
Informare publică  
PROIECT 

 
LUCRĂRI DE RESTAURARE, CONSERVARE ŞI DOTARE LA TEATRUL MIHAI EMINESCU–CLĂDIRE 

MONUMENT ISTORIC L.M.I. CS-II-m-A-11154 ŞI AMENAJARE PEISAGISTICĂ A PARCULUI 
ADIACENT 

 
Primăria Oraşului Oraviţa intenţionează să restaureze Teatrul Mihai Eminescu–clădire 
monument istoric L.M.I. CS-II-m-A-11154 şi să amenajeze peisagistic parcul adiacent, situat în 
str. Mihai Eminescu nr. 18. În acest sens, se va depune un proiect în cadrul apelului de 
proiecte POR/2016/5/5.1/1, în vederea obţinerii finanţării din fonduri europene 
nerambursabile - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). 
Obiectivul general al proiectului este creșterea atractivității turistice a orașului Oravița prin 
restaurarea și valorificarea durabilă a Teatrului Mihai Eminescu – obiectiv de patrimoniu clasă 
A.  
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Restaurarea și conservarea teatrului Mihai Eminescu din Oravița în 36 luni 
- Amenajarea peisagistică a parcului din fața teatrului Mihai Eminescu din Oravița în 36 

luni 
- Includerea Teatrului Mihai Eminescu din orașul Oravița in circuitul turistic local, 

regional si național în 36 de luni 
Restaurarea Teatrului Mihai Eminescu, clădire monument istoric L.M.I. CS-II-m-A-11154 va 
consta în următoarele intervenţii: 
Reparații și refacere finisaje și ornamente la interior și la fațade; 

• Reparații la scările interioare de acces la parter, mezanin, etaj șip pod; 
• Modificări la pereții interiori nestructurali; 
• Modificări locale la pereții structurali prin demolarea unor parapeți la ferestre parter; 
• Realizarea unor cadre metalice de consolidare locală la golurile modificate în pereții 

structurali; 
• Reamenajarea în întregime a spațiilor de la parter, mezanin, etaj, cu păstrarea 

funcțiunilor de bază neschimbate; 
• Modificări locale la pereții structurali; 

Realizarea unui cadru de rigidizare din beton armat monilit, pentru acces direct din 
exterior la subsolul existent; 

• Realizarea scară de beton armat monolit, pentru acces la subsol; 
• Rigidizare în plan orizontal a planșeului de peste parter, inclusiv la balcon, cu 

diagonale orizontale metalice plasate sub pardoseala de la etaj; 
• Injectarea fisurilor la bolți, arce și pereți, cu materiale specifice omologate pentru 

zidării vechi din piatră și cărămidă, compatibile cu materialele originare; 
• Înlocuirea locală prin zidărie/plombare a zonelor de zidărie degradate; 
• Reparații locale la stâlpii metalici ai balconului, la bolțișoare și la profilele metalice 

existente; 
• Reparații și consolidări locale sau înlocuiri de elemente de lemn sau metal, la planșeul 

de peste etaj și rigidizarea lui în plan orizontalcu grinzi și diagonale orizontale 
metalice plasate în pod; 

• Subzidiri din beton la fundații; 
• Refacerea șapei suport a pardoselii de peste zona subsolului ca o placă subțire din 

beton armat monolit, încastrat pe contur, la baza pereților, prin dinți de conlucrare și 
conectori metalici ancorați în zidăria existentă; 

• Refacerea tencuielilor și finisajelor exterioare; 
• Refacerea locală a tencuielilor și finisajelor interioare; 
• Repararea /înlocuirea pardoselilor degradate din spațiile interioare; 
• Îmbunătățirea funcționării elementelor de colectare și evacuare a apelor pluviale din 



zona construcției; 
• Reparații la unele elemente de șarpantă, prin decuparea locală, completarea și 

plătuirea cu material lemnos cu caracteristici compatibile la existent; 
• Reparații locale la frontonul zidăriei din pod; 
• Ignifugarea șarpantei și a planșeului din lemn; 
• Înlocuirea învelitorii din tablă, precum și a stratului suport; 
• Înlocuirea în totalitate a accesorilor învelitorii; 
• Reparații și înlocuiri ale tâmplăriilor cu respectarea normelor de termoeficiență; 
• Refacerea tuturor instalațiilor în conformitate cu normele în vigoare; 
• Dezafectarea bazinelor de carburanți existente în exteriorul clădirii, în curtea 

adiacentă și realizarea pe același amplasament a unu spațiu tehnic subteran, pentru 
instalațiile teatrului și anexe; 

• Realizarea unei scări exterioare de acces de la cota platformei existente, la cota 
terenului și a grădinii existente deasupra zidului de sprijin din zidărie de piatră 
existent. 

Lucrările de amenajare peisagistică a parcului adiacent Teatrului vor consta în protejarea 
exemplarelor arboricole valoroase în timpul șantierului; toaletarea vegetaţiei existente, prin 
intervenţii de corectare a coroanei şi eliminare a părţilor uscate; plantarea de spații verzi, 
plantarea de flori/arbori decorativi și refacerea cadrului natural existent. 

 
I - DATE GENERALE 
- titlul proiectului: LUCRĂRI DE RESTAURARE, CONSERVARE ȘI DOTARE LA TEATRUL MIHAI 
EMINESCU–CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC L.M.I. CS-II-m-A-11154 ȘI AMENAJARE PEISAGISTICĂ A 
PARCULUI ADIACENT 
- amplasamentul: judeţ Caraş Severin, Oraviţa, str. Mihai Eminescu nr.18. 
 
- solicitant: Oraşul Oraviţa 
 
II - TIPUL DE INTERVENŢIE 
- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice 
- intervenţii asupra componentelor artistice exterioare: x da   nu 
- intervenţii asupra componentelor artistice interioare:  x da   nu 
- categoria “C” de importanţă a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997) 
- clasa “II” de importanţă a construcţiilor (conform Normativului P100/2006) 
 
III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE 
 
III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI  
- încadrare în localitate şi zonă 
- descrierea terenului (parcelei):  

 Suprafaţă=1.506 mp, formă rectangulară, dimensiuni 36,507 x 43,055 ( VEST x NORD) 
 Vecinătăţi: strada M. Eminescu la sud, locuință colective la Vest, locuință unifamilială 
la EST și locuințe unifamiliale la Nord; căi de acces public din str. Mihai Eminescu și DN 
57 B; 
 particularităţi topografice: Nr. Cad. 36239 prin alipire Nr. Cad. 34326 , 574 mp, 
(C1=574 mp, C2=66 mp) și Nr. Cad. 36162, 932 mp, CC. 

- condiţiile de amplasare şi de realizare ale construcţiilor conform:   
 PUG localitatea Oravița, aprobat prin HCL nr. 82/18.11.1999, prelungit prin HCL 

37/23.02.2010, si HCL 82/27.05.2011   , Certificatul de Urbanism nr. 
060/17.08.2016,emis de Primăria Orașului Oravița; 

 Avizul Ministerului Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin,  nr. 2195 
din data de 17.10.2016 faza de proiectare D.A.LI., aviz favorabil; 

- restricţii de amplasare: nu e cazul; 
- spaţii verzi: arbori tăiaţi 0  (buc), arbori menţinuţi 12 (buc); 
  arbori plantaţi 10 (buc), spaţii verzi 730 (mp); 
- alte caracteristici specifice. 



 
III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:  
- funcţiunea: Teatru 
- dimensiