatea Aradului şi a traseului pietonal aferent malului Mureşului; 

� Interconectarea pieŃelor: Avram Iancu, Catedralei şi Reconcilierii prin: 

o Amenajarea ambientală diurnă a PieŃelor Avram Iancu, Catedralei şi a străzii MeŃianu 
o Propunerea unei activităŃi economice specifică pentru Ńesutul urban istoric al zonei, dar diversă 

în funcŃie de localizare  
o Asigurarea funcŃionării străzii MeŃianu ca pietonal, prin limitarea accesului auto 
o Indicarea unor curŃi interioare adiacente traseului pietonal, pentru marcarea unor trasee 

pietonale secundare prin activităŃi economice 

� Segregarea circulaŃiei auto de cea pietonală 
� Reorganizarea circulaŃiei auto 
� Crearea de locuri de parcare subterane pentru locuitorii zonei şi pentru vizitatori, prin prisma PUD 

- PiaŃa Avram Iancu şi PUD- PiaŃa Catedralei 
� Amenajarea de locuri speciale pentru grupuri statuare 
� Amenajarea de spaŃii verzi cu valoare de scuar/esplanadă 
� Amplasarea de mobilier urban 
� Întărirea iluminatului public- propuneri pentru strada MeŃianu 

C. ÎNCADRAREA TRASEULUI PIETONAL TURNUL DE APĂ-CETATEA ARADULUI 
ÎN CONTEXTUL EVOLUłIEI ISTORICE A ARADULUI 

Aşa cum rezultă din Carta de la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile din 2007, oraşele europene care au 
evoluat în cursul istoriei trebuie recunoscute ca fiind valori economice, sociale şi culturale de neînlocuit. 

În cadrul documentaŃiei PUZCP- Zona Monumente Protejate Arad, pr. nr. 39027 elaborat de societatea noastră, 
prin studiile de fundamentare: 

A. STUDIUL ISTORIC ZONAL 

B.  STUDIUL SISTEMULUI URBAN DE SPAłII VERZI ÎN LIMITA ANSAMBLULUI URBAN ARAD 

C.  STUDIUL ZONELOR DE PROTECłIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE ÎNSCRISE ÎN LISTA 
MONUMENTELOR ISTORICE 2004 

D.  DATE DE EVIDENłĂ FOND CONSTRUIT 

s-a concluzionat că potenŃialul real al „Centrului istoric” nu poate fi identificat fără o bună cunoştinŃă asupra 
faptelor istorice cu privire la problematicile ce formează urbanizarea Aradului. Ca orice instrument tradiŃional, 
premergător realizării de investiŃii, documentaŃia PUZCP şi partea sa de fundamentare poate fi preluat în studii 
specifice materializării de strategii sectoriale cu scopuri realizabile în etape de timp şi interese de dezvoltare. Este 
evident că efectele globalizării în ultimul deceniu a pus accent pe diversele forme de turism (urban, de afaceri, etc.), 
însă nu trebuie ca acest criteriu de utilizare a Ńesutului istoric Arad să fie singura opŃiune. Din dezvoltarea Aradului 
ca urbe rezultă că avem de-a face cu un Ńesut urban format din sistematizări succesive, cu o demografie complexă, 
chiar şi în stadiul actual de dezvoltare este încă în formare. Ansamblul Urban Arad, raportat la municipiu este foarte 
amplu, însă exploatat în mod natural, având în vedere şi condiŃiile socio-politice prin care acesta a trecut. Criteriile 
actuale europene de gestionare a unui mediu urban, în mod special cel istoric, se face după principiul ierarhizării 
importanŃei acestuia, în funcŃie de gradul preocupărilor administraŃiilor pentru păstrarea identităŃii acestor spaŃii şi cu 
adaptarea utilizării funcŃionale specifice perioadelor actuale de dezvoltare. Acest fenomen complex de devenire a 
spaŃiilor urbane caracterizează şi Ansamblul Urban Arad, căruia îi trebuie atribuit în raport cu scara acestuia 
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utilitatea cea mai potrivită: asigurarea continuităŃii imaginii istorice de marcă şi integrarea acesteia societăŃii actuale 
şi viitoare. 

Aşa cum rezultă şi din evoluŃia istorică sectorială a Aradului, astăzi, prin intermediul PUZCP trebuie să se obŃină 
o zonificare clară a ceea ce arădeanul denumeşte „Centrul istoric”, cu utilizări controlate. 

Cea mai importantă concluzie a studiilor de fundamentare este UNICITATEA ANSAMBLULUI URBAN ARAD 
(cod LMI 2004: AR-II-a-B-00477). Având 606,4045 ha în forma redefinită, Ansamblul urban Arad este UNITAR şi 
s-a dezvoltat închegat în etape scurte de timp, de-alungul istoriei. EvoluŃia istorică a Aradului este spectaculoasă, 
atât ca date istorice, cât şi ca ilustraŃie.  

Din studiul istoric zonal de fundamentare al PUZCP, s-a extras ilustrarea evoluŃiei urbanistice pentru Ńesutul 
urban pe care traseul pietonal propus îl străbate. Ilustrarea evoluŃiei istorico-urbanistică cuprinde următoarele etape 
temporale: 

1. 1707 
2. 1707-1838 
3. 1838-1890 
4. Până la 1947 
5. Până la 1964 
6. 1964-1975-1990 
7. 1990-1996 
8. 1996-2005-2013 

Traseul pietonal se desfăşoară prin zone istorice diverse, ca şi caracter al Ńesutului urban, cel al patrimoniului 
imobil, dar şi cel al cursului Râului Mureş.  

În continuare se enumeră câteva date istorice semnificative pentru traseul pietonal Turnul de Apă-Cetate şi 
pentru caracterul cultural al Aradului: 
◙ 1752- harta cartografului militar anonim prezintă conformaŃia PieŃei Avram Iancu cu actuala str. 

N.Bălcescu, dar şi prezenŃa fostei PieŃe a Pompierilor (actualul Parc al Reconcilierii) 
◙ 1763-1783- construirea CetăŃii noi a Aradului, prin intervenŃii asupra buclei Mureşului 
◙ 1765- este prezentă actuala str. Ecaterina Teodoroiu şi Gh. BariŃiu 
◙ 1841- demolarea casei trigesimale şi deschiderea străzii MeŃianu 
◙ 1862-1865- construirea Catedralei Ortodoxe Române „Sf. Ioan Botezătorul” 
◙ 1874- terminarea construirii actualului Teatru Ioan Slavici 
◙ 1880- amenajarea primei promenade pe malul drept al Mureşului (până la actualul Tribunal) 
◙ 1881-1890- definirea străzilor MeŃianu, Românului, Ludovic Szantay, Dragalina, Decebal, PieŃei 

Catedralei şi definitivarea str. N.Bălcescu, toate având rol funcŃional de străzi comerciale 
◙ 1896- construirea Turnului de Apă 
◙ 1912- construirea Palatului contelui Nadasdy (str. MeŃianu nr.2) 
◙ 1913- darea în folosinŃă a Palatului Bohus 

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

Traseul pietonal Turnul de Apă- Cetatea Aradului complet are următoarele componente definitorii: 

� Turnul de Apă, str. P.I.Ceaikovski nr. 9A- ca dominantă a compoziŃiei urbane şi cap de perspectivă (a 
fost cea mai înaltă clădire a oraşului), este monument istoric înscris în Lista monumentelor Istorice 2004 
(cod AR-II-m-B-00492), construit în 1896 în stil neo-gotic- este un element romantic al Ńesutului urban 
adiacent; 

� Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare- fosta PiaŃă a Pompierilor- o amenajare nouă, din 2004, special 
concepută ca spaŃiu urban centru civic. Reconfigurarea pieŃei iniŃiale şi amenajarea actualei pieŃe a deschis 
perspectiva traseului pietonal în studiu, în relaŃie cu Turnul de Apă; 

� Strada Ecaterina Teodoroiu- face legătura între Parcul Reconcilierii şi PiaŃa Catedralei; 
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� PiaŃa Catedralei- în prezent piaŃă agroalimentară, cu o mică alveolă în faŃa Catedralei Ortodoxe Române 
„Sf. Ioan Botezătorul”. PiaŃa agroalimentară este compusă din spaŃii construite: o hală metalică şi anexe în 
regim de înălŃime parter, şi zone cu mese pentru vânzare produse agroalimentare.  
 
PiaŃa este caracterizată de: 
- amplasamentul urbanistic valoros în cadrul construit al zonei centrale 
- configuraŃia închegată şi valoroasă a fronturilor pieŃei - planimetrică şi spaŃială- în context general 

urbanistic şi arhitectural, ce înscriu situl, din acest punct de vedere între polii urbani de marcă ai oraşului 
Arad 

- Alterarea în timp a spaŃiului urban – datorată 
o pe de-o parte aglomerării necontrolate de funcŃiuni ce se deranjează reciproc, dintre care spicuim : 

�  trafic rutier orăşenesc (străzi categ. a III-a : Vasile Goldiş, Ecaterina Teodoroiu, Ioan Rusu 
Şirianu, Emanoil Gojdu, Academia Teologică) 

� suprapus traficului local, perimetral PieŃei Catedralei 
� parcaje amenajate fortuit de-a lungul tuturor laturilor pieŃei, fără a se Ńine cont de siguranŃa 

în trafic, accesibilitate controlată, probleme de gestiune / salubritate şi implicit probleme de 
poluare  

� trafic pietonal – trasee şi aflux- importante, cu desfăşurare pe suprafeŃe subdimensionate şi 
cu dispoziŃie aleatorie, urmărind în principal (actualmente) trotuarele ce bordează căile 
rutiere, înecate de traficul rutier şi parcajele adiacente 

� comerŃ ce se desfăşoară în construcŃiile destinate activităŃii comerciale de tip semiambulant 
sau ambulant (gen barăci înşiruite, parter), realizate în anii 50-60 ai secolului trecut, precum 
şi amenajări ai anilor 90~2000 (hala metalică, copertine din polycarbonat colorat) ca o 
necesitate de asigurare de spaŃii spre deschiderea economiei alternative de tip privat, unele 
construcŃii uzate fizic şi moral (cu perioada de folosinŃă expirată), fără prezenŃă arhitecturală 
şi urbanistică pozitivă în contextul PieŃei Catedralei‚ ce au devenit parazitare contextului 
urbanistic al anilor 2000, ce au dus la aglomerări de populaŃie şi vehicole prin ocuparea 
întregii suprafeŃe ce bordează platforma efectivă a pieŃei agroalimentare. 

� DificultăŃilor de salubrizare eficientă şi păstrare a curăŃeniei cadrului construit  al pieŃei, la 
standarde municipale, situaŃie ce depăşeste limitele construite ale pieŃei Catedralei, prin 
extinderea practicilor populaŃiei în zona înconjurătoare. 

� Strada MeŃianu- ca şi în trecutul istoric, îşi păstrează rolul de stradă comercială. Degradarea în ansamblu a 
Ńesutului urban adiacent (inclusiv PiaŃa Catedralei descrisă anterior), precum şi dezvoltarea necontrolată a 
unui comerŃ de subzistenŃă, au transformat imaginea acestei străzi de tradiŃie în negoŃ. Amintim câteva tipuri 
de funcŃiuni comerciale prezente în strada MeŃianu: 

o magazine second-hand 
o magazine pentru încălŃăminte 
o carmangerii 
o consignaŃii 
o fast-food de tip oriental 
o pariuri sportive 
o puncte de vânzare telefonie 
o alimentare de tip ABC 
o o pescărie 
o patiserii 
o cofetării 
o bar 
o cramă 
o AgenŃie de voiaj CFR 

Aglomerarea haotică a acestor tipuri de funcŃiuni comerciale şi modul în care acestea au fost inserate în 
cadrul construit existent distorsionează percepŃia asupra arhitecturii (şi aşa degradate în timp) specifice 
străzii. 
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Principala disfuncŃionalitate a străzii MeŃianu se constituie din prezenŃa autovehiculelor ce staŃionează pe 
stradă, din ce în ce mai numeroase, care îngreunează fluxul pietonal. Autoveculele aparŃin în mare parte 
locuitorilor zonei, care nu au acces în curŃi, dar şi câtorva comercianŃi. 

� PiaŃa Avram Iancu- se află în centrul oraşului, fiind unul din nucleele majore ale acestuia. 
Actuala PiaŃă Avram Iancu (fostă PiaŃa LibertăŃii), reprezintă alături de PiaŃa Podgoria, punctul de interes 
major care determină axul urbanistic principal al zonei centrale: Bulevardul RevoluŃiei. 
Această piaŃă a fost în mod continuu un centru politic şi comercial important al oraşului, reprezentând 
centrul vieŃii comerciale dar şi culturale a oraşului. 
PiaŃa Avram Iancu este delimitată de fronturi construite clare, cu clădiri înscrise în Lista monumentelor 
istorice, clădiri cu valoare istorică, clădiri cu valoare arhitecturală dar şi clădiri cu valoare ambientală. Toate 
clădirile care alcătuiesc în prezent fronturile pieŃei, au fost realizate începând din prima jumătate a secolului 
XIX  până în anul 1920, excepŃie făcând blocul de locuinŃe P+4 cu magazine la parter, construit în anii '60, 
aflat pe str. MeŃianu nr.1 şi clădirea Teatrului NaŃional, clădire refăcută în stilul arhitecturii post-staliniste 
după incendiul din 1958. 
Valoarea zonei constă în existenŃa unui spaŃiu urban clar construit, într-un perimetru uşor de parcurs 
pietonal, cu spaŃiu delimitat şi determinat de clădiri cu valoare deosebită din punct de vedere istoric, 
architectural şi ambiental. 
Din punctul de vedere al integrării urbane a spaŃiului pieŃei în sistemul Ńesutului urban al zonei centrale, 
această piaŃă este veriga de articulare a zonei pietonale determinată de strada MeŃianu – PiaŃa Catedralei şi 
Parcul Reconcilierii marcat de Turnul de Apă şi traseul înspre Faleza Mureşului cu promenada acesteia 
În cadrul Listei monumentelor istorice următoarele clădiri sunt nominalizate ca monumente individuale, 
având propriile zone de protecŃie: 
● Casa Jakob Hirschl 
Construită în anul 1817 sub mecenatul comerciantului Jakob Hirschl. Actualmente adăposteşte Casa de 
Cultură a municipiului Arad. este o clădire S+P+1, construcŃie realizată în stilul “Baroc de Provincie”, din 
cărămidă cu planşeu din lemn. Se remarcă prin bogăŃia şi frumuseŃea grilajelor, feroneriilor, aplicelor artistic 
ornamentate, lucrări tipice de breaslă la începutul secolului XIX. 
Această clădire are o valoare istorică documentară. 
● Palatul farmaciştilor Rosznay 
A fost construit în prina jumătate a secolului XIX de către farmacistul Rosznay. Actualmente are funcŃiunea 
de locuinŃe cu farmacie la parterul clădirii. Este o clădire P+2 construita în stiluil Neo Renascentist, din 
cărămidă cu planşee din lemn. În jurul anului 1900 faŃada clădirii este refăcută şi ornamentată cu o 
ornamentaŃie Art Nouveau. 
● Clădire aflată pe strada MeŃianu la nr.2, colŃ cu PiaŃa Avram Iancu 
 Clădire construită în anul 1912, actualmente cu funcŃiunea de locuinŃe şi spaŃii comerciale la perter. Este 
construită în stilul Wiener Secession, din cărămidă cu planşeu din lemn şi are S+P+2 nivele. 
Clădirea are valoare arhitecturală cu ornamente  exterioare din majolică (faianŃă şi ceramică) specifică 
stilului Wiener Secession cu colŃul marcat printr-un turn bogat ornamentat. 
● Teatrul de stat 
ConstrucŃia primului teatru al oraşului începe în anul 1869 şi este inaugurată la 21 septembrie 1874. Operă 
a arhitectului Czigler Antal, construcŃia are S+P+2 nivele şi este construită în stil Neoclasic din cărămidă cu 
planşeu din lemn. 
În 18 februarie 1883 este distrusă ca urmare a unui incendiu. ReconstrucŃia teatrului, operă a arhitectului 
Halmai Andor, este inaugurată la 1 octombrie 1885. 
FuncŃiunea construcŃiei din acea vreme este: teatru, spaŃii comerciale, restaurant, berărie, cafenea, locuinŃe. 
În anul 1958 clădirea teatrului a fost distrusă de un nou incendiu şi refăcută în stilul epocii post staliniste. 
FuncŃiunea actuală – Teatru 
Cea mai mare disfuncŃionalitate a PieŃei Avram Iancu, ca piaŃă centrală şi centru civic, este circulaŃia majoră, 
de tranzit orăşenesc a autoturismelor. 

