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RAPORTUL DE ACTIVITATE 

AL 

FUNDAȚIEI DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE BIHOR 

PE ANUL 2021 

Anul 2021 ne-a demonstrat că este posibil în Oradea să te ghidezi după citatul dat de 
Elizabeth Diller: 

"Nu avem idei preconcepute: lucrăm, analizăm, citim, păşim în proiecte ştiind că 
nu suntem primii ajunşi acolo." 

 
STRUCTURA DE CONDUCERE 

 
Coordonator – viceprimar Arina Moş 

 

COMPONENŢA 
FOR DE 

CONDUCERE 

MODALITATE 
DE 

DESEMNARE 
STRUCTURA FUNCŢIA 

2 MEMBRI 
CONSILIERI LOCALI  

HCL/HCJ si 
Dispozitie 

Primar 

CONSILIU 
DIRECTOR 

Morar Grigore –  
președinte  

Dulcă Camelia –  
membru 
Mălan Mircea   –  
membru  

Neag Gheorghe –  
membru 

Faur Viorica     –  
membru  

de conducere 

2 MEMBRI 
CONSILIERI 
JUDETENI  

1 MEMBRU 
DESEMNAT PRIN 
DISPOZITIA DE 
PRIMAR 

2 CENZORI 
DESEMNATI DE 
CONSILIUL LOCAL 

HCL/HCJ 

COMISIA DE 
CENZORI 
EXPERTI 

CONTABILI 
Rus Maria 
Popescu Renate 
Popa Patricia 
 

de control 1 CENZOR 
DESEMNATI DE 
CONSILIUL 
JUDETEAN  
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PERSONAL EXECUTIV 
 
 

Nr. 
crt. 

STRUCTURA 
NORMA DE 
LUCRU/ore 

FUNCŢIA 

1.  CONDUCERE 
contract de 
management 

DIRECTOR 
EXECUTIV 

2.  
COMPARTIMENT 

FINANCIAR 
CONTABIL, 
RELATII CU 
PUBLICUL, 

PROMOVARE SI 
MARKETING 

(include 
Programul 
Multianual) 

8 
DIRECTOR 
ECONOMIC 

3.  8 CONSILIER 

4.  2 INGINER 

5.  8 REFERENT 

6.  
BIROU 

OBIECTIVE 
TURISTICE 

8 SEF BIROU 

7.  
Turnul Primăriei 

8 
FUNCTIONAR 
ADMINISTRATIV 

8.  4 
FUNCTIONAR 
ADMINISTRATIV 

9.  Casa Darvas - La 
Roche 

8 TEHNICIAN 

10.  8 
FUNCTIONAR 
ADMINISTRATIV 

11.  8 
FUNCTIONAR 
ADMINISTRATIV 

12.  4 
FUNCTIONAR 
ADMINISTRATIV 

13.  8 
FEMEIE DE 
SERVICIU 

14.  
 Sinagoga Neologa 

Sion 
8 

FUNCTIONAR 
ADMINISTRATIV 

15.  8 
FUNCTIONAR 
ADMINISTRATIV 

16.  2 
FEMEIE DE 
SERVICIU 

17.  
Sinagoga Aachvas 

Rein 
8 TEHNICIAN 

18.  
Templul 

Francmsoneriei 
8 

FUNCTIONAR 
ADMINISTRATIV 

19.  8 
FUNCTIONAR 
ADMINISTRATIV 
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20.  4 
FEMEIE DE 
SERVICIU 

21.  

COMPARTIMENT 
PATRIMONIU 

8 ISTORIC 

22.  8 ISTORIC 

23.  8 DOCUMENTARIST 

24.  8 
FUNCTIONAR 
ADMINISTRATIV 

Obiective strategice cuprinse în statut: 

1. asigură protecţia monumentelor istorice; 
2. colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice locale; 
3. elaborează şi asigură programe speciale de prevenire a degradării monumentelor 

istorice din judeţul Bihor; 
4. iniţiază, realizează şi derulează activităţi de execuţie a unor lucrări de reconstrucţie, 

conservare, restaurare, promovare a monumentelor istorice, de artă, de arhitectură 
şi urbanistice; 

5. realizează valorificarea de materiale de promovare a monumentelor istorice, de 
artă, de arhitectură şi urbanistice; 

6. participă la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice; 
7. inițiază parteneriate cu instituții de învățământ şi cultură; 
8. realizează activități de inventariere, conservare, arhivare a elementelor 

patrimoniului cultural; 
9. administrează obiective de patrimoniu cultural mobil şi imobil în vederea promovării 

turistice.  

VENITURI – CHELTUIELI - ACHIZIȚII 

Fundația poate dobândi în condițiile legale venituri realizate din activități economice 
directe, donații, sponsorizări sau legate, resurse obținute de la bugetul de stat sau de la 
bugetele locale şi alte venituri prevăzute de lege.  

Anual prin Hotărâre de Consiliu Local se aprobă bugetul Fundației, structurat pe categorii 
de activități. 

În anul 2021 începând cu luna iulie bugetul a fost suplimentat, ca urmare a 
preluării obiectivelor turistice – Casa Darvas - La Roche, Sinagoga Aachvas Rein si Templul 
Francmasoneriei.  

Suma cuprinsă în buget conform HCL din 29 iunie a fost de 3.108.080 și execuția la finalul 
lunii decembrie 2021 a fost de 2.913.390 lei. 
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Precizez că execuția bugetară pe anul 2021 începand cu luna iulie a cuprins doar o parte 
din obiective – Casa Darvas - La Roche si Sinagoga Aachvas Rein – 6 luni. Turnul Primăriei și 
Templul Francmasoneriei au fost deschise în octombrie 2021 – 2 luni. 

Pentru anul 2022, având în vedere estimările pe 12 luni pentru toate activitățile 
legate de cele 5 obiective turistice, monumentele de for public, programul multianual, 
editarea de albume, salarii și gestiune administrative bugetul este de 5.000.000 lei. 

Bugetul pe anul 2022 cuprinde toate cheltuielile mai mari pentru anumite categorii de 
activități precum: 

1. servicii de dirigentie de șantier – la toate imobilele care sunt în procedură de 
licitație; 

2. lucrări de întreținere fațade – cuprind servicii pentru mai multe imobile decât cele 
din 2021; 

3. lucrari la monumentele de for public – au fost corelate cu toate obiectivele 
propuse a se realiza conform spațiilor publice care se amenajează; 

4. Proiectul Art Nouveau 2 – linie de buget nouă, ca urmare a preluării proiectului de 
la instituția muzeală. 

5. Promovarea obiectivelor turistice - cuprinde toate cele 5 obiective turistice și cel 
dedicate programului multinual Oradea Heritage. Această linie de buget include și 
atragerea de noi parteneri media; 

6. Albume de colecție – sumele se referă la reeditarea volumelor 1, 2 și 3 din 
Povestea Palatelor Orădene în RO, EN, HU precum și editarea altor publicații de 
specialitate; 

7. Administrare birou – estimarea bugetară cuprinde parțial contractile de servicii 
necesare pentru întreținerea obiectivelor, altele decât cele preluate de la instituția 
muzeală, precum și amenajarea biroului Fundației de la camera 34. 

8. Salarii personal – suma este raportată la întreg colectivul Fundației pe 12 luni. 

Cu referire la modalitatea de contractare a serviciilor și lucrărilor raportate la 
activitățile din bugetul executat pe anul 2021 precizez că au fost respectate toate prevederile 
cuprinse în Legea achizițiilor publice. Toate achizițiile au fost anunțate în sistemul SICAP. 

În 2021 Fundația a avut în derulare achiziții astfel: 

1. procedură simplificată în valoare de 165.872 lei + TVA; 
2. achiziții directe prin SICAP și pe baza ofertelor solicitate – 375.973 lei + TVA 

(sumele cuprind proceduri în derulare pe serviciile de dirigenție și valori 
aferente obiectelor de suveniruri care NU sunt decontate din bugetul local). 
Conform Legii, achizițiile au avut pe cod CPV distinct și nu au depășit valoarea 
maximă admisă. 

Pentru anul 2022 Fundația a comunicat în sistemul SICAP Planul Anual de Achiziții 
având o valoare de 5.674. 800 lei + TVA (suma cuprinde și obiectele de suveniruri). 
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CATEGORII DE ACTIVITĂŢI 
 

1. PROGRAMUL  MULTIANUAL  
pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor 

cu valoare cultural arhitecturală situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric 
Oradea” precum si alte perimetre considerate prioritare 

Municipiul Oradea, prin Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor, 
oferă sprijin proprietarilor de clădiri prin întocmirea Notei tehnice de constatare și 
transmiterea acesteia odată cu Notificarea, realizarea documentaţiei tehnice şi obţinerea 
avizelor necesare pentru Autorizaţia de Construire, precum şi urmărirea execuţiei prin 
contractarea serviciilor de asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier, în limita fondurilor 
aprobate anual cu această destinaţie. 

În anul 2021 Fundaţia a oferit consultanţă privind implementarea Programului 
Multianual mai multor instituții publice din țară, precum Primăria Municipiului Brașov, 
Constanţa, Arad, Timişoara și Craiova. 

 Fundaţia colaborează cu structuri din cadrul Primăriei Municipiului Oradea 
(Direcția Economică, Direcţia Juridică, Direcţia Patrimoniu Imobiliar, Poliţia Locală) în vederea 
urmăririi lucrărilor prin: 
 

1.  participare la recepția lucrărilor de reabilitare și semnarea procesului verbal;  
2.  Întocmirea notelor interne privind acordarea scutirii de impozit la clădirile reabilitate;  
3.  prelungirea Autorizațiilor de Construire; 
4.  pregătirea proiectelor pentru procedura de licitație publică în vederea contractării 

lucrărilor de reabilitare; 
5.  realizare împreună cu președintele comisiei de coordonare doamna Adriana Lipoveanu, 

a anexelor la hotărârile de consiliu de privesc suspendarea măsurii de supraimpozitare, 
diferențiat în funcție de clădire. 

 
 În vederea asumării cotelor de proprietate la clădirile incluse în Programul 
Multianual, Fundaţia colaborează cu birouri notariale în vederea încheierii contractelor 
cu proprietarii imobilelor la care au început lucrările de reabilitare.      
 

În 2021 Fundaţia a oferit consultantă proprietarilor (conform tabelului de mai jos) cu 
privire la: 

1. modul de accesare a contribuţiei oferite de municipiul Oradea în vederea 
executării lucrărilor; 

2. încheierea contractului subsecvent de lucrări pentru plata pe măsura execuției; 
3. încheierea contractului de finanţare, modul de plată și detalii privind constituirea 

garanţiei imobiliare. 
 

Nr.crt. Locaţia clădirii - strada Nr. proprietari  
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1 Republicii 3-5  16 

2 Republicii 31 24 

3 Pta 1 Decembrie 4-6 5 

4 Ady Endre nr. 4 16 

5 Vasile Alecsandri nr. 21 31 

6 Ep. Mihai Pavel nr. 8 15 

7 Iuliu Maniu nr. 44 12 

8 Primariei nr. 41 3 

9 I.B. Deleanu nr. 4 13 

10 Primariei nr. 34 4 

TOTAL 139 

 
În anul 2021 s-au întocmit documentației tehnice necesare obținerii autorizației 

de construire pentru clădirile propuse pentru reabilitare, după cum uremază: 
 

1. Imobil str. Aurel Lazar nr. 21 (Casa Marcovits Matheser) 
2. Imobil str. Libertatii 2-4 (Palatul Levay) 
3. Imobil str. Iosif Vulcan nr. 9 
4. Imobil str. Madach Imre nr. 3-5 (cladirea Bazar) 
5. Imobil str. Parcul Traian nr. 3 (Penitenciar) 

 
 În vederea întreținerii fațadelor au fost inițiate lucrărilor de conservare la 
monumente istorice și cele aflate în aria de protecție. 

Curățarea fațadelor s-a realizat prin serviciile de alpinism utilitar (curățare de praf, NU 
spălare sau aplicare de soluții) la următoarele clădiri - Palatul Apollo, Palatul Rimanoczy 
Kalman, Casa Poynar, Republicii nr. 13, Republicii nr. 11, Ansamblul Ursuline, Piata Ferdinand 
nr. 1, Piata Ferdinand nr. 3, Iosif Vulcan nr. 4-6, Iosif Vulcan nr. 2, Pasaj Vulturul Negru. 

În 2021 Fundația s-a implicat în completarea HCL 837/2012 privind elaborarea 
procedurii privind întreținerea fațadelor imobilelor în Municipiul Oradea. În acest sens este 
alocată sum de 400.000 lei în bugetul pe anul 2022. 

 
 Administrare, reabilitare și punere în valoare monumente de for public 
  
 Activitatea este desfășurată în conformitate cu HCL nr. 1503/2017.  
 Lucrările realizate în anul 2021 au cuprins: 

1. finalizarea reabilitării statuii lui Onisifor Ghibu; 
2. întreținerea statuii lui Dimitrie Cantemir; 
3. întreținerea spațiului în care este dispus bustul lui George Enescu, cu sprijinul Direcției 

Tehnice; 
4. începerea lucrărilor de reabilitare a statuii lui Avram Iancu; 
5. pregătirea etapelor împreună cu specialiști, privind necesarul de lucrări de intervenție 

pentru reabilitarea statuii lui Mihai Viteazul și durata de timp necesarpă pentru 
executarea acestora. S-a ținut cont de prevederile HCL 06 din ianuarie 2021. 
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Pentru executarea lucrărilor a fost alocată, prin buget, suma de 78.400 lei, din care s-a 
cheltuit 77.590 lei. Cifrele arată ca estimarea anualâ a acestor servicii a fost corect facută, 
având în vedere valoarea finală a execuției. 
  