� Strada Nicolae Bălcescu- este printre cele mai vechi străzi din Arad. Fondul construit a fost definitivat în 
cursul secolului al XIX-lea, cu clădiri realizate în stiluri arhitecturale diferite: neo+gotic, eclectic preponderent 
baroc şi neo-renascentist. Fronturile străzii sunt unitare, clădirile având regim de înălŃime S+P+2. Şi această 
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stradă continuă tradiŃia de stradă comercială, dar de o factură mai elevată decât strada MeŃianu, cu 
alimentaŃie publică de tip restaurant, mici magazine. 

� Podul Decebal- realizat în perioada post-belică, este unul dintre cele 3 poduri rutiere ale Aradului ce 
traversează peste Mureş. În contextul traseului pietonal în studiu, acesta este vectorul principal de legătură 
între Centrul Istoric şi Cetatea Aradului. 

� Cetatea Aradului- deşi se află încă în circuit închis al Armatei Române, acest sit constituie cea mai 
importantă rezervă urbanistică a Municipiului Arad. Intrarea acestui monument istoric şi de arhitectură în 
circuitul civil, într-o formă adaptată necesităŃilor oraşului, ar putea constitui punctul culminant al oricărui 
traseu pietonal prin Centrul istoric: 

- amenajarea de spaŃii verzi cu valoare de parc natural este un imperativ 
- alocarea de teren pentru amenajarea de funcŃiuni suplimentare pentru Centrul Istoric, în ceea ce 

priveşte mediul social şi cultural 
- restructurarea Ştrandului Neptun 
- reamenajarea ambelor maluri ale Mureşului pentru a se susŃine caracterul de spaŃiu verde în sistemului 

urban central municipal, inclusiv reînvierea caracterului naval al „oraşului vechi”- măcar ca imagine 
- asigurarea accesibilităŃii populaŃiei la acest spaŃiu, în raport cu fiecare cartier mărginaş zonei, în scopuri 

recreative şi de edificare socială 
În fapt, studiul Ńesutului urban al Aradului, denotă strânsa legătură a sistematizării CetăŃii împreună cu albia 
majoră a Râului Mureş şi a principalelor direcŃii ale Ńesutului urban Arad. 
Perpetuarea lipsei accesibilităŃii populaŃiei Aradului la acest spaŃiu, inclusiv accesul la apă, a generat o 
negare a conştiinŃei colective cu privire la Cetate şi la Râul Mureş. În momentul de faŃă Cetatea şi Ştrandul 
sunt percepute în mod real ca o insulă separată de restul oraşului şi implicit ca o referinŃă de ocolire spre a 
accede diferitele cartiere ce s-au dezvoltat în jurul „insulei”. Turiştii sunt dezorientaŃi în raport cu acest spaŃiu 
urban de care nu se poate bucura nimeni. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

Înainte de a concentra studiul asupra principalei teme de proiectare şi anume: realizarea unei Axe Pietonale între 
PiaŃa Avram Iancu şi Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare prin PiaŃa Catedralei, trebuie abordate reglementările 
macro-zonale în care această Axă se înscrie, prin prisma documentaŃiilor urbanistice enunŃate la începutul 
memoriului de prezentare. 

3.1. REGLEMENTĂRILE URBANISTICE MACROZONALE CONFORM PUZCP- ZONA 
MONUMENTE PROTEJATE ARAD 

Ansamblul Urban Arad este un teritoriu vast, prin reglementări urbanistice s-au urmărit aspecte: 
• reglementarea aspectelor ce Ńin de regimul de monument istoric al Ansamblului Urban 
• reglementarea aspectelor ce Ńin de confort vital în utilizarea imobilelor, Ansamblul Urban suprapunându-se cu 

o parte din zona centrală a oraşului 
Astfel, implementarea reglementărilor trebuie cuantificate în etape de timp: 
- termen mediu 
- termen lung 

REGLEMENTĂRI PE TERMEN LUNG 

Citat din „Curs de ConstrucŃia Oraşelor”, I.A. „Ion Mincu”, autor Radu LAURIAN, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1956: 

„În partea centrală a oraşului găsim de multe ori o folosire excesivă a terenului, cu construcŃii înalte, foarte 
înghesuite şi cu curŃi de lumină care constituie focare de infecŃie, alături de terenuri virane şi rar construite ale căror 
proprietari aşteptau creşterea ratei funciare. 

.............. 
Principiul cel mai curent este repartiŃia concentrică a claselor de construcŃii cu intensitatea descrescând de la 

centru spre periferie. Problemele economice, de valorificare a reliefului, de accentuarea unor elemente cu o pondere 
deosebită sau anumite cerinŃe compoziŃionale ne duc, legat şi de importanŃa centrului populat, să adaptăm dispoziŃia 
concentrică, condiŃiunilor specifice fiecărui caz în parte 
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Deseori, zonele industriale aşezate periferic, implică construirea în apropierea lor a unor cartiere de construcŃii 
mai înalte şi cu o densitate mai mare. Centrele secundare, arterele de penetraŃie cu punctele de intrare unde se 
stabileşte primul contact cu oraşul (arterele spre zona industrială sau care leagă între ele puncte importante), sau 
frontul periferic vizibil de la distanŃă, implică de asemenea construcŃii mai înalte, cu o Ńinută reprezentativă. Silueta 
piramidală curentă se îmbogăŃeşte astfel cu o serie de accente atât la marginea oraşului cât şi în zona mediană 
dintre centru şi periferie. 

Valorificarea unor elemente naturale deosebite (o cornişă, cursul unei ape, punctele înalte), prin accentuarea lor 
cu construcŃii mai înalte, contribuie la determinarea repartiŃiei claselor de construcŃie după caracteristica lor 
principală, înălŃimea, rezultând astfel o siluetă a oraşului cu un caracter specific particularităŃilor funcŃionale şi 
naturale locale. 

Pe de altă parte, locurile pitoreşti, cu plantaŃii bogate, cu relieful accidentat, constituie mediul natural cel mai 
prielnic pentru amplasarea locuinŃelor individuale tip vilă.” 

Zona construită protejată nr. 1 a Aradului se bucură de toate aceste aspecte, repartiŃia claselor de construcŃii 
realizându-se în diferite epoci şi stiluri arhitecturale atât în cadrul arealului pe care aceasta îl cuprinde, cât şi în 
imediata vecinătate (zonă mediană între centru şi periferie). 

Cea mai importantă particularitate a Aradului în raport cu principiul general de repartiŃie a densităŃilor 
claselor de construcŃii, este CETATEA ARADULUI şi parte din ALBIA MAJORĂ A RÂULUI MUREŞ.  

Motto-ul PUG Arad: „Aradul un peisaj urban în lunca Muresului 
-o necesitate în care vei locui mai mulŃumit 
-o alternativă pentru viitor, un secret ce trebuie descoperit” 

În acest scop, dat fiind cele expuse la cap. 4 despre management urban şi marketing urban, această porŃiune de 
oraş devine pol de marcă pentru Arad, ce poate deveni chiar „brand”.  

Aradul este un oraş european ce trebuie să intre în competiŃia acerbă în domeniul turistic, dar şi a ofertei de oraş 
ce suportă viaŃa într-un mediu confortabil.  

Conform conceptelor politicilor europene de coeziune sectorială şi de conceptul de dezvoltare spaŃială, se vine în 
întâmpinarea procesului de management urban prin poziŃionarea de sectoare de activităŃi specifice zonelor 
construite protejate, punându-se accent pe trasee intens circulate pietonal (solicitări ale temei lansate de Primăria 
Municipiului Arad şi ilustrate în Planşa 03-1): 

 
A. POZIłIONAREA SECTOARELOR DE ACTIVITĂłI SPECIFICE ZCP 

REGLEMENTĂRI PE TERMEN MEDIU (3-5 ani) 

� CARTIERUL CULTURAL, care să cuprindă: 
o InstituŃii culturale 
o Mici afaceri de creaŃie 
o Boutique-uri ale producătorilor locali 
o cafenele 

Cartierul cultural pune accent pe trasee intens circulate pietonal cu accent pe PiaŃa Reconcilierii şi relaŃia 
acesteia cu turnul de apă.  
Străzile şi fondul construit aferent cuprinse în cartierul cultural: Episcopiei, Chendi, Blaga, Alecsandri, I. 
Georgescu, Goldiş, Eminescu, Desseanu, parte din I.L. Caragiale, Vârful cu Dor, Transilvaniei, parte din 
Ceahlău, parte din Ceaikovski, parte din I. Rusu Şirianu 

� ZONA DESTINATĂ CAZĂRII ŞI GASTRONOMIEI DE TIP REGIONAL, care să cuprindă: 
o Boutique-uri de hotel 
o Restaurante pe baza produselor regionale 

Această zonă s-a amplasat într-un fond construit ce poate suporta modificări pentru a o susŃine. PorŃiunea 
este nod de transfer între centrul istoric şi reprezentativ cu 3 cartiere însemnate: Pârneava, Vlaicu, Bujac şi 
permite o bună accesibilitate dinspre Aeroportul InternaŃional Arad şi Gara Centrală.  
Străzile şi fondul construit aferent cuprinse în zona destinată catării şi gastronomiei de tip regional: Coşbuc, 
Mărăşeşti, parte din I.L. Caragiale, Gh. Popa, I. Sava. 
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� ZONA DESTINATĂ ACTIVITĂłILOR SPECIFICE CENTRULUI ŞI COMERłULUI CU MĂRCI 
ÎNREGISTRATE INTERNAłIONAL, care să cuprindă: 

o Obiective de interes public- existente 
o Magazine de retail de renume mondial 

Zona s-a prevăzut în arealul de influenŃă a Bd. RevoluŃiei şi PiaŃa Avram Iancu, acolo unde există şi astăzi 
instituŃii de interes general şi comerŃul principal central. În această zonă se desfăşoară actualmente cel mai 
intens trafic pietonal, datorită punctelor de interes, al accesibilităŃii cu transportul în comun. 

� ZONA DESTINATĂ COMERłULUI CU MĂRCI ÎNREGISTRATE REGIONAL, care să cuprindă: 
o Obiective de interes public- existente 
o Magazine de retail de renume regional 

Arealul destinat comerŃului cu mărci înregistrate regional este mai mare, datorită faptului că se pune accent pe 
zone care actualmente acumulează multă populaŃie în acest scop: PiaŃa Mihai Viteazu, PiaŃa Catedralei, 
tangent PiaŃa Arenei şi centrul Aradului Nou. 

� ORAŞUL „ECO-ACTIV”: 

Este un concept anume creat pentru Arad prin prezentul PUZCP.  

Are ca scop principal protejarea CetăŃii Aradului în cadrul natural ce a fost modelat antropic special pentru acest 

obiectiv. Redarea CetăŃii în circuitul civil nu este o voinŃă nouă, însă până acum s-a încercat găsirea unei/unor 
destinaŃii precise. Astfel, prin studii şi proiecte se făcea mereu o comparaŃie cu zona centrală, cu obiectivele de 
interes existente, cu o posibilă relocare a acestora şi crearea unui centru cultural şi academic nou. Proiectele stau la 
baza procesului iniŃiat de introducere a CetăŃii pentru prima oară în istorie în circuitul civil. Putem spune că 
demersurile trecute cu privire la revitalizarea CetăŃii nu mai fac faŃă unei refuncŃionalizări reale pentru dezvoltarea 
actuală a Aradului în context macro-economic european. Păstrarea ei în regim non-aedificandi a fost un lucru pozitiv 
în raport cu tendinŃa dezvoltărilor imobiliare. Foarte important este faptul că acest teren a rămas o rezervă 
urbanistică ultracentrală, un spaŃiu ce va echilibra densitatea zonei centrale în general. 

Zonificarea propusă prin PUZCP accentuează un areal destinat CetăŃii (SIR 4) în raport cu albia majoră a 
Mureşului (SIR 5), un areal ce lasă întrepătrunderea activităŃilor oraşului ECO-ACTIV: 

ECO: Amenajări peisagere, plămânul verde, aer-apă-sol, dedicate cetăŃenilor 

ACTIV: ActivităŃi în aer liber, de promenadă cotidiană, pentru evenimente cheie, pentru un mediu ambiant şi o 
atmosferă primitoare, gentilă, sigură, în toate anotimpurile, dedicată bunăstării individului şi societăŃii 

- SIR 5 devine PARCUL CENTRAL al Aradului, pe ambele maluri ale Râului Mureş, la care să aibă acces 
cetăŃenii din toate cartierele perimetrale în primul rând pietonal şi cu bicicleta. Parcul va fi amenajat în mod 
dinamic şi pentru activităŃi diverse de petrecere a timpului în aer liber: locuri de joacă, piste pentru biciclete şi 
instalaŃii pentru sport extrem cu bicicleta, piste de jogging, locuri pentru picnic inclusiv cu pavilioane, 
alimentaŃie publică în noduri de circulaŃie. 
Se va asigura şi o cale de comunicaŃie rutieră pentru cazuri de situaŃie de urgenŃă, colectare deşeuri şi 
aprovizionare în intervale orare. Tot SIR 5 va acomoda în zona PorŃii principale de intrare în Cetate (la Vest- 
pentru a nu deteriora perspectivele valoroase) parcaje pentru vizitatori. 
MenŃionăm că SIR 5 cuprinde activităŃi complementare PARCULUI CENTRAL existente pe ambele maluri şi 
cu tradiŃie- unităŃi de agrement şi sport: cluburi sportive (tenis, fitness) atât în clădiri specifice, cât şi amenajări 
de terenuri de sport diverse; există cluburi sportive iniŃial dedicate canotajului; Ştrandul municipal (azi 
„Neptun”). Tot în acest areal există o zonă de locuinŃe: „ZONA BULA”- proprietăŃi particulare, precum şi 
obiective de alimentaŃie publică. Toate unităŃile funcŃionale se propun a fi păstrate, cu menŃiunea că zona este 
supusă inundaŃiilor periodice (cu o frecvenŃă 1 dată la 100 de ani), iar responsabilitatea locuitorilor şi 
proprietarilor pentru posibile daune cade în sarcina acestora. 
PUZ- „Malurile Mureşului”, documentaŃie elaborată de arh. Cornelia Tudor şi arh. Dana Tudor, predată 
Primăriei Municipiului Arad în 2007, în curs de avizare, vine în întâmpinarea prevederilor PUZCP. Studiul 
cuprinde Malul drept al Râului Mureş între Podul Rutier Micălaca şi Podul Decebal. S-au prevăzut următoarele 
amenajări: 

� pistă de biciclete pe două sensuri la nivelul coronamentului digului de protecŃie, pe partea albiei majore, 
care leagă cartierele perimetrale şi poate fi continuată şi dincolo de podul Decebal, înspre Sud, în 
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relaŃia cu Mureşul, spre Cartierul Pârneava, dar şi înspre Aradul Nou. 
� 2 Poduri pietonale definitive şi pentru biciclete, pentru accesul la Ştrandul Neptun, în dreptul intrărilor 

actuale. Acest fapt împreună cu pista principală pentru biciclete a atras necesitatea supralărgirii 
promenadei de la nivelul coronamentului digului, fără a se afecta elevaŃia de beton cu alte străpungeri. 

� 3 puncte de interes major pentru malul drept al Mureşului- platforme flotante, pentru alimentaŃie publică 
cu terase tip ponton, inclusiv pentru asamblarea de ambarcaŃiuni fără motor pentru diferite spaŃii de 
alimentaŃie publică, sau construcŃii uşoare, demontabile cu o arhitectură specială care să exprime 
relaŃia cu apa. 

� 1 teatru de vară, fără gradene, fără închideri structurale, ce poate deveni patinoar pe timp de iarnă. 
� refacerea întregii arhitecturi ale obiectivelor de utilitate publică în spiritul formal arhitectural în relaŃie cu 

apa 
� toalete ecologice 

Modelul de amenajare, fără intervenŃii majore în reŃeaua actuală de alei, se preia pentru amenajarea 
întregului PARC CENTRAL, inclusiv poduri pietonale propuse în puncte-cheie, cu o bună accesibilitate din punct de 
vedere al traseelor libere pietonale. Şi parcul central trebuie să primească amenajări care să ajute la vitalizarea 
acestuia: alimentaŃie publică, mici chioşcuri, câte un obiectiv în puncte cheie. 

- SIR 4 devine elementul cheie, de sinteză al oraşului istoric, în completarea parcului central propus şi cu 
trecere înspre fortificaŃia propriu-zisă a CetăŃii. Cetatea va acomoda în zidurile, clădirile şi amenajările sale 
exterioare,  spaŃii destinate unui complex balneo-climateric, în sensul de circuit liber al pietonului în interiorul 
CetăŃii şi cu obiective care să susŃină activitatea menŃionată. Acestea pot fi: hoteluri din lanŃuri internaŃionale 
cu servicii bazate pe centre de sănătate prin tratamente cu apă termală şi complementare, operă, 
reconstrucŃia Bisericii franciscane în care să se organizeze concerte de orgă, alimentaŃie publică în regim 
restaurant, etc.  

REGLEMENTĂRI PE TERMEN SCURT (1-3 ani) 
� Încurajarea societăŃii civile interesate de dezvoltări de activităŃi specifice ZCP (comerŃ, cazare, alimentaŃie 

publică) să vizeze poziŃionarea în zonele prevăzute, prin schimburi de trenuri. 
� Mediatizarea/aducerea la cunoştinŃa publicului general a sectoarelor de activităŃi specifice ZCP şi poziŃionarea 

acestora în cadrul fondului construit. 
� Realizarea de studii economice şi spaŃiale pentru asigurarea dezvoltării sectoarelor de activităŃi 
� Proiectarea şi realizarea PARCULUI CENTRAL până la fortificaŃiile exterioare ale CetăŃii (adică SIR 5) 
� Începerea studiului de revitalizare, reconversie şi restaurare a CetăŃii Aradului (SIR 4), corelat cu amenajările 

PARCULUI CENTRAL şi cătarea şi selectarea partenerilor viitori pentru investiŃii. 

 
B. RENOVAREA ŞI RESTAURAREA CLĂDIRILOR DIN ANSAMBLUL URBAN ARAD 

Ca principiu general, renovarea şi restaurarea clădirilor pune accent pe conservarea fondului construit istoric. Se 
va pune accent pe conservarea clădirilor, în sensul refacerii tuturor elementelor compoziŃionale arhitecturale şi pe 
consolidarea structurală în sensul restaurării: consolidări, operaŃiuni contra umidităŃii (de infiltraŃie, din precipitaŃii şi 
eroziuni eoliene). 

În funcŃie de starea de degradare generală a obiectivelor, precum şi în funcŃie de poziŃia acestora în cadrul 
fondului construit, în sensul celor impuse de litera şi spiritul RLU aferent, ca act de autoritate a administraŃiei publice 
locale, PUZCP prevede măsurile de reabilitare, renovare şi restaurare a fondului construit existent:  

REGLEMENTĂRI PE TERMEN LUNG (5-10 ani) 
� Încurajarea societăŃii civile proprietară de imobile din cadrul ZCP şi a factorilor interesaŃi să respecte în mod 

continuu prevederile legale cu privire la protecŃia monumentelor enunŃate în Legea 422/2001 şi Ordinul MCC 
nr. 2684/2003. ÎntreŃinerea permanentă a imobilelor şi a instalaŃiilor aferente este o obligaŃie, nu o scuză. În 
aceeaşi manieră trebuie tratate şi amenajările din domeniul public (străzi, parcuri, scuaruri). 

� Obiectiv final: renovarea şi restaurarea tuturor obiectivelor construcŃii din ZCP şi amenajarea completă a  
spaŃiilor publice aferente. 
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REGLEMENTĂRI PE TERMEN MEDIU (3-5 ani) 
� În mod etapizat şi unitar se vor începe lucrările de restaurare şi renovare a clădirilor aşezate de-alungul 

arterelor principale, ce acŃionează ca interfaŃă pentru toŃi locuitorii Aradului şi pentru vizitatori. 
� În mod etapizat şi unitar se vor începe lucrările de restaurare şi renovare a clădirilor aşezate în frontul străzilor 

de legătură între arterele principale 
� În mod etapizat şi unitar se vor începe lucrările de restaurare şi renovare a clădirilor aşezate în frontul străzilor 

de deservire locală 
� Se vor realiza amenajările spaŃiilor din domeniul public prin tratarea unitară şi compoziŃională a acestora, cu 

aceleaşi materiale şi texturi pentru îmbrăcăminte, dispuse în modul cel mai avantajos pentru a susŃine 
caracterul local. Se va pune accent pe amenajarea trotuarelor, a spaŃiilor verzi plantate de aliniament, a 
spaŃiilor verzi din pieŃe şi scuaruri şi a promenadelor existente şi propuse, pe mobilierul urban unitar, pe 
iluminatul public puternic şi cel arhitectural. 

REGLEMENTĂRI PE TERMEN SCURT (1-3 ani) 
� Se vor renova anexele gospodăreşti şi garajele aferente proprietăŃilor în mod concomitent cu asanarea 

fondului construit de construcŃiile mici, parazitare: magazii, coteŃe, latrine şi salubrizarea proprietăŃilor în 
ordinea de folosinŃă a acestora: publică, semipublică, semiprivată şi privată. 

� Refacerea signalisticii: firme de pe faŃade şi domeniul public 

 
C. PROPUNERI PRIVIND REZOLVĂRI ALE CIRCULAłIILOR CAROSABILE, 

STAłIONĂRILOR, CIRCULAłIILOR PIETONALE 
În Municipiul Arad sunt lucrări de execuŃie în desfăşurare pentru modernizarea arterelor de circulaŃie majore, dar 

şi a străzilor din cartiere, inclusiv prin asigurarea de prelungiri ale reŃelelor edilitare şi modernizarea transportului în 
comun- tramvai. 

În contextul problematicilor expuse în prezentul PUZCP asupra unui areal vast din teritoriul Municipiului Arad şi 
care coincide cu parte din Zona Centrală, s-au identificat atât la niveş de PUG. Cât şi prin PUZCP disfucŃionalităŃi cu 
privire la circulaŃiile carosabile, staŃionări şi circulaŃii pietonale. În continuare se prevăd, punctual, câteva concepte 
asimilate şi din alte proiecte ale MunicipalităŃii din Arad (atât din trecut, cât şi de actualitate) şi a Ministerului 
Transportului, prezentate pe categorii şi etape de timp. 

REGLEMENTĂRI PE TERMEN LUNG (5-10 ani) 
Datorită acŃiunilor întreprinse de administraŃia publică locală, traficul major de tranzit practicat în anii *90  

tangenŃial ZCP a fost deviat parŃial pe şoseaua de centură- inel de trafic aproape complet pe direcŃiile V-N-E. Inelul 
se va completa prin implementarea programelor guvernamentale în termenul cel mai scurt.  

În cadrul ZCP problema majoră rămâne traficul de tranzit orăşenesc, în special datorită punctelor de interes 
amplasate comasat aici: unităŃi administrative şi universitare în special. O altă variabilă a traficului orăşenesc de 
tranzit este navetismul local, a deplasării populaŃiei cu autoturismul la locurile de muncă aflate în zonele perimetrale 
centrului, sau chiar în localităŃi aflate în raza de 50 km de Arad. Practic, se constată că ZCP este aglomerat 
permanent în primul rând datorită populaŃiei care lucrează în zonă, fără ca instituŃiile respective să aibă locuri de 
parcare special amenajate în proprietatea proprie. Peste acest tip de circulaŃie şi staŃionare se suprapune circulaŃia 
autoturismelor a persoanelor ce vizitează dintr-un interes sau altul zona centrală. Acest tip de circulaŃie, de tranzit 
orăşenesc se va putea reglementa prin: 

� finalizarea inelului de centură amintit, pe direcŃia V-S-E, cu atenŃie la Ńesutul urban destinat locuirii (C-şea 
Ştefan cel Mare, str. A.M. Guttenbrunn, C-lea CetăŃii) 

� organizarea superioară a circulaŃiei în conformitate cu traficul de perspectivă, cu necesităŃile funcŃionale 
oraşului şi cu legislaŃia în vigoare şi aici facem trimitere chiar şi la primul plan de sistematizare a oraşului din 
1838: când se prefigura se prefigura primul inel de circulaŃie în jurul aşezării. Acest inel nu avea 
semnificaŃia pe care astăzi i-o atribuim- de decongestionare a traficului, însă accea primară de a lega cât mai 
multe zone cu un traseu minimal. Inelul era format din: Str. Pădurii- Str. Barbu Lăutaru- Str. Primăverii- Splaiul 
Toth Sandor- Splaiul Praporgescu- Str. I. Alexandru (fostă Ineului)- Calea I. Maniu- Podgoria- Str. Banul 
Mărăcine- PiaŃa Spitalului- Str. Andrényi Károly- Str. Abatorului- Str. Pădurii. Calea A. Şaguna era o mediană 
de scurtare a inelului între Aradul Vechi şi cartierul Pârneava. Încă de atunci exista viziunea unui pod nou 
între Calea Andrei Şaguna şi Aradul Nou. 
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� Realizarea podului rutier din vecinătatea ZCP Calea Andrei Şaguna şi Aradul Nou şi în general a tuturor 
podurilor rutiere propuse în PUG 

� Există, deci posibilitatea ierarhizării circulaŃiei rutiere de tranzit orăşenesc, fără a congestiona Centrul 
şi fără a ieşi din oraş, aşa cum s-a propus în planşa 01- Încadrarea în intravilanul Municipiului Arad. 

� Inelul propus este demarcat de următoarele străzi şi prelungiri ale celor existente: 
o PiaŃa Podgoria- str. Corneliu Coposu- str. Banu Mărăcine- PiaŃa Spitalului- Calea Andrei 

Şaguna- pod nou rutier- str. Ady Endre- Calea Timişorii- C-lea Ştefan cel Mare- centura 
Subcetate- Pod rutier Micălaca- Bd. N. Titulescu- Calea Iuliu Maniu 

� Foarte important este faptul că generarea acestui inel atrage după sine o altă relaŃie importantă: prelungirea 
traseului Splaiului Toth Sandor, de pe malul drept al Râului Mureş, după modelul Splaiului Gen. Praporgescu, 
inclusiv prin continuarea promenadei pietonale. 