În anul 2022 prin buget s-a propus executarea urmatoarelor lucrări: 
 
- finalizarea reabilitarii statuii lui Avram Iancu; 
- reabilitarea statuii lui Szigligeti Ede, conform proiectului avizat; 
- reabilitarea statuii lui Mihai Eminescu, corelat cu proiectul de amenajare a Piațetei 

de deasupra parcarii subterane, de pe str. Independentei; 
- amplasarea, în Cetatea Oradiei, a statuii Sf. Ladislau; 
- intreținerea statuilor: Iosif Vulcan, George Enescu, Aurel Lazar; 
- realizarea proiectului și obtinerea avizelor necesare pentru reamplasarea statuii lui 

Mihai Viteazul. 
  

Pentru aceste lucrari este alocată, in bugetul pe anul 2022, suma de 360.000 lei. 
 

Pe parcursul anului trecut au fost contractate și începute procedurile pe SICAP pentru 
Servicii de dirigenţie de şantier privind lucrările în curs de executie și cele aflate în 
procedură la biroul achiziții din Primăria Municipiului Oradea, pentru următoarele imobile: 

 

 
Nr. crt. 

Imobil/strada Nr.adm. 

1.  REPUBLICII  
(Hotel Parc) 

5 

2.  PIATA 1 DECEMBRIE 6 

3.  INDEPENDENTEI 11-13 

4.  PRIMARIEI 34 

5.  EP. MIHAI PAVEL 8 

6.  ADY ENDRE 4 

7.  VASILE ALECSANDRI  21 

8.  CUZA VODA 80 

9.  REPUBLICII 31 

10.  I.B.DELEANU 4 

11.  BRADULUI  19 

12.  PRIMARIEI 13 

13.  PRIMARIEI 41 

14.  S.M.KLEIN 9 

15.  REPUBLICII 15 

16.  IULIU MANIU 44 

17.  MADACH IMRE 
(BAZAR) 

1-5 

18.  IOSIF VULCAN 14 
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2. OBIECTIVE TURISTICE 

CASA DARVAS – LA ROCHE 

Obiectiv preluat în baza HCL nr 466 din 27-05-2021 

Activităţi derulate începând cu 01 iulie 2021 

Despre “Joia la Darvas” 
 

Conceptul a presupus o întâlnire săptămânală pe timpul verii, unde publicul a fost 
invitat să socializeze, să împărtășească și să schimbe idei, să vizioneze un film sau să asculte 
un concert în aer liber.  

Evenimentul a avut loc in fiecare joi între orele 20.00-22.00, în grădina Casei Darvas-
La Roche. Ziua de Luni a adus informații despre ce eveniment era programat Joia. 

Pentru organizarea evenimentului, mediatizarea şi impresiile după, a fost folosita 
pentru comunicare doar platforma Oradea Heritage.  

Acest lucru ne-a demonstrat că putem să dezvoltăm o comunitate în jurul unui 
concept, menit să dezvolte cultura despre oraș cu oameni deosebiți. Un spațiu urban ce 
poate deveni un loc cu bună dispoziție și care trece dincolo de ziduri. 
 

Temele cuprinse în cadrul conceptului - Joia la Darvas 
Iulie 

• Expozitia universala de la Paris 
• Mediul ambiental, sanatate si bunastarea comunitatii 

• Jazz si povesti cu muzica 
• Noaptea muzeelor 

August 
• Moda in bucatarie - Arta, forme si pasiune 
• Hainele cele noi ale orasului Oradea. O poveste spusa de tineri 
• Lavanda si gradinile romantice  

Septembrie 
• Degustare bere artizanala - Bers Nova 
• Maximilian Chocolat - Artizan ciocolatier Laura Hizo-Milos 
• Calcanul, peretele care trebuie sa se vada! Nu pestele ascuns 

• Acces la o viata mai buna. Servicii integrate pentru persoane cu dizabilitati - Asociatia 
Help and Care 

• Jurnalistul si orasul 
 

Matinal “La Roche” 
 
Campania s-a desfășurat pe perioada lunilor iulie, august și septembrie, pentru a atrage 

vizitatorii în cursul dimineţii, oferind astfel un loc pe terasă sau în gradină unde să admire 
panorama şi să se bucure de atmosfera de epocă. 
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Vizita matinală, în Casa Darvas-La Roche, în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 
10.00-12.00, a presupus achiziţia unui bilet de 15 lei, în preţul căruia s-a savurat o cafea sau 
o băutură răcoritoare, primind cadou un suvenir la alegere (magnet, semn de carte sau 
insignă). 
 

Alte evenimente în Casa Darvas: 
1. Zilele Art Nouveau 
2. Lansare program Matinal La Roche  
3. Expozitie temporara - Moda in Belle Epoque - Curator Iulia Gorneanu-autor 
4. Concert caritabil - Centrul de tineret The Spot in parteneriat cu Celestica - cu ocazia 

Zilei Internationale a femeii 
5. Sezatoare literara - Idile si balade de pe salauta lui George Cosbuc coordonat de 

actorul Eugen Tugulea, eveniment ce marcheaza implinirea a  155 de ani de la 
nasterea marelui poet 

6. Competentele viitorului - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bihor 
7. Lansare revista de cultura Familia nr. 10 
8. Expozitie de gravura Francisco de Goya - 275 de ani de la nastere în colaborare cu av. 

George Şerban  - colecţionar de artă 
9. Lansare revista de cultura Familia nr. 11-12 
10. Proiect Oradea Heritage Gifts 

Nr. de vizitatori – 16.196  

Venituri obtinute din bilete – 124.280 lei  

S-au derulat campanii de promovare derulate pe toate canalele media pe fiecare eveniment.  

Patrimoniu achiziţionat în vederea clasării parţiale ca bunuri culturale în 
categoria fond, în valoare de 128.184 lei, însumând un număr de 394 obiecte.  

Clasarea bunurilor se va realiza prin colaborarea cu experţi atestaţi pe bunuri culturale, 
activitate coordonată împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor şi Muzeul Naţional 
Peleş. 

Fundaţia a finalizat procedura de achiziţie din Galsgow în valoare de 20.000 lire, a unui 
mobilier de epocă proiectat de arhitecţii Vago laszlo şi Jozsef, care urmează să fie restaurat şi 
pus în valoare în sufrageria Casei Darvas – La Roche, eveniment programat pentru 10 iunie – 
Ziua Art Nouveau. Cu această ocazia se vor derula mai multe activităţi atât cuprinse în cadrul 
Proiectului Transnaţional Dunărea cât şi individuale, incluse în categoria de divertisment 
cultural stradal (strada Libertăţii). Procedura de achiziţie a parcurs toţi paşii prevăzuţi în 
legislaţie şi în conformitate cu raportul de expertiză întocmit de evaluator astestat pe bunuri 
de patrioniu. 

În vederea promovării patrimoniului au fost încheiate parteneriate cu diferite entităţi 
cu activitate educaţională, culturală, socială şi de interes local. 
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Activităţi propuse în anul 2022  

Expoziţii de bijuterii şi obiecte de epocă şi contemporane, reamenajrea sufragerie, 
activităţi de Ziua Art Nouveau, Misiune filatelică, activităţi educaţionale, colaborări cu alte 
entităţi pe diferite teme. Accesibilizarea obiectivului pentru persoane cu deficienţe de auz şi 
vedere. 

Amenajarea spaţiului de la subsol în spaţii pentru expoziţii contemporane, întâlniri cu 
publicul şi ateliere de creaţie (vitralii, gastronomie, modă etc.). 

Atragerea partenerilor din diferite domenii pentru a dezvolta evenimente corporate 

Licitarea unui bilet ce cuprinde un pachet de activităţi culturale – cină, spectacol vizită 
ghidată etc. 

Amenajarea unei ceainării la parter în Casa Darvas. 

TEMPLUL FRANCMASONERIEI 

Obiectiv preluat în baza HCL nr 466 din 27-05-2021 

Deschis în 12 octombrie 2021, având identitate vizuală distinctă. 

Valoarea lucrărilor de investiţie privind reamenjarea spaţiilor a fost de 695.536 lei 

Activităţi derulate după deschidere. 

1. Completare expoziții permanente cu obiecte și documente din Patrimoniul Arhivelor 
Naționale ale României. 

2. Iniţierea a două parteneriate privind desfăşurarea activităţilor culturale. 

Nr. de vizitatori – 1665 

Venituri obținute din bilete – 13.539 lei 

S-au derulat campanii de promovare derulate cu ocazia deschiderii obiectivului pe toate 
canalele media.  

Activităţi propuse în anul 2022 

Conferinţă de specialitate în luna fenruarie, expoziţie şi activităţi culturale dedicate 
doamnelor în luna martie. Evenimente culturale lunare în colaborare cu alte entităţi. 
Prezentarea online a patrimoniul expus. 
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TURNUL PRIMĂRIEI ORADEA 

Obiectiv turistic pus în valoare în conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1273 din 23-03-
2011 

Deschis după renovare în 12 octombrie 2021 

Valoarea lucrărilor de investiţie privind reamenjarea spaţiilor a fost de 125.600 lei + TVA. 

Nr. de vizitatori perioada 12 octormbrie  - 31 decembrie - 3.936 

Venituri obtinute din bilete – 31.710 lei 

Activităţi propuse în anul 2022 

Expoziţii în colaborare cu alte entităţi. 