� Un alt factor important în urma implementării inelului de circulaŃie propus, este redistribuirea căilor de 
transport în comun, respectiv introducerea tramvaiului pe Calea Andrei Şaguna pentru deservirea unui număr 
şi mai mare de populaŃie (având în vedere şi sectoarele de activităŃi specifice ZCP), precum şi traversarea 
acestuia peste Mureş, datorită podului nou, în Aradul Nou până pe Calea Zădăreni şi întoarcerea spre Gara 
Aradul Nou pe str. Orşova. Astfel se va elibera artera principală Calea Timişorii, iar pentru zona centrală, 
pentru cetăŃenii care au locuri de muncă aici se vor păstra traseele existente ale tramvaiului între Podgoria şi 
PiaŃa Arenei. Acest traseu special, ar putea fi şi util prin promptitudine şi poate fi un element specific Aradului 
prin garnituri de tramvai realizate în stil epocal pentru promovarea turistică. 

� Astfel se va putea gestiona şi modul de staŃionare în parcări supraterane propuse prin prezentul PUZCP. 
Există propuneri pentru parcări publice subterane prin PUD aprobat în PiaŃa Avram Iancu şi parcări 
supraterane prin PUD aprobat str. Tudor Vladimirescu. 

� Segregarea tipurilor de circulaŃie menŃionate, va conduce la susŃinerea traseelor pietonale existente şi 
specifice Aradului: Bd. RevoluŃiei- ca principal traseu de promenadă caracteristic, precum şi traseele pietonale 
aferente străzilor transversale pe acesta. Tot polul Aradului Vechi pietonizat, deschis pietonului de zi cu zi şi 
vizitatorilor se va lega de PARCUL CENTRAL ŞI CETATEA prin continuarea acestor trasee peste Mureş prin 
realizarea de poduri pietonale cu piste de biciclete. 

REGLEMENTĂRI PE TERMEN MEDIU (3-5 ani) 
� Se vor încheia toate lucrările de execuŃie ce se desfăşoară în prezent în arealul ZCP 
� Se vor realiza parcajele supraterane şi subterane propuse (unele chiar aprobate) 
� se vor realiza amenajările tuturor pieŃelor, scuarurilor şi a traseelor pietonale principale, ce leagă Aradul vechi 

cu parcul central, inclusiv podurile pietonale. 
 

REGLEMENTĂRI PE TERMEN SCURT (1-3 ani) 
� Se vor întreŃine continuu marcajele rutiere 
� Se va asigura o bună vizibilitate a semnelor de circulaŃie, precum şi o mai puternică semnalizare a direcŃiilor 

principale. 
� Foarte urgentă este realizarea parcului propus din zona mediană a Bd. RevoluŃiei şi reîntregirea 

aliniamentelor plantate propuse pe străzile menŃionate în parte scrisă. 
 
D. PROPUNERI DE RACORDĂRI ALE REłELELOR TEHNICO-EDILITARE 
În concordanŃă cu prevederile PUG Arad şi a RLU PUG şi a ZCP, reŃelele tehnico-edilitare se propun a fi: 

- întreŃinute în permanenŃă 
- se vor extinde reŃelele edilitare la toate obiectivele propuse, inclusiv la nivelul albiei majore şi la Cetate 
- Se propune alimentarea cu căldură în sistem centralizat a Aradului Nou. 
- Pe termen scurt, se vor elibera faŃadele clădirilor din ZCP de toate reŃelele şi instalaŃiile, precum şi cele 

aeriene din domeniul public. 
E. PROPUNERI PRIVIND PREVEDERILE DIN REGULAMENT, DIFERENłIATE PE SUBZONE 

ISTORICE DE REFERINłĂ ŞI SUBDIVIZIUNI ALE ACESTORA 
Regulamentul Local de Urbanism detaliază prevederile PUG în spiritul ZCP. S-au introdus prevederi specifice 

pentru subzonele istorice de referinŃă şi quartalele evidenŃiate. 
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3.2. REGLEMENTĂRILE URBANISTICE EXTRASE DIN PROIECTUL HIST.URBAN elaborat 
de sc Renovatio Nova srl, arh. Ştefan Sandor 

� Elaborarea unui plan centralizat în refacerea infrastructurii la apa canal, instalaŃii termice si electrice, dar mai 
ales la instalaŃiile de telecomunicaŃii (indiferent de cine aparŃin Romtelecom, RDS...) si gaze. 

Trebuie găsită soluŃia de a rezolva problema cutiilor cu contoare de gaze si mai ales a tevilor de gaze de pe 
faŃade (la Sibiu si Sighisoara s-a rezolvat în centrul istoric). 

Iluminatul public trebuie îmbunatatit, si aici mă refer la acele clădiri monument – care merita să primească un 
aspect atragator si noaptea. Trebuie continuata ideea cu iluminatul arhitectural începuta cu specialiştii în domeniu, 
în colaborare cu arhitecŃii. 

� Elaborarea unui plan centralizat în refacerea infrastructurii – toate specialităŃile – 
� Elaborarea unor hotarâri sau Reglementari locale – privind disparitia tuturor elementelor perturbatoare de pe 

fatada si de a da un instrument performant în mâna proiectantilor respectiv a beneficiarului (fara portite) 
� Elaborarea unui studiu de culoare pentru toata zona centrala. Totul trebuie gândit unitar si nu pe bucatele. 

Studiu de desfasurare. 
� Elaborarea unui studiu pentru „refatadizarea” blocului în ideea de a integra cât de cât în zona, chiar facând 

obiectul unui concurs de idei. 
� Dezvoltarea ideii de agora – în P-ta Avram Iancu , si a pietonalului Est-Vest, Cetate – Metianu- Parcul 

Reconcilierii – pentru dezvoltarea turismului si agrementului (Strand) 
� O putere mai mare pentru Inspectoratul Judetean în Constructii Arad, sa devina un fel de „politie în 

constructii” . Sa faca verificari efective pe santiere, pâna la cele mai mici detalii ( nu numai la rezistenta) si 
mai ales la calitatea fatadei si a culorilor (materiale adecvate) 

� Reintroducerea tâmplariei ornamentale din lemn la parterele comerciale. 

Toate reglementările macro-zonale enunŃate vin în sprijinul administraŃiei publice locale de a întruni cerinŃele 
Cartei de la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile. 

3.3. REGLEMENTĂRILE URBANISTICE EXTRASE DIN PUD PIAłA AVRAM IANCU, 
elaborat de sc Arh Design srl, arh. Aida Botoş, PUD AMENAJARE URBANISTICĂ 
PIAłA CATEDRALEI, elaborat de arh. Cornelia Tudor ŞI PUZ PARCUL 
RECONCILIERII ROMÂNO-MAGHIARE 

PUD PIAłA AVRAM IANCU 

Prin soluŃia urbanistică propusă s-a urmărit ridicarea prestigiului şi a atractivităŃii zonei, prin redarea întregii 
suprafeŃe a pieŃei, inclusiv a zonei carosabile, spaŃiului public. De asemenea se propune eliminarea pe cât posibil a 
conflictelor generate de intersecŃia zonelor pietonale cu cele carosabile, creşterea coerenŃei cadrului construit 
alcătuit din clădiri cu fronturi continue dispuse pe aliniament, cu parter comercial, clădiri având doua sau mai multe 
niveluri. 

Prezentul studiu urmăreşte revitalizarea acestei zone prin redobândirea caracterului specific de nucleu al vieŃii 
comerciale, culturale şi sociale într-un cadru arhitectural-urbanistic specific, tradiŃional protejat, ale cărui caracteristici 
de ansamblu şi detaliu se menŃin şi se pun în valoare. 

1.Devierea circulaŃiei carosabile cu traversarea pieŃei prin subteran. 
Pentru realizarea unei suprafeŃe pietonale fără intersecŃii cu circulaŃia carosabilă pe întreaga suprafaŃă a pieŃei, 

se propune realizarea unui pasaj subteran carosabil pentru circulaŃia auto de tranzit a zonei. Accesul in pasaj se 
realizeaza în continuarea Bulevardului RevoluŃiei, adiacent teatrului, latura vestica, după intersecŃia cu Strada 
Goldis, iar ieşirea se va realiza pe coltul sud-vestic înainte de strada BariŃiu. Astfel circulatia înspre strada Goldiş şi 
dinspre strada Baritiu nu va fi afectata. Mentionîm ca aceasta soluŃie impune eliminarea circulaŃiei din spatele 
teatrului, latura de nord a pietei ,conform temei de proiectare şi impune in egală măsură, deschiderea unui inel de 
circulatie in fata teatrului, aşa cum este indicat ca si posibilitate in P.U.D.- Sfanta Treime, varianta avizata cu 
Hotararea nr. 276/14.11.2005 a C.L.M. Arad. 

 2.Amplasarea unei parcări colective subterane sub toată suprafaŃa actualei zone pietonale a pieŃei. 
Rezolvarea circulatiei de tranzit din piaŃa impune rezolvarea parcarii in aceasta zona. Pentru aceasta, reiterand o 

idee propusa in Concursul de Idei – Piata Avram Iancu de catre majoritatea participantilor si imbratisata de autoritati, 
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se propune realizarea unei parcari colective subterane care sa deserveasca atat riveranii, care nu au aceasta 
posibilitate in interiorul curtilor perimetrale pietei, cat si pe cei care vin cu diferite scopuri in zona. 

Accesul este propus paralel cu accesul pentru breteaua de tranzit subterana dar alegerea destinatiei va fi 
reglementata din exterior, in subteran nemaifiind permise schimbari de banda de circulatie. 

 Ieşirile dinspre parcarea colectivă vor fi amplasate pe latura estică a pieŃei, înspre direcŃiile majore de 
circulaŃie: B-dul RevoluŃiei cu directia PiaŃa Podgoria şi înspre strada N. Bălcescu cu directia Podul Decebal – 
Cartierul Micalaca si directia Piata Arenei cu cartierul Aradul-Nou. 

Capacitatea parcarii colective va fi de 278 de autoturisme, daca parcarea se va realiza pe un singur nivel. In 
prezent, asa cum este organizata parcarea la nivelul terenului sunt disponibile doar un numar de 152 de locuri de 
parcare, fiind calculate si portiunile de strada afectate de amenajarea pietei si anume B-dul Revolutiei, lateral de 
teatru partea de est si vest. Exista de asemenea posibilitatea realizarii a cel putin unui nivel suplimentar, al doilea 
nivel subteran caz in care capacitatea ar creste aproape la dublu, mai putin suprafata necesara accesului la acest al 
doilea nivel. 

In cazul in care acest al doilea nivel de parcare devine fezabil, exista posibilitatea realizarii unor spatii comerciale 
la primul nivel de parcare, spatii comerciale dispuse in vecinatatea acceselor care fac legatura cu nivelul suprateran 
al pietei. Acest lucru va putea fi stabilit in urma unui studiu de fezabilitate intocmit de catre Primaria Municipiului 
Arad, realizat in concordanta cu tendintele actuale in urbanismul modern. 

Accesul pietonal, in si din parcare, va fi realizat prin intermediul unei zone de acces principale, dispusa pe 
mijlocul deschiderii lungi a pietei, adiacent laturii vest, dotata cu lifturi si eventual scari rulante si 4 noduri de 
circulatie verticala dispuse in cele 4 colturi ale pietei, dotate numai cu scari fixe. Aceste zone de acces vor fi 
protejate de niste constructii usoare demontabile. Acestea vor fi realizate cu materiale moderne, usoare si 
transparente. Pentru protectia zonelor de acces recomandam folosirea structurilor metalice si numai suprafete 
vitrate, astfel incat prezenta acestor constructii de protectie a acceselor de si la parcare sa fie cat mai discreta. 

In subteran vor fi dispuse spatii tehnice corespunzatoare dar si grupuri sanitare publice. 

3.Prin devierea circulaŃiei şi subtraversarea pieŃei întreaga latură vestică a pieŃei va fi redată circulaŃiei pietonale 
putând fi amenajată corespunzător. 

 Pe latura estică, între străzile Gh. Lazăr şi N. Bălcescu se propune eliminarea circulaŃiei auto şi integrarea 
întregii zone carosabile în spaŃiul urban al pieŃei. 

 Pe latura sudică şi nordică se propune de asemenea eliminarea totală a circulaŃiei auto şi redarea întregii 
zone circulaŃiei pietonale. Ca urmare a propunerilor descrise piaŃa îşi va redobândi funcŃiunea şi efervescenŃa 
iniŃială, redevenind nucleul tradiŃional comercial şi cultural al zonei centrale. 

 De asemenea se dechide posibilitatea continuarii programului de amenajare a zonei pietonale in continuare 
pe strada Metianu si mai departe Piata Catedralei inspre ansamblul Parcul Reconcilierii si Turnul de Apa. 

4.Prin respectarea reperelor de continuitate şi de diversitate ale culturii urbane anterioare se va accentua 
caracterul reprezentativ al zonei. În acest sens se propune rezervarea în treimea sudică a pieŃei a unui spatiu 
distinct destinat amplasamentului Monumentului Marii Uniri. Tot prin grija Primariei se vor crea conditiile pentru 
mutarea Monumentului Eroilor pe un amplasament adecvat, propunerea Primariei fiind Cetatea Aradului dupa ce 
aceasta va reintra in circuitul civil si in proprietatea Municipiului. 

5.In treimea nordică  se propune amplasarea unei oglinzi de apă şi a unui ansamblu de fântâni. Zona centrală a 
pieŃei se va amenaja astfel încât să poată găzdui orice eveniment specific urbei dar şi a unor evenimente culturale, 
chiar a unui cinematograf în aer liber pe timp de vară, sau alte manifestatii care duc lipsa de un spatiu adecvat. 

Oglinda de apa va fi dinamizata cu jeturi de apa care sa porneasca direct din pavajul decorativ si va fi realizata 
doar prin denivelarea pavajului, fara borduri sau alte piedici fizice la nivelul de calcare. 

Toata suprafata pietei, inclusiv suprafata de circulatie a tramvaielor si suprafata carosabila dintre strada N. 
Balcescu si B-dul Revolutiei , latura estica, vor fi finisate cu dalaj decorativ de diferite tipuri si materiale, cu diferite 
dimensiuni, culori si suprafete. Toate aceste materiale vor fi insa maximum de rezistente pentru durata in timp. De 
recomandat este folosirea materialelor naturale, si anume diferite feluri de granit – placi sau calupuri, diferite feluri de 
gresii portelanate, placi sau elemente ceramice vitrifiate, de mare rezistenta, eventual prefabricate in functie de 
modelul de dalaj, modelul de jardiniera sau bordura decorativa pentru care este propus. Vor fi studiate moduri de 
asezare, aliniere, crearea de suprafete diferite, decorative prin diferenta de material, dimensiune, culoare etc... 
Dalajul va fi corelat cu un sistem de rigole pentru scurgerea apelor pluviale incastrat in pavaj, care avand in vedere 
suprafata pietei va genera la randul ei un desen propriu al pantelor de directionare a apei.  
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Dalajul decorativ va fi realizat pe toata suprafata pietei din front in front. Trotuarele adiacente cladirilor vor fi 
desfiintate fizic iar nivelul acestora va fi refacut cu noile materiale propuse  la nivelul actual, acesta fiind nivelul 
general propus al pietei. Suprafata carosabila, in toate situatiile de intalnire cu suprafata pietonala va fi delimitata de 
aceasta cu borduri speciale, diferenta de nivel fiind de maximum 15 cm. Suprafata pietonala va fi racordata la 
acelasi nivel cu toate trotuarele strazilor adiacente. De asemenea vor fi realizate treceri cu panta pentru persoane cu 
dizabilitati in toate locurile destinate traversarii carosabilului. 