Activităţi specifice legate de istoria turnului pe diferite teme. Crearea unui concept pe teme 
legate de arhitectura turnurilor prezente în arhitectura orădeană, pentru a dezvolta 
evenimente social media de informare şi de a atrage parteneri pentru publicaţii. 

 

SINAGOGA NEOLOGĂ SION 

Obiectiv preluat în baza HCL nr 490 din 12-07-2016 

Activităţi derulate în 2021: 

1. Vernisajul expozitiei ’’Infloriri’’ - Asociatia Artistilor Naivi din Romania 
2. Vernisajul expozitiei ’’Metamorphozis’’ - Asociatia Artistilor Naivi din Romania 
3. Vernisajul expozitiei ’’Origini’’ - Tocutiu Liliana 
4. Vernisajul expozitiei ’’Armonii cromatice 15’’ - Asociatia Prezent 
5. Tiff 
6. Concert - Rapsodii pe teme românești pentru vioara și orchestra susținut de orchestra 

de camera din Toulouse, solista Clara Cernat-vioara, dirijor si compozitor Thierry 
Huillet 

7. Vernisaj expoziție fotografică despre Oradea din arhiva Agerpres 

Nr. de vizitatori – 9246  

Venituri obtinute din bilete – 69.535 lei 

S-au derulat campanii de promovare derulate pe toate canalele media pe fiecare eveniment.  
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Activităţi propuse în anul 2022 

Organizarea de concerte împreună cu Filarmonica de stat Oradea, Facultatea de Muzică şi 
alte entităţi culturale. 

Reamenajarea spaţiului de prezentare a obiectelor privind istoria sinagogii, crearea unor 
spaţii dedicate copiilor. 

SINAGOGA AACHVAS REIN 

Obiectiv preluat în baza HCL nr 466 din 27-05-2021 

Activităţi derulate începând cu 01 iulie 2021 au fost legate de patrimoniul expus şi cu referire 
la date semnificative legate de comunitatea evreilor. 

Nr. de vizitatori – 2971 

Venituri obținute din bilete  – 22.470 lei 

Patrimoniul preluat va fi supus evaluării şi clasării parţiale ca bunuri culturale în 
categoria fond.  

Clasarea bunurilor se va realiza prin colaborarea cu experţi atestaţi pe bunuri culturale, 
activitate coordonată împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor şi specialişti în 
domeniu, alături de Comunitatea evreilor din Oradea şi alte entităţi muzeale deţinătoare de 
patrimoniu similar. 

Activităţi propuse în anul 2022 

Completarea expoziţiei permanente cu obiecte noi.  

Colaborarea cu alte comunităţi evreişte pentru organizarea de activităţi în vederea promovării 
obiectivului. 

Crearea unei rute evreieşi şi a unor activităţi specifice dedicate patrimoniului evreiesc "Jewish 
Transylvania Heritage Route", derulat cu Muzeul Maramuregan - Casa Memoriale Elie Wesel 
Sighetu Marmaţiei, Asocialia Memoriali Hebraica din Salăj, loc Nuşfalău, Muzeon SRL din Cluj, 
Anda's lkigai SRL din Sibiu şi Voyager Travel&Tour SRL - Agenlia TRAVEL2LIVE, cu sediul in 
Timisoara. 

Oradea Heritage 
Evenimente transmise pe contul social media 

 
1. 22.02.2021 - Promovare Palatul Vulturul Negru prin distribuirea paginii Reseau Art 

Nouveau Network 
2. 04.03.2021 - Promovarea patrimoniului Art Nouveau din Romania prin distribuirea 

chestionarului de promovare 
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3. 17.03.2021 - Promovarea Albumului Povestea Palatelor Oradene Vol III 
4. 31.05.2021 - Articol dedicat zilei de 1 iunie - Ziua Internațională a Copilului 
5. 08.06.2021 - 11.06.2021 - Promovarea si prezentarea programului dedicat Zilei 

Internaționale Art Nouveau - tururi ghidate 
6. 12.06.2021 - Poze din cadrul evenimentului Zilele Art Nouveau 
7. 29.06.2021 - Promovare privind finalizarea procesului de reabilitare și modernizare a 

ceasului din Turnul Primăriei  
8. 01.07.2021-05.07.2021 - Promovare eveniment - Noaptea Muzeelor 
9. 16.07.2021 - Promovare Campanii - Matinal - La Roche 

- Joia la Darvas 
10. 19.07.2021 - Lansare eveniment 22.07.2021 - Joia la Darvas - Mediul ambiental, 

sănătatea și bunăstarea comunității 
11. 23.07.2021 - Rezumat/impresii ale evenimentului din 22.07.2021 - Joia la Darvas - 

Mediul ambiental, sănătatea și bunăstarea comunității 
12. 28.07.2021 - Lansare eveniment 29.07.2021 - Joia la Darvas - Jazz și povești cu 

muzica. Jazz-ul romanesc din era comunistă până astăzi 
13. 29.09.2021 - Articol de mulțumire pentru vizita dl. director de patrimoniu la Muzeul 

National Peleș, dl. Mircea Alexandru Hortopan 
14. 30.07.2021 - Impresii ale evenimentului din data de 29.07.2021 - Joia la Darvas - Jazz 

și povești cu muzica. Jazz-ul românesc din era comunistă până astăzi 
15. 31.07.2021 - Prezentare parteneriat Oradea Heritage & Millefiori România 
16. 10.08.2021 - Lansare eveniment 12.08.2021 - Joia la Darvas - Moda în bucătărie. Artă, 

forme si pasiune 
17. 13.08.2021 - Impresii ale evenimentului din data de 12.08.2021 - Joia la Darvas - 

Moda în bucătărie. Artă, forme si pasiune 
18. 18.08.2021 - Lansare eveniment 19.08.2021 - Joia la Darvas - Hainele cele noi ale 

orașului Oradea. O poveste spusă de tineri 
19. 20.08.2021 - Articol privind marcarea unui an de la deschiderea obiectivului turistic 

Casa Darvas - La Roche 
20. 23.08.2021 - Lansare eveniment 26.08.2021 - Joia la Darvas - Lavanda si grădinile 

romantice 
21. 27.08.2021 - Promovare eveniment European Music Open 2021 
22. 29.08.2021 - Impresii ale evenimentului din data de 26.08.2021 - Joia la Darvas - 

Lavanda si grădinile romantice 
23. 31.08.2021 - Lansare eveniment 02.09.2021 - Joia la Darvas - Degustare bere 

artizanală Bers Nova 
24. 05.09.2021 - Impresii ale evenimentului din data de 02.09.2021 - Joia la Darvas - 

Degustare bere artizanală Bers Nova 
25. 06.09.2021 - Articol Rosh Hashana 
26. 09.09.2021 - Lansare eveniment 09.09.2021 - Joia la Darvas - Maximilian Chocolat 

Artizan ciocolatier Laura Hizo-Milos 
27. 10.09.2021 - Articol legat de evenimentul găzduit la Casa Darvas în data de 

09.09.2021 în cadrul întâlnirilor din proiectul Întarirea identității culturale în regiunea 
Dunării pornind de la patrimoniul comun Art Nouveau 

28. 11.09.2021 - Impresii ale evenimentului din 09.09.2021 - Joia la Darvas - Maximilian 
Chocolat Artizan ciocolatier Laura Hizo-Milos 
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29. 12.09.2021 - Articol de mulțumire dl actor Eugen Tugulea pentru evenimentul 
organizat in data de 08.09.2021 - sezatoare literara ’’Idile si balade’’ de pe Salauta lui 
Geoge Cosbuc, eveniment ce marchează împlinirea a  155 de ani de la nașterea 
marelui poet 

30. 15.09.2021 - Anunț lansare eveniment 16.09.2021 - Joia la Darvas - Calca, peretele 
care trebuie sa se vadă ’’Nu peștele ascuns’’  

31. 20.09.2021 - Anunț lansare eveniment 23.09.2021 - Joia la Darvas - Jurnalistul si 
Orașul 

32. 22.09.2021 - Reluare anunț eveniment 23.09.2021 - Joia la Darvas - Jurnalistul si 
Orașul 

33. 24.09.2021 - Impresii ale evenimentului din data de 23.09.2021 - Joia la Darvas - 
Jurnalistul si Orașul 

34. 30.09.2021 - Anunț lansare eveniment 07.10.2021 - Joia la Darvas - Degustare pâine 
cu maia 

35. 05.10.2021 - Reluare anunt eveniment 07.10.2021 - Joia la Darvas - Degustare pâine 
cu maia 

36. 09.10.2021 - Articol dedicat Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului 
37. 12.10.2021 - Articol de promovare a deschiderii oficiale cu publicul a obiectivului 

turistic Templul Francmasoneriei Oradea 
38. 15.10.2021 - Promovare obiectiv turistic Templul Francmasoneriei Oradea 
39. 25.10.2021 - Publicare reglementări de vizitare a obiectivelor turistice conform 

Hotărârii de Guvern 1013 din 22.10.2.021 si a Hotărârii 91 a Comitetlui National pentru 
Situații de Urgență 

40. 04.11.2021 - Articol de mulțumire domnului Prof. Uni. Dr. Ovidiu Pecican pentru 
materialul scris despre orașul Oradea în numărul 10 al revistei Familia 