Limitele exterioare ale dalajului propus vor fi la strazile adiacente si anume :-intersectia cu strada Baritiu, Gh. 
Lazar, N. Balcescu, B-dul Revolutiei, V. Goldis si Metianu.  

De-a lungul traseului tramvaiului si portiunii carosabile de la nivelul pietei se vor monta elemente de separare sub 
forma unor stalpisori dispusi la anumita distante pentru a marca acordarea unei atentii sporite la trecerea printre 
acestia. Acesti stalpisori vor fi realizat din metal sau prefabricati din piatra artificiala si vor avea o inaltime cuprinsa 
intre 60 si 90 de cm. 

6.Zona va fi revitalizată prin amplasarea unor terase cu caracter provizoriu, terase care vor completa şi extinde 
zona de servicii respectiv alimentatie publica existenta la parterul cladirilor de pe perimetrul cladirii:restaurante, 
cafenele, berării, cofetării. 

Toate terasele vor fi executate din materiale usoare demontabile- lemn si/sau metal zincat sau inox, fiind 
acoperite dar deschise, fara pereti si vor avea caracter provizoriu. Ele vor fi asezate pe pavajul propus si vor 
rezema simplu fara fundatii sau alte sisteme de prindere cu caracter definitiv. In eventualitatea unor manifestari cu 
necesar de spatiu mai mare sau alte situatii care o necesita terasele pot fi evacuate, demontate si reasezate. 
Terasele vor fi agrementate cu jardiniere din materiale usoare, umbrele etc... 

7.SpaŃiile verzi vor fi realizate atât prin plantaŃii pitice si medii în jardiniere cât şi prin realizarea unor zone 
integrate în desenul general al pieŃei, zone realizate sub forma de „Terase Inierbate „. Pe latura estică se vor planta 
arbuşti decorativi care vor constitui totodată şi o perdea de protecŃie pentru zonele pietonale faŃă de zgomotul 
produs de circulaŃia tramvaielor. 

 Vegetatia existenta actualmente pe perimetrul pietei, adiacent trotuarelor, va fi pastrata si reincadrata in 
ansamblul pietonal care va fi generat. 

 Terasele inierbate vor fi plantate cu preponderenta cu gazon, flori de sezon si arbusti mici decorativi avand 
in vedere stratul nu foarte adanc de pamant vegetal in care aceste plante se pot dezvolta. Arbustii vor fi selectionati 
in functie de caracterul decorativ, forma coroanei, culoarea florilor si perioada de inflorire etc..., prin aceasta 
incercandu-se obtinerea unei imagini dinamice a plantelor in functie anotimp. 

 In zonele dalate , adiacent unor trasee de traversare a pietei, sau grupat in jurul elementelor de mobilare a 
pietei, alaturi de bancile dispuse etc..., vor fi amplasate jardiniere de diferite dimensiuni, realizate din piatra, lemn 
sau prefabricate usoare finisate cu piatra naturala, in care se vor planta de la flori pana la arbusti decorativi sau chiar 
pomisori care vor creste mai mari, pentru ambientarea suprafetei pietei. 

8.Iluminatul pietei va fi de asemenea un capitol important al studiului care urmeaza a fi realizat. Iluminatul in 
ansamblu va fi un element foarte important de percepere a spatiului, respectiv de punere in valoare a diferitelor 
elemente punctuale din ansamblul propus.  

In primul rand se va realiza un iluminat general cu stalpi de mare inaltime. Aceasta categorie de iluminat este 
prevazuta a se realiza pe stalpii existenti la nivelul trotuarului actual. 

Acesti stalpi sunt realizati dupa un model din anii treizeci si sunt in continuare executati, atunci cand este 
necesara inlocuirea lor din varii motive, in atelierele unei intreprinderi aradene. 

Al doilea nivel de iluminare se va realiza cu corpuri dispuse pe stalpi de mica inaltime, cu aspectul in concordanta 
cu ansamblul pietei, si corpurile de iluminat existente, amplasate pe fatada cladirii Teatrului, recent renovat, avand 
amplasamentul in functie de desenul dalajului decorativ propus. 

Propunem de asemenea relizarea unui iluminat cu corpuri dispuse in pardoseala dalajului decorativ care sa 
descrie un traseu de traversare, sa uneasca vizual cate un element functional al pietei etc… 

Un rol deosebit il va avea iluminatul decorativ al elementelor de ambientare si mobilare urbana. Aici este vorba 
de iluminatul special pentru Monumentul Marii Uniri. De asemenea este vorba de iluminatul fantanilor arteziene si 
jeturilor de apa, al vegetatiei etc... 

Va fi de studiat si posibilitatea realizarii unui iluminat decorativ al cladirilor existente pe perimetrul pietei si 
accentuarea in acest fel a ansamblului urban existent – in mod similar cu iluminatul decorativ al fatadei Teatrului 
Ioan Slavici, in curs de finalizare. Scoaterea in evidenta a ansamblului construit determina in mod implicit refacerea, 
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restaurarea fatadelor existente, si de ce nu ?, in masura posibilitatilor, chiar investitii structurale, functionale si 
reamenajari ale cladirilor, unele din ele monumente istorice. 

9.Vor fi create elemente diverse de mobilier urban: jardiniere, banci, elemente informationale pentru reclama si 
afisaj etc... 

Toate acestea vor avea o linie cat mai simpla, alcatuite din elemente demontabile, din lemn, piatra sau 
prefabricate de  piatra artificiala, piese metalice de asamblare, etc... 

Corpurile de iluminat vor avea suporti metalici, din otel finisati prin vopsire cu culori de la alb la tonuri de gri sau 
negru. 

PUD PIAłA CATEDRALEI 

— Amenajarea unei ESPLANADE, a unui covor verde, alternativ cu EXPO FLORA sustine traseul 
pietonal major, pune in valoare fronturile pietei cu precadere cele estic si vestic (longitudinale) 
umanizeaza peisajul urban, creaza microclimat si articuleaza / integrarea si nuantarea zonelor 
functionale; s-a propus realizarea unui eveniment dinamic cu apa, in axul . CATEDRALEI SF. IOAN 
BOTEZATORUL, la intrepatrundere cu liziera verde, in debleu/ rambleu, usor denivelat, pentru 
accentuarea compozitiei urbane;  

— mobilier static: banci in combinatie cu jardiniere: 4 grupari,  
— pavaj ornamental realizat din suprafete alternate de beton amprentat- decorativ – covor, si suprafete 

din piatra naturala cu desen de dimensiuni mari 
� se propun cca. 70 locuri de parcare la sol de-a lungul laturii vestice organizate in pachet,, ce se va realize 

cu circulatie interioara in sens unic, dar accesul in zona de parcare din traseele la rutiere cu dublu sens, 
in ambele locatii, asigurandu-se in exploatare siguranta in trafic pt. autovehicole si pietoni.  

� Se propue realizarea unui parcaj subteran pe un nivel , capacitate cca. 240 locuri de parcare , cu rampe 
ce asigura o panta de cca. 12% ( ~8*) 

� Se asigura accesele in parcarea subterana de sub intreaga suprafata a pietei, intrare / iesire din parcajul 
propus a se amenaja la sol, , intr-un traseu carosabil perimetral cu sens unic,  

— Amplasamentul pietei agroalimentare actuale se pastreaza, cu dimensiuni in completare, planimetric si 
volumetric, accesul principal al cumparatorilor facandu-se printr-o galerie-frontul nordic, ce asigura si fluenta 
pietonala – traseu compozitional major spre Turnul de Apa, cu abordare str. Rusu Sirianu: cap de 
perspective: TURNUL DE APA 

PUZ PARCUL RECONCILIERII ROMÂNO-MAGHIARE 

În plus faŃă de amenajarea existentă deja, documentaŃia conferă o legătură pietonală cu Turnul de Apă şi 
amenajarea de parcaje în zonă. 

3.4. AMENAJAREA STRĂZII MEłIANU 

În contextul reglementărilor mai sus menŃionate şi ilustrate în planşele de Reglementări Urbanistice ale 
prezentului studiu, amenajarea străzii MeŃianu ca pietonal este oportună. 

Amenajarea propusă corespunde Temei de Proiectare pentru Studiu de realizare a unei Axe Pietonale între PiaŃa 
Avram Iancu şi Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare prin PiaŃa Catedralei. 

Strada MeŃianu este o stradă îngustă şi nu foarte lungă, special concepută pentru un mediu comercial: 
� Limitarea accesului auto va fi strictă, cu program pentru realizarea aprovizionării comercianŃilor. Practic 

traficul auto din zona perimetrală acesteia nu va fi afectat prin schimbarea sensurilor de circulaŃie pentru 
străzile perpendiculare pe aceasta: 
o Gh. BariŃiu- va fi cu sens dublu pe porŃiunea de legătură cu str. V.Goldiş (în Nord) şi cu str. Gh.BariŃiu 

(în Sud) 
o Str. Ludovic Szantay va fi cu sens dublu până la intersecŃia cu str. Gh.BariŃiu 
o Str. Românului va fi cu sens dublu până la intersecŃia cu str. V.Goldiş 

� Pavajul: 
o CompoziŃia pavajului propusă marchează axul străzii şi se doreşte a fi cât mai simplă, dar dinamică, 

pentru a nu concura desfăşurarea fronturilor clădirilor. La capetele străzii se propun două vestibule 
urbane de primire, adaptate direcŃiilor principale din spaŃiile publice adicente străzii MeŃianu (PiaŃa 
Avram Iancu şi PiaŃa Catedralei). 
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IntersecŃia cu str. Gh. BariŃiu este cea mai semnificativă şi aici s-a aplicat un accent în pavaj. 
o PavimentaŃia se va realiza prin aducerea nivelului străzii la o cotă nivelitică care să rezolve intrarea 

corectă în gangurile şi curŃile existente, în respect cu elementele arhitecturale ale clădirilor. Această 
soluŃie este un deziderat al colectivului de elaborare, însă din observaŃiile de pe teren s-a remarcat că 
va conduce proprietarii de spaŃii comerciale cu acces din str. MeŃianu la reconfigurarea acestora, 
întrucât va fi afectat numărul treptelor de la intrarea în aceste spaŃii comerciale. 

o Sistematizarea verticală a pavimentaŃiei se propune a fi unitară, prin desfiinŃarea actualelor trotuare. 
o Materiale utilizate: 

• pe laturile aferente fronturilor de clădiri: placaj piatră naturală fasonată de culoare galben deschis 
• pe fâşia centrală: placaj piatră naturală fasonată de culoare roşu cărămiziu 
• axe de accent: piatră cubică granit (10x10x14 cm) 

� Pentru asigurarea diversităŃii compoziŃiei propuse, s-au prevăzut casete circulare pentru arbori ornamentali 
de specii de max. 3,5 m înălŃime, în alternanŃă cu mobilierul urban. 

� DirecŃia str. Românului- str. L. Szantay cu traversarea str. MeŃianu este cea mai uzitată pentru traficul auto, 
iar lipsa continuităŃii dintre cele două străzi este disfuncŃionalitate pentru siguranŃa pietonilor, de aceea în 
axul străzii Românului s-a creat o platformă pentru o statuie, care va fi la o scară cât mai aproape de cea 
naturală. 

� Iluminatul străzii este un element esenŃial în completarea noii funcŃiuni de stradă pietonală. Actualmente 
iluminatul stradal global este realizat prin cabluri transversale şi un corp de iluminat central, în axul 
străzii. SoluŃia actuală este în fapt corectă, dat fiind că str. MeŃianu are o lăŃime medie de 8,00 m. SoluŃia 
adoptată păstrează acest sistem, la care se mai adaugă 2 cabluri longitudinale. Corpurile de iluminat vor fi 
astfel suplimentate, într-o manieră de compoziŃie alternantă. Se propune lumina globală albă. 
În completarea iluminatului global, se propun console aplicate pe faŃade, pentru iluminatul punctual şi de 
siguranŃă, în special la porŃi şi accese în spaŃii comerciale. Se propune lumina albă. 

� Mobilierul urban propus sunt locuri de odihnă mobile– bănci cu şezutul din lemn pe structură metalică. S-a 
considerat că pietonalul MeŃianu poate fi cadrul unor evenimente stradale (festivaluri, expoziŃii în aer liber, 
etc.), iar băncile vor putea fi reamplasate temporar. 

� Amplasarea teraselor aferente spaŃiilor comerciale de alimentaŃie publică va fi permisă în limita în care nu 
se va ocupa fâşia centrală a dalajului. 

� Prin proiectul tehnic se vor găsi soluŃii pentru amplasarea de panouri informative pentru circuitul turistic, dar 
şi pentru cele de publicitate. 

� ReŃelele edilitare din infrastructura străzii vor fi reproiectate împreună cu operatorii care le deŃin la faza de 
proiect tehnic. Aici se poate accentua că reŃelele aeriene trebuie să fie canalizate sub viitorul pavaj pentru 
eliberarea faŃadelor. 
EXEMPLE: 
PIETONAL ORADEA 
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4. CONCLUZII 

Concluziile studiului urbanistic ca realizare a Axei Pietonale s-au extras în cadrul memoriului de prezentare. 
În continuare se punctează câteva concluzii prin care să rezulte că acest studiu, ca etapă a proiectului 

Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe se 
încadrează în proiectele şi programele europene enunŃate la începutul memoriului. 

Proiectul ViTo 
Proiectul ViTo este promovat de către programul de cooperare transnaŃională South East Europe Transnational 

Coopertation Programme. 
Pe scurt, proiectul ViTo foloseşte în avantajul său rezultatele proiectelor Hist.Urban şi ADHOC din programul 

INTERREG IIIB CADSES. ExperienŃa ambelor proiecte a rezultat în complementaritatea problematicilor, fiind 
necesară o aprofundare a acŃiunilor de favorizare pentru dezvoltare integrată, bazată pe: 

- fondul construit de patrimoniu ca factor de locaŃie  
- revitalizarea integrată. 
Oraşele istorice mici sau medii, cum este Aradul, trebuie să se folosească de condiŃiile lor existenŃiale: 
- peisajul atractiv al oraşului 
- mixarea funcŃiunilor urbanistice 
Aradul, ca oraş din Sud Estul Europei, are elemente stabilizatoare pentru structura aşezărilor, centre de servicii 

publice sau private şi locuri de identitate regională, ca elemente cheie ale implementării Agendei de la Lisabona şi 
Gothenburg. Dintre acestea amintim: 

- Zona centrală a Aradului cu toate instituŃiile administrative de interes naŃional, judeŃean şi local: Primărie, 
Tribunal, AdministraŃia NaŃională a FinanŃelor Publice, Prefectura, bănci, Teatru, Bibliotecă, Spitale, 
Filarmonică, Complexul Muzeal, etc. 

- Locuri de identitate regională: malurile Mureşului, Cetatea Aradului, Centrul Istoric. 
ViTo se concentrează în promovarea administrării urbane transnaŃionale şi să implementeze măsuri pilot pentru a 

avea rezultate vizibile care să îmbunătăŃească atractivitatea oraşelor din Sud-Estul Europei pentru creşterea 
economică a acestora. Partenerii implicaŃi în Proiectul ViTo, state membre ai U.E.  sunt: 

1. Slovenia- prin Municipiul Ptuj, ca lider 
- prin University of Primorska, Science and Research Centre, Obalno-kraska 

2. România- prin Municipiul Arad 
- prin Municipiul Oradea 
-  

3. Slovacia- prin autotitatea publică locală a Municipiului Banska 
4. Ungaria- prin Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sceinces, Békéscsaba 
5. Austria- prin Municipalitatea Graz 
6. Italia- prin SVIM - Sviluppo Marche S.p.A. din Ancona 

- Municipalitatea Teramo 
7. Grecia- prin CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF XANTHI  

Partenerii vor stabili temele managementului trans-sectorial pentru implementarea proiectelor locale şi vor 
demonstra rezultatele rezultatele transnaŃionale ale ViTo. 

Grupurile Ńintă identificate şi strategiile transnaŃionale dezvoltate vor fi implicate în luarea deciziilor şi în procesul 
de implementare. Metodele de creştere a investiŃiilor private în revitalizare vor fi dezvoltate şi implementate. Viziunile 
comune asupra dezvoltării urbanistice integrate vor conduce la concepte şi planuri de acŃiuni bazate pe rezultate 
transnaŃionale anterioare. 

Prezentul studiu urbanistic răspunde pachetelor de lucru pentru procesele de planificare integrată din cadrul 
proiectului ViTo- Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East 
Europe- Together for the „Cultural Arad”, Municipiul Arad fiind Project Partner 1. 
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Dintre pachete de lucru pentru procesele de planificare integrată ale proiectului sus-menŃionat, precizăm 
următoarele: 

1. Definirea conŃinutului conceptelor dezvoltării urbane integrate pentru oraşele istorice: 
• criterii şi cerinŃe importante în conformitate cu Carta de la Leipzig (utilizarea sustenabilă a apeisajelor 

urbane istorice; planificare trans-sectorială şi spaŃială de înfrumuseŃare). 

Din analiza evoluŃiei istorico-urbanistice a Aradului şi alte date cu caracter istoric şi de cadru legal, rezultă că 
actualul Municipiu Arad este un oraş istoric, definit de toate elementele componente acestui tip de Ńesut urban, dar şi 
cu elemente cu specific local. Axa pietonală PIATA AVRAM IANCU-PARCUL RECONCILIERII PRIN PIATA 
CATEDRALEI, cu posibila sa prelungire până la Cetatea Aradului, la nivel de studiu este o aplicaŃie practică pentru 
utilizarea caracterului istoric al Aradului şi pentru evidenŃierea abordării integrate în dezvoltarea urbană.  

În raport cu Carta de la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile din 2007, în Municipiul Arad se abordează în 
mod integrat diferite proiecte ce vizează Centrul Istoric, având ca principal beneficiar Municipiul Arad prin grija 
AdministraŃiei Publice Locale: 

a. „Reabilitarea Centrului Vechi Istoric al Municipiului Arad” 

- Obiectivul general al proiectului consta in cresterea atractivitatii turistice a Municipiului Arad si a judetului 
Arad prin reabilitarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural - istoric si modernizarea 
infrastructurilor conexe 

- FinaŃarea proiectului a început prin programul PHARE şi a continuat prin POR – Axa prioritară 5 – 
Domeniul major de intervenŃie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum 
şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe. 

- Obiectivele care urmează a fi reabilitate sunt: 

o Podul Traian, monument istoric, ce face legătura între Centrul Aradului şi Cartierul Aradul Nou, situat 
la cca. 1,2 km de strada MeŃianu 

o Casa Preparandiei, monument istoric, situat la cca. 600 m  de strada MeŃianu 

o Străzi din zona cea mai veche a Aradului Istoric: str. Preparandiei, str. Dornei, str. Mucius Scaevola, 
str. Patria, str. Malul Mureşului, str. Cuza Vodă, str. Cozia, str. Paul Chinezu, str. Florilor, str. 
Academia Teologică. Starada Academia Teologică este foarte aproape de str. MeŃianu, legătura 
dintre acestea fiind PiaŃa Catedralei. 

b.  Hist.Urban „Integrated revitalisation of historical towns to promote a sustainable urban development” 
- Fiecare partener al proiectului îşi dezvoltă propriul proiect individual şi contribuie în acelaşi timp la 

realizarea unui Manual trans –naŃional de reabilitări de oraşe istorice de mărime mică şi mijlocie din 
Europa . 

- Proiectul este finanŃat de Uniunea Europeană prin programul INTERREG II B CADSES şi cofinanŃat de 
fiecare partener în parte 

- Proiectul depus pe Prioritatea 1 Dezvoltare spaŃială ,coeziune economică , Măsura 1.2 Promovare 
urbană, a fost selectat pentru finanŃare în al patrulea apel de propuneri de proiecte Interreg III B Cadses 

- Studiul realizat în cadrul proiectului de finanŃare se concentrează pe restaurarea faŃadelor a 50 de 
imobile aflate pe artera cea mai importantă din Centrul Istoric: Bulevardul RevoluŃiei 

- Proiectul se află în procesul de implementare 

c. Arad Urban Transport Project-EBRD Project –Beneficiary –in implementation REHABILITATION 
WORKS OF THE URBAN AREAS FACING SEVERE SHORTAGES IN SEWERAGE SERVICES IN ARAD 
MUNICIPALITY-World Bank 

- Este un proiect de mare întindere pentru Municipiul Arad, incluzând lucrări de infrastructură din mai multe 
cartiere ale Municipiului 

- Pentru Centrul Istoric, este esenŃială intervenŃia acestui proiect asupra sistemului de transport în comun 
(tramvai) şi asupra Bd. RevoluŃiei. 
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Deşi Municipalitatea a demarat de-alungul anilor şi alte proiecte integrate pentru Arad, din aceste trei exemple se 
poate extrage îndeplinirea a câtorva principii esenŃiale ale Cartei de la Leipzig: 

• Crearea şi asigurarea unor spaŃii publice de bună calitate 
• Modernizarea reŃelelor de infrastructură şi creşterea eficienŃei energetice 
• Urmărirea unor strategii de dezvoltare a cadrului fizic 
• Promovarea unui transport urban eficient şi ieftin 

Principii care urmăresc: 
• Consolidarea economiei locale şi a politicii locale legate de piaŃa forŃei de muncă 
• Politici de educaŃie proactivă şi pregătire pentru copii şi tineri 

Astfel, Centrul Istoric al Municipiului Arad va corespunde nevoilor vieŃii cotidiene specifice secolului XXI, în raport 
cu păstrarea vie a acestei moşteniri culturale. 

2. Definirea viziunilor comune: dezvoltarea unei viziuni comune asupra revitalizării integrate şi asupra 
dezvoltării urbanistice într-un proces de planificare participativă, implicând părŃi interesate relevante, 
cetăŃeni, etc. 

Conform Planului de lucru al proiectului ViTo, s-au demarat acŃiuni prin care să existe implicarea societăŃii civile 
din Municipiul Arad. 

Chestionarul a fost difuzat în circulaŃie largă pe internet, pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, precum şi prin 
intermediul postului local Info TV prin emisiunea ProUrbe, dar s-a aplicat şi în rândul grupurilor Ńintă- formate din: 

- instituŃii de cultură 
- agenŃi economici 
- cetăŃeni pe grupe de vârstă: tineri, adulŃi şi vârstnici 
- turişti 
Chestionarul aplicat s-a realizat atât în cartierele Aradului, cât şi cetăŃenilor locuitori ai zonei aferente traseului 

pietonal şi s-a bucurat de o mare apreciere pentru realizarea acestui proiect şi în special pentru amenajarea străzii 
MeŃianu ca prim pietonal al Centrului Istoric. 

3. Elaborarea conceptelor:  
• documentaŃie de analiză şi de dezvoltare a viziunilor comune 
• concepte de planificare integrată pentru procesul de revitalizare 

Atât datele rezultate din chestionarul realizat, cât şi datele de ansamblu rezultate din diferite studii urbanistice 
care s-au realizat de-alungul timpului pentru Municipiul Arad- citate de prezentul Studiu pentru Axa Pietonală între 
PiaŃa Avram Iancu şi Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare prin PiaŃa Catedralei, constituie o documentaŃie de 
analiză pentru dezvoltarea integrată a Muncipiului Arda şi în special pentru Centrul Istoric.  

Problematicile urmărite de-alungul studiului denotă faptul că există un concept de dezvoltare cu accent pe 
revitalizarea corectă a Centrului Istoric, Ńănând cont de specificitatea Aradului. Planificarea Ńine cont de: 

- utilizarea funcŃională a Ńesutului urban istoric, raportată la întreg oraşul 
- reorganizarea traseului de circulaŃie rutieră în spiritul fluidizării acesteia 
- accentuarea de trasee pietonale itinerante în raport cu Centrul Istoric, cu Râul Mureş şi cu Cetatea Aradului 
- alegerea străzii MeŃianu ca primă intervenŃie ca pietonal 
- identificarea posibilităŃii de continuare etapizată de implementare a realizării întregului parcurs pietonal 
- recalificarea cadrului fizic constituit de fronturi istorice 

Municipiul Arad este conştient de patrimoniul moştenit şi de scara de intervenŃie necesară. În continuare oferim 
un extras dintr-o altă lucrare din care reiese că Aradul, ca şi administraŃie publică locală a fost dintotdeauna 
conştient de condiŃia de oraş al unei Ńări membre a Uniunii Europene. 

Extras din PROIECT DISERTAłIE arh. Dana TUDOR „IMPORTANłA ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI A 
ZONELOR RURALE ÎN PROCESUL DE REGENERARE URBANĂ A ARIILOR METROPOLITANE- POLITICA 
EUROPEANĂ DE COEZIUNE, PLANUL NAłIONAL DE DEZVOLTARE, PLANUL OPERAłIONAL REGIONAL 
2007-2013- JUDEłUL ARAD”, MASTER URBANISM, Facultatea de Arhitectură Timişoara, 2007 
POLITICA DE COEZIUNE ÎN EUROPA 2007-2013 

Noul context european se referă la refacerea politicii de coeziune interregională, având în vedere aderarea în 
cadrul Europei a două noi membre: România şi Bulgaria.  
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Politica globală a Uniunii Europene se bazează pe concurenŃa economică cu celelalte puteri mondiale S.U.A. şi 
state din Asia- China, Japonia, India. Aderarea României şi Bulgariei- Ńări ce se află într-o perioadă post tranziŃie- 
face ca discrepanŃele sectoriale interne ale ComunităŃii Europene să crească, având impact asupra concurenŃei 
globale. 

Consiliul Europei a prevăzut, prin multiple studii şi analize, o serie de avantaje şi dezavantaje în viitoarea 
dezvoltare a Europei şi a generat o nouă politică de acŃiune la nivel intern. Politica de coeziune emite concepte 
menite a fi generale pentru diferitele sectoare ale mediului de co-existenŃă în cadrul U.E. Conceptele s-au enunŃat 
printr-o serie de conferinŃe încă la începutul anilor 2000 şi s-au întărit ca linii directoare în 2006. Acestea se referă la: 

� planul de dezvoltare strategică şi la  
� planul de dezvoltare spaŃială 
Studiul de faŃă doreşte să puncteze fazele principale prin care România va trebui să treacă pentru a putea depăşi 

condiŃia de Ńară aflată în perioada tranziŃională de post-aderare şi de a se alinia la cerinŃele U.E. faŃă de un membru 
egal.  

Studiul, ca metodă de cercetare, se va concentra pe politicile europene de amenajare a teritoriului, dar şi pe cele 
interne- dat fiind faptul că unele decizii Ńin de administraŃia naŃională: metodologii de dezvoltare strategică şi spaŃială. 
Se vor face referiri la Regiunea V Vest şi în special la JudeŃul Arad. 

Pentru dezvoltarea uniformă şi controlabilă a teritoriilor în cadrul Uniunii Europene s-a creat „Politica europeană 
de coeziune”. De la macro la micro, unităŃile teritoriale de referinŃă s-au denumit EUROREGIUNI (în cazul regiunilor 

cu caracter transfrontalier) şi REGIUNI (restul teritoriului statului), ce nu Ńin cont de actualele limite politico-
geografice ale Ńărilor componente ale U.E. FuncŃiunile dominante ale Euroregiunilor şi Regiunilor se bazează pe 
dreptul fundamental european: democraŃia. Astfel, folosind tendinŃele naturale ale teritoriilor respective, în cadrul 
unităŃii de Euroregiune şi Regiune trebuie să co-existe zone şi subzone funcŃionale între care să se dezvolte, pe 
sectoare economice principale, concepte ca şi: 

� Dreptul la proprietate- pentru continuitatea sistemului 
� Încurajarea concurenŃei- socotită de Consiliul Europei ca cea mai importantă caracteristică ce poate 

dezvolta o euroregiune 
� Respectul faŃă de vecinătăŃi 
� Educare şi informare 
� Creştere şi dezvoltare 
� Sustenabilitate 
În urma lărgirii spaŃiului european, de-alungul anilor, începând cu anii 2000, politica europeană de coeziune (ce 

se bazează pe multe studii realizate atât la nivel naŃional în diferite Ńări, cât şi cu aplecare asupra individului) şi-a 
schimbat motorul de acŃiune adresându-se cu precădere societăŃii civile. Actualmente aceasta reprezintă cel mai 
important şi interactiv segment în toate programele politico-economice.  