41. 11.11.2021 - Anunț lansare Revista Familia nr. 10 
42. 17.11.2021 - Anunț achiziționare a Revistei Familia nr. 10 în obiectivele turistice 

administrate 
43. 24.11.2021 - Promovarea evenimentului din data de 25.11.2021 organizat în 

parteneriat cu Arhivele Naționale ale României, expunerea în cadrul expoziției 
permanente din Templul Francmasoneriei a obiectelor și documentelor din Patrimoniul 
Arhivelor Naționale ale României  

44. 25.11.2021 - Promovare eveniment ’’Goya - 275 de ani de la naștere’’ organizat la 
Casa Darvas - La Roche în data de 26.11.2021 

45. 27.11.2021 - Publicarea mesajului Excelenței sale, Domnul Manuel Larrotcha Parada, 
Ambasadorul Spaniei în România 

46. 28.11.2021 - Anunț program obiective turistice în perioada 30.11.2021-01.12.2021 
47. 01.12.2021 - Mesaj de LA mulți ani, România! 
48. 05.12.2021 - Promovare Sinagoga Aachvas Rein cu ocazia a trei ani de la deschiderea 

oficială 
49. 10.12.2021 - Promovare pachete sărbători ’’Heritage Christmas Pack’’ 
50. 16.12.2021 - Anunt de mulțumire participanților evenimentelor ’’Joia la Darvas’’ 
51. 22.12.2021 - Anunt program obiective turistice 24.12.2021-03.01.2022 
52. 23.12.2021 - Mesaj de sărbători 
53. 29.12.2021 - Anunț program obiective turistice 30.12.2021-03.01.2022 
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54. 29.12.2021 - Articol - scurt istoric legat de data de 29.12.1892 ca fiind data aleasă de 
marile familii regale ale Europei pentru nunta considerată cea mai frumoasă din istoria 
poporului român, nunta dintre prințul României și Maria 

3. MAGAZINE DE SUVENIRURI 

Magazinele de suveniruri funcţionează în fiecare spaţiu administrat şi sunt amenajate 
conform specificului obiectivului turistic. În acest sens la cele două sinagogi pot fi 
achiziţionate produse specifice cultului mozaic cu însemne distincte precum – Hamsa, Steaua 
lui David, dar și cele ce pun în valoare arhitectura clădirii. 

Magazinele nu sunt finanţate de la bugetul local al Municipiului Oradea. 
Produsele oferite spre vânzare sunt gestionate extracontabil în baza contractelor de 

consignaţie şi parţial în procent de 20% prin cumpărare directă de la furnizori. 
Anual atragem colaboratori pentru a diversifica obiectele puse în vânzare şi totodată 

încurajăm producători locali (artişti şi artizani) a crea produse specifice acestor obiective. 
Activitatea desfăşurată în cadrul magazinelor este declarată ca activitate economică 

pentru care se plătește impozit în funcţie de beneficiul realizat, după aplicarea unui comision 
din vânzare cuprins între 10-35%. 

Din beneficiul realizat se susţin activităţi culturale şi educaţionale desfăşurate în 
obiectivele turistice. 

4. PROIECTE SPECIALE 

1. Prezentarea în conferinţă de presă în 24 februarie a proiectului desfăşurat de voluntarii 
Casei Darvas – La Roche prin finanţare din Fondul European de Solidaritate, proiect 
dedicat pesoanelor nevăzătoare. 

2. Realizarea unor materiale de promovare dedicate persoanelor cu deficienţă de auz – 
filme în limbaj mimico gestual, în acest fel vom accesibiliza obiectivele turistice şi 
pentru alte categorii de vizitatori. 

3. Încheierea de parteneriat cu OTL în vedrea promovării obiectivelor, realizarea de 
ghidaje şi crearea de campanii pentru fidelizarea persoanelor care circulă cu mijloacele 
de transport în comun. 

4. Realizarea de acţiuni educaţionale împreună cu entităţile din sfera socială, eparhială. 
5. Demararea proiectului privind implicarea seniorilor în activităţile desfăşurate în 

obiectivele turistice prin încheierea unui acord de parteneriat cu Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor din Oradea şi Direcţia de Asistenţă Socială Oradea. 

6. Realizarea evenimentelor dedicate aniversării a 100 de ani de la încoronarea Regelui 
Ferdinand I la Alba Iulia, prin editarea albumului de colecţie, vernisarea unei expoziţii 
în sala mare a Primăriei precum şi alte activităţi culturale.  

7. Colaborări cu operatori TV pentru realizarea unei emisiuni de nişă în obiectivele 
turistice. 

8. Evenimente cu implicarea diasporei şi a Institutului Cultural Român. 

MULȚUMESC ÎN MOD DEOSEBIT CONDUCERII FUNDAȚIEI ȘI ÎNTREGULUI 
COLECTIV CARE CONTRIBUIE LA REALIZAREA ACTIVIȚĂȚILOR FUNDAȚIEI ! 
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