În cadrul Euroregiunilor şi Regiunilor funcŃionează, pe baza dezvoltării spaŃiale existente şi a concurenŃei 
naturale, poli de generare urbană care împreună cu teritoriul lor de influenŃă (ce nu coincide în general cu cel 
administrativ) formeză ARII METROPOLITANE -zone ale Euroregiunilor şi Regiunilor- cu diferite raze de 
influenŃă.  

Subzonele Euroregiunilor şi Regiunilor sunt constituite de masa zonelor rurale şi a oraşelor mici şi 
mijlocii. 

Până recent politica de dezvoltare europeană nu cuprindea prevederi pentru această masă, zonele rurale 
şi oraşele mici şi mijlocii formând o reŃea paralelă de dezvoltare faŃă de marii poli urbani, fiind subordonaŃi 
acestora şi depinzând de strategiile locale de dezvoltare. 

Pentru 2007-2013, Conceptul European de Dezvoltare SpaŃială se întoarce spre Zonele rurale şi oraşele 
mici şi mijlocii, alocându-le programe speciale pentru încurajarea autosustenabilităŃii acestora. 

 
IMPORTANłA ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI A ZONELOR RURALE ÎN DEZVOLTAREA AMENAJĂRII 
TERITORIULUI ŞI A ZONELOR URBANE 

Politica europenă de coeziune pentru 2007-2013 aduce un element de noutate: întoarcerea spre oraşe de mici 
dimensiuni şi zone rurale. De la începutul anului 2007 s-au Ńinut la Brusseles şi Roma mai multe conferinŃe pe 
programele europene „URBACT” şi „INTERACT” (programe ce se derulau încă dinainte de aderarea Ńărilor Europei 
de Est) ce evidenŃiază importanŃa de bază a acestor elemente teritoriale şi cum ele trebuie angrenate în dezvoltarea 
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europeană. URBACT se referă la dezvoltarea transportului în oraşe şi regiuni, iar INTERACT la planuri şi programe 
transfrontaliere. 

Conform datelor statistice mediul rural este cel care aduce o importantă contribuŃie în economia statelor 
europene- cca. 30% din veniturile economiei. 

Cel mai important rol pe care oraşele mici şi mijlocii este relaŃia directă cu mediul rural, deci cu FONDUL 
AGRICOL ŞI FORESTIER. Marile oraşe s-au dezvoltat pe baza altor sectoare economice, însă cel agricol constituie 
sectorul primar. Deopotrivă sursă de venit şi patrimoniu naŃional cu valenŃe naturale, fondul agricol este foarte 
important în susŃinerea marilor aglomerări urbane. 

La acest punct este necesară o clasificare (pozitivă) a oraşelor mijlocii, mici şi a zonelor rurale. 
I. În funcŃie de numărul populaŃiei: 

a. oraşe mijlocii- sub 25 000 locuitori 
b. oraşe mici- 10 000- 25 000 locuitori 
c. localităŃi rurale- sub 10 000 locuitori 

II. În funcŃie de poziŃia în structura regională a Europei: 
a. Vest-Europene 
b. Europa de Sud 
c. Europa de Nord 
d. Europa Centrală şi de Sud- Est 
e. Europa Estică- Rusia 

III. În funcŃie de poziŃia în structura istorico- geografică şi politică a Europei- localităŃi ce se bazează pe 
calitatea: 

a. peisajului natural 
b. fondului istoric 
c. fondului tradiŃional 
d. resurselor locale, inclusiv artizanat 
e. proximităŃii faŃă de aglomerări urbane mari 

IV. În funcŃie de gradul de influenŃare al marilor aglomerări urbane- localităŃile mici pot fi: 
a. În jurisdicŃia administraŃiei zonale 
b. Auto-administrative- descentralizate pentru anumite sectoare 

Pentru punctele III şi IV clasificarea depinde de legislaŃia naŃională a fiecărui stat membru, de gradul de 
descentralizare pe sectoare şi de gradul de autosustenabilitate al zonelor oraşelor mijlocii, mici şi zonelor rurale. 

În majoritatea Europei Occidentale oraşele mijlocii şi mici au fost deja înglobate în zonele metropolitane şi 
funcŃionează ca nişte zone periurbane (conform conceptului anilor *90- cu legături difuze cu polul urban). Calitatea 
relaŃiilor între policentrii şi polul urban formează şi calitatea dezvoltării oraşelor mijlocii.  

Oraşele mici şi mijlocii joacă rolul alternativ de preluare a surplusului de populaŃie din zonele urbane aglomerate- 
chiar pe o rază de 50 km, ceea ce a scos în evidenŃă câteva aspecte avantajoase ale oraşelor mici faŃă de cele mari: 

- densităŃi ponderate în cartierele de locuit 
- lipsa ariilor industriale în Ńesutul urban civic 
- lipsa poluării locale 
- lipsa problemelor socio-culturale şi etnice 
- imigrare redusă- diversitate etnică mică 
- menŃinerea tradiŃiilor 
 

NOI METODE EUROPENE DE INTEGRARE A ORAŞELOR MIJLOCII, MICI ŞI A ZONELOR RURALE ÎN 
REłEAUA EUROPEANĂ ITERREGIONALĂ- CONCEPTE EUROPENE 

În raza de influenŃă a zonelor metropolitane, între policentrii şi polii urbani se formează interschimburi. 
Conceptul de dezvoltare regională de coeziune sectorială este materializat prin INTERREG IV C- program 

operaŃional interegional (iniŃiativa Consiuliului Europei apr. 2007). Pornirea acestui program operaŃional a fost 
determinată de: 

� Mărirea numărului de membrii ai U.E. prin aderarea României şi Bulgariei, ceea ce a crescut 
dramatic disparităŃile între nivelurile de dezvoltare 

� Creşterea globalizării pieŃelor financiare şi a competivităŃii între UE şi SUA şi câteva Ńări din Asia 
� Accelerarea schimbărilor climatice şi impactul aferent în teritoriu 
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� Dinamica populaŃiei şi impactul acesteia asupra pieŃei forŃei de muncă 
� Dezvoltarea zonelor metropolitane în Europa de Est şi Sud  

Aceste dezvoltări de importanŃă strategică pentru UE în anii viitori (2007-2013) au determinat susŃinerea 
Strategiei de la Lisabona (Agenda Lisabona- martie 2000- ce punctează aspecte legate de sustenabilitate, 
inovaŃie, reînnoire socială şi economică) şi Strategia de la Gothenburg (2001- reducerea degradării mediului şi 
consumului de resurse din dezvoltarea economică şi socială). 

Printre propunerile INTERREG IV C: 
- Sprijinirea iniŃiativelor comunităŃilor (Linii directoare Strategice asupra Coeziunii între 

ComunităŃi- iulie 2006) 
- Modernizarea modelului social european, investind în oameni şi combatând excluderea socială 
- Sprijin pentru educaŃie, cercetare, informatizare şi inovare, prin competitvitate şi creşterea pieŃelor 

interne. 
- Mixarea politicilor macro-economice asemănătoare. 
- ÎmbunătăŃirea atractivităŃii între statele membre, regiuni şi oraşe prin îmbunătăŃirea accesibilităŃii, 

asigurând calitatea şi nivelul adecvate a serviciilor şi conservând mediul înconjurător 
- Încurajarea inovării, parteneriatelor şi creşterea capacităŃii economice reale prin capacităŃi de 

cercetare şi inovaŃie, inclusiv informaŃionale şi noile tehnologii de telecomunicaŃie 
- Creearea mai multor locuri de muncă prin atragerea populaŃiei în piaŃa muncii sau în activităŃi 

antreprenoriale, îmbunătăŃirea adaptabilităŃii angajaŃilor şi societăŃilor comerciale şi creşterea 
investiŃiilor în capitalul uman. 

În momentul de faŃă Europa se confruntă cu mai multe provocări: 

........ 
Provocarea 4: Schimbarea climatică 

Biodiversitatea şi conservarea patrimoniului natural 
Acest aspect este unul dintre cele mai mari provocări ale UE. Sistemele naturale sănătoase şi echilibrate sunt 

esenŃiale pentru întreŃinerea vieŃii şi funcŃionarea societăŃii. De cele mai multe ori dezechilibrele provin din 
dezvolatrea economică făcută fără atenŃie şi înŃelegere. Modificările mediului înconjurător sunt ireversibile. Aşa UE a 
realizat programul NATURA 2000 şi a declarat 18% din teritoriul Europei ca zone protejate. Multe Ńări au întârziat să-
şi propună astfel de zone, şi a rezultat în final că este foarte importantă reintegrarea siturilor industriale abandonate 
şi a celor contaminate, pentru a scădea expansiunea urbană şi a proteja habitatele naturale. 

 Energia şi transportul sustenabil 
În 2004, Europa era dependentă de resurse majoritatea externe în producerea energiei: 37% petrol, 24% gaz 

natural, 18% combustibil solid, 15% energie nucleară şi 6% energie alternativă (biomasă, apă, solară, eoliană şi 
geotermală). S-au făcut progrese mari, iar 4 dintre statele membre (Danemarca, Finlanda, Germania şi Spania) sunt 
pe cale să atingă scopul de producere de energie alternativă până în 2010. Câteva Ńări produc energei eoliană 
(Danemarca, Germania şi Spania). Biomasa este sursă de enrgie pentru Irlanda şi Latvia. Energia solară este 
exploatată relativ puŃin în Ńările din Europa de Sud. 

Producerea energiei reprezintă 4/5 din totalul poluării în UE, iar transportul 1/5. În privinŃa transportului 
comunităŃile locale, naŃionale şi regionale, trebuie să gestioneze reducerea traficului din cauza dispersiei urbane 
şi să îmbunătăŃească sistemul de transport în comun şi a transportului ne-motorizat - Programul operaŃional 
URBACT II. 

 
Patrimoniul cultural şi peisajul 
Europa posedă un vast patrimoniu cultural şi peisagistic. S-a constatat că datorită creşterii mediului urban 

acestea se deteriorează. Introducerea patrimoniului în circuite turistice ar putea să fie salvarea şi conservarea lor. 
Încă din anul 2002, prin ConvenŃia Mediului şi Peisajului de la Venezia, s-a atras atenŃia asupra factorilor ce pot 

influenŃa dramatic viaŃa. Comisia Europeană şi BERD au alocat multe fonduri pentru proiecte care să ajute atât 
zonele rurale, dar şi aglomerările urbane pentru a avea legături cât mai directe şi mai diversificate posibil. De 
exemplu programul traseelor itinerante din jurul Munchen-ului pentru piste de biciclete sau crearea programelor de 
dezvoltare a artizanatului local şi încurajarea turismului cultural bazat pe tradiŃii, formând adevărate lanŃuri şi reŃele 
culturale. 
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În acest sens atât pentru oraşele mici şi mijlocii cât şi pentru zonele rurale au fost alocate fonduri pentru: 
- dezvoltarea infrastructurilor 
- dezvoltarea telecomunicaŃiilor 
- implementarea de noi programe arhitecturale în context interregional 

Conceptul european de bază este constituit de relaŃiile directe între regiuni, între localităŃi cu aceeaşi scară şi 
totodată între acestea şi cele de scară mai mare. Inter-relaŃionarea dintre acestea nu mai este ierarhică, ci de 
complementaritate, dat fiind că oraşele mici oferă noi posibilităŃi pentru cele mari. Unul din conceptele economice 
europene este acela de creare de noi pieŃe de desfacere, iar oraşele de talie mai mică şi zonele rurale oferă acest 
cadru. 

INTERREG este parte din Conceptul European de Dezvoltare SpaŃială şi cuprinde toate sectoarele prin care să 
se dezvolte reŃeaua interregională. Conceptele sunt: 

� inter-schimburi economice 
� diversitate culturală 
� întărirea tradiŃiilor locale 
� menŃinerea ocupaŃiei de bază- agricultura 
� educarea populaŃiei rurale şi creşterea numărului de specialişti în domenii cu precădere rurale 

În ceea ce priveşte planificarea spaŃială în zonele rurale, în ultimii ani s-au realizat proiecte ce nu mai pot fi 
absorbite în marile oraşe.  

Şi Municipiul Arad, ca oraş mijlociu, parte din teritoriul european, beneficiază de finanŃări BERD ca urmare a 
conceptelor INTERREG III B şi INTERREG IV C. Sectorul dezvoltat astfel prin grija municipalităŃii este cel al echipării 
edilitare a unor sectoare de oraş.  

Cuplarea celor două problematici de marketing urban şi de management urban s-a realizat cu scopul de a 
ierarhiza cele două aspecte: marketingul urban al Aradului nu se poate dezvolta fără un management urban 
sistematic. Aici se face referinŃă la necesitatea concepŃiei unui proiect de management urban de coeziune sectorială 
a teritoriului comunal Arad şi tratarea oraşului ca un sistem format din aceste subsisteme. Primul pas s-a făcut prin 
aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Arad. Proiectul de management urban trebuie realizat de o echipă 
interdisciplinară, tehnocrată, în mod continuu, ca parte din structura administraŃiei publice locale şi în directă 
legătură cu departamentele din organigrama acesteia.   

După rezolvarea problemelor de management urban, marketingul rezultă aproape natural, fiind legat mai mult 
decât managementul de societatea civilă, deci de un sector concurenŃial. O bună colaborare între administraŃia 
locală şi societatea civilă naşte concurenŃa macrozonală, adică ridicarea Aradului prin activităŃi specifice lui la 
concurenŃă cu alte oraşe puternice ale Euroregiunii şi poate chiar cu oraşe din sfera mai largă europeană. 
Reglementările urbanistice enunŃate începând de la cele macro-zonale ale Aradului, legate de Centrul Istoric şi până 
la cele integrate- realizate de specialişti în domeniu, vin în sprijinul acestui fapt prin găsirea unui pol de marcă pentru 
Arad, ce poate deveni chiar „brand”. 

Traseul pietonal Turnul de Apă- Cetatea Aradului este vital pentru interconectarea Ńesuturilor urbane istorice, 
astfel încât Centrul Istoric al Aradului, caracterizat de imaginea ansamblurilor arhitecturale, să se prezinte într-o 
desfăşurare dinamică pentru cetăŃeni şi pentru turişti. 

 
 
 

Întocmit, 
arh. DANA TUDOR 
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proiect nr.: 
faza: 

beneficiar: 
denumire proiect: 

 
 

conŃinut volum: 

41.050 
Studiu  
MUNICIPIUL ARAD. 
Studiu de realizare a axei pietonale 
PiaŃa Avram Iancu- Parcul 
reconcilierii prin PiaŃa Catedralei  
VOLUM I – MEMORIU GENERAL 

REZUMAT MEMORIU DE PREZENTARE 
 

1. INTRODUCERE: 
Prezenta documentaŃie este un studiu urbanistic prealabil realizării proiectului tehnic pentru zona pietonală strada 

MeŃianu din Municipiul Arad, ca sector al unui traseu pietonal de maximă importanŃă pentru Centrul Istoric al 
Aradului. 

Scopul final al studiului este integrarea propunerilor urbanistice şi ambientale în principalele instrumente 
urbanistice tradiŃionale ale Municipiului Arad, precum şi integrarea propunerilor urbanistice şi ambientale în 
programele şi proiectele Uniunii Europene: 

o Hist.Urban din cadrul programului INTERREG III B CADSES- program operaŃional interregional pentru 
aplicarea şi materializarea conceptului de dezvoltare regională de coeziune sectorială 

o The South East Europe Transnational Cooperation Programme- program operaŃional interregional pentru 
proiectele de dezvoltare pe cele patru axe prioritare: InovaŃie, Mediu, Accesibilitate şi Zone de creştere 
sustenabilă- în acord cu Strategia de la Lisabona (Agenda Lisabona)- martie 2000 şi Strategia de la 
Gothenburg- 2001: 

� ViTo- Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East 
Europe- Together for the „Cultural Arad”, pe baza Cartei de la Leipzig pentru Oraşe Europene 
Durabile- 2007 

� Respectarea Comunicatului de presă- 2-2007 din 11 septembrie 2007 al Consiliului ArhitecŃilor din Europa 
(CAE)- privind Strategia în ConstrucŃii a Comisiei Europene- calitatea arhitecturii este un element esenŃial al 
trecutului, prezentului şi viitorului oraşelor europene 

Obiectivele studiului: 

� Accentuarea primului traseu pietonal cu direcŃie transversală pe axa Bd. RevoluŃiei- PiaŃa Avram Iancu şi pe 
inelele formate din Cetatea Aradului şi a traseului pietonal aferent malului Mureşului; 

� Interconectarea pieŃelor: Avram Iancu, Catedralei şi Reconcilierii prin: 

o Amenajarea ambientală diurnă a PieŃelor Avram Iancu, Catedralei şi a străzii MeŃianu 
o Propunerea unei activităŃi economice specifică pentru Ńesutul urban istoric al zonei, dar diversă 

în funcŃie de localizare  
o Asigurarea funcŃionării străzii MeŃianu ca pietonal, prin limitarea accesului auto 
o Indicarea unor curŃi interioare adiacente traseului pietonal, pentru marcarea unor trasee 

pietonale secundare prin activităŃi economice 

� Segregarea circulaŃiei auto de cea pietonală 
� Reorganizarea circulaŃiei auto 
� Crearea de locuri de parcare subterane pentru locuitorii zonei şi pentru vizitatori, prin prisma PUD 

- PiaŃa Avram Iancu şi PUD- PiaŃa Catedralei 
� Amenajarea de locuri speciale pentru grupuri statuare 
� Amenajarea de spaŃii verzi cu valoare de scuar/esplanadă 
� Amplasarea de mobilier urban 
� Întărirea iluminatului public- propuneri pentru strada MeŃianu 
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Aşa cum rezultă din Carta de la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile din 2007, oraşele europene care au 
evoluat în cursul istoriei trebuie recunoscute ca fiind valori economice, sociale şi culturale de neînlocuit. 

Din dezvoltarea Aradului ca urbe rezultă că avem de-a face cu un Ńesut urban format din sistematizări succesive, 
cu o demografie complexă, chiar şi în stadiul actual de dezvoltare este încă în formare.  

Traseul pietonal se desfăşoară prin zone istorice diverse, ca şi caracter al Ńesutului urban, cel al patrimoniului 
imobil, dar şi cel al cursului Râului Mureş.  

În continuare se enumeră câteva date istorice semnificative pentru traseul pietonal Turnul de Apă-Cetate şi 
pentru caracterul cultural al Aradului: 
◙ 1752- harta cartografului militar anonim prezintă conformaŃia PieŃei Avram Iancu cu actuala str. 

N.Bălcescu, dar şi prezenŃa fostei PieŃe a Pompierilor (actualul Parc al Reconcilierii) 
◙ 1763-1783- construirea CetăŃii noi a Aradului, prin intervenŃii asupra buclei Mureşului 
◙ 1765- este prezentă actuala str. Ecaterina Teodoroiu şi Gh. BariŃiu 
◙ 1841- demolarea casei trigesimale şi deschiderea străzii MeŃianu 
◙ 1862-1865- construirea Catedralei Ortodoxe Române „Sf. Ioan Botezătorul” 
◙ 1874- terminarea construirii actualului Teatru Ioan Slavici 
◙ 1880- amenajarea primei promenade pe malul drept al Mureşului (până la actualul Tribunal) 
◙ 1881-1890- definirea străzilor MeŃianu, Românului, Ludovic Szantay, Dragalina, Decebal, PieŃei 

Catedralei şi definitivarea str. N.Bălcescu, toate având rol funcŃional de străzi comerciale 
◙ 1896- construirea Turnului de Apă 
◙ 1912- construirea Palatului contelui Nadasdy (str. MeŃianu nr.2) 
◙ 1913- darea în folosinŃă a Palatului Bohus 
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

Traseul pietonal Turnul de Apă- Cetatea Aradului complet are următoarele componente definitorii: 
� Turnul de Apă, str. P.I.Ceaikovski nr. 9A- ca dominantă a compoziŃiei urbane şi cap de perspectivă (a 

fost cea mai înaltă clădire a oraşului), este monument istoric înscris în Lista monumentelor Istorice 2004 
(cod AR-II-m-B-00492), construit în 1896 în stil neo-gotic- este un element romantic al Ńesutului urban 
adiacent; 

� Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare- fosta PiaŃă a Pompierilor- o amenajare nouă, din 2004, special 
concepută ca spaŃiu urban centru civic. Reconfigurarea pieŃei iniŃiale şi amenajarea actualei pieŃe a deschis 
perspectiva traseului pietonal în studiu, în relaŃie cu Turnul de Apă; 

� Strada Ecaterina Teodoroiu- face legătura între Parcul Reconcilierii şi PiaŃa Catedralei; 
� PiaŃa Catedralei- în prezent piaŃă agroalimentară, cu o mică alveolă în faŃa Catedralei Ortodoxe Române 

„Sf. Ioan Botezătorul”. PiaŃa agroalimentară este compusă din spaŃii construite: o hală metalică şi anexe în 
regim de înălŃime parter, şi zone cu mese pentru vânzare produse agroalimentare.  

� Strada MeŃianu- ca şi în trecutul istoric, îşi păstrează rolul de stradă comercială. Degradarea în ansamblu a 
Ńesutului urban adiacent (inclusiv PiaŃa Catedralei descrisă anterior), precum şi dezvoltarea necontrolată a 
unui comerŃ de subzistenŃă, au transformat imaginea acestei străzi de tradiŃie în negoŃ. 
Lungimea străzii este de 295 m, iar suprafaŃa este de cca. 2500 mp. LăŃimea medie a străzii este de 
8,00 m. 

� PiaŃa Avram Iancu- se află în centrul oraşului, fiind unul din nucleele majore ale acestuia. 
Actuala PiaŃă Avram Iancu (fostă PiaŃa LibertăŃii), reprezintă alături de PiaŃa Podgoria, punctul de interes 
major care determină axul urbanistic principal al zonei centrale: Bulevardul RevoluŃiei. 
Această piaŃă a fost în mod continuu un centru politic şi comercial important al oraşului, reprezentând 
centrul vieŃii comerciale dar şi culturale a oraşului. 

� Strada Nicolae Bălcescu- este printre cele mai vechi străzi din Arad. Fondul construit a fost definitivat în 
cursul secolului al XIX-lea, cu clădiri realizate în stiluri arhitecturale diferite: neo+gotic, eclectic preponderent 
baroc şi neo-renascentist. Fronturile străzii sunt unitare, clădirile având regim de înălŃime S+P+2. Şi această 
stradă continuă tradiŃia de stradă comercială, dar de o factură mai elevată decât strada MeŃianu, cu 
alimentaŃie publică de tip restaurant, mici magazine. 
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� Podul Decebal- realizat în perioada post-belică, este unul dintre cele 3 poduri rutiere ale Aradului ce 
traversează peste Mureş. În contextul traseului pietonal în studiu, acesta este vectorul principal de legătură 
între Centrul Istoric şi Cetatea Aradului. 

� Cetatea Aradului- deşi se află încă în circuit închis al Armatei Române, acest sit constituie cea mai 
importantă rezervă urbanistică a Municipiului Arad. Intrarea acestui monument istoric şi de arhitectură în 
circuitul civil, într-o formă adaptată necesităŃilor oraşului, ar putea constitui punctul culminant al oricărui 
traseu pietonal prin Centrul istoric: 
 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
Concentrând studiul asupra Străzii MeŃianu,  

În contextul reglementărilor mai sus menŃionate şi ilustrate în planşele de Reglementări Urbanistice ale 
prezentului studiu, amenajarea străzii MeŃianu ca pietonal este oportună. 

Amenajarea propusă corespunde Temei de Proiectare pentru Studiu de realizare a unei Axe Pietonale între PiaŃa 
Avram Iancu şi Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare prin PiaŃa Catedralei. 

Strada MeŃianu este o stradă îngustă şi nu foarte lungă, special concepută pentru un mediu comercial: 
� Limitarea accesului auto va fi strictă, cu program pentru realizarea aprovizionării comercianŃilor. Practic 

traficul auto din zona perimetrală acesteia nu va fi afectat prin schimbarea sensurilor de circulaŃie pentru 
străzile perpendiculare pe aceasta: 
o Gh. BariŃiu- va fi cu sens dublu pe porŃiunea de legătură cu str. V.Goldiş (în Nord) şi cu str. Gh.BariŃiu 

(în Sud) 
o Str. Ludovic Szantay va fi cu sens dublu până la intersecŃia cu str. Gh.BariŃiu 
o Str. Românului va fi cu sens dublu până la intersecŃia cu str. V.Goldiş 

� Pavajul: 
o CompoziŃia pavajului propusă marchează axul străzii şi se doreşte a fi cât mai simplă, dar dinamică, 

pentru a nu concura desfăşurarea fronturilor clădirilor. La capetele străzii se propun două vestibule 
urbane de primire, adaptate direcŃiilor principale din spaŃiile publice adicente străzii MeŃianu (PiaŃa 
Avram Iancu şi PiaŃa Catedralei). 
IntersecŃia cu str. Gh. BariŃiu este cea mai semnificativă şi aici s-a aplicat un accent în pavaj. 

o PavimentaŃia se va realiza prin aducerea nivelului străzii la o cotă nivelitică care să rezolve intrarea 
corectă în gangurile şi curŃile existente, în respect cu elementele arhitecturale ale clădirilor. Această 
soluŃie este un deziderat al colectivului de elaborare, însă din observaŃiile de pe teren s-a remarcat că 
va conduce proprietarii de spaŃii comerciale cu acces din str. MeŃianu la reconfigurarea acestora, 
întrucât va fi afectat numărul treptelor de la intrarea în aceste spaŃii comerciale. 

o Sistematizarea verticală a pavimentaŃiei se propune a fi unitară, prin desfiinŃarea actualelor trotuare. 
o Materiale utilizate: 

• pe laturile aferente fronturilor de clădiri: placaj piatră naturală fasonată de culoare galben deschis 
• pe fâşia centrală: placaj piatră naturală fasonată de culoare roşu cărămiziu 
• axe de accent: piatră cubică granit (10x10x14 cm) 

o SuprafaŃa propusă de pavaj este de 2883,9 mp, incluzând marcarea celor două vestibule urbane 
dinspre PiaŃa Avram Iancu şi PiaŃa Catedralei. 

� Pentru asigurarea diversităŃii compoziŃiei propuse, s-au prevăzut 23 casete circulare pentru arbori 
ornamentali de specii de max. 3,5 m înălŃime, în alternanŃă cu mobilierul urban. 

� DirecŃia str. Românului- str. L. Szantay cu traversarea str. MeŃianu este cea mai uzitată pentru traficul auto, 
iar lipsa continuităŃii dintre cele două străzi este disfuncŃionalitate pentru siguranŃa pietonilor, de aceea în 
axul străzii Românului s-a creat o platformă pentru o statuie, care va fi la o scară cât mai aproape de cea 
naturală. 

� Iluminatul străzii este un element esenŃial în completarea noii funcŃiuni de stradă pietonală. Actualmente 
iluminatul stradal global este realizat prin cabluri transversale şi un corp de iluminat central, în axul 
străzii. SoluŃia actuală este în fapt corectă, dat fiind că str. MeŃianu are o lăŃime medie de 8,00 m. SoluŃia 
adoptată păstrează acest sistem, la care se mai adaugă 2 cabluri longitudinale. Corpurile de iluminat vor fi 
astfel suplimentate, într-o manieră de compoziŃie alternantă. Se propune lumina globală albă. 
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În completarea iluminatului global, se propun console aplicate pe faŃade, pentru iluminatul punctual şi de 
siguranŃă, în special la porŃi şi accese în spaŃii comerciale. Se propune lumina albă. 

� Mobilierul urban propus sunt locuri de odihnă mobile– 13 bănci cu şezutul din lemn pe structură metalică. 
S-a considerat că pietonalul MeŃianu poate fi cadrul unor evenimente stradale (festivaluri, expoziŃii în aer 
liber, etc.), iar băncile vor putea fi reamplasate temporar. 

� Amplasarea teraselor aferente spaŃiilor comerciale de alimentaŃie publică va fi permisă în limita în care nu 
se va ocupa fâşia centrală a dalajului. 

� Prin proiectul tehnic se vor găsi soluŃii pentru amplasarea de panouri informative pentru circuitul turistic, dar 
şi pentru cele de publicitate. 

� ReŃelele edilitare din infrastructura străzii vor fi reproiectate împreună cu operatorii care le deŃin la faza de 
proiect tehnic. Aici se poate accentua că reŃelele aeriene trebuie să fie canalizate sub viitorul pavaj pentru 
eliberarea faŃadelor. 

 
 

Întocmit, 
arh. DANA TUDOR 
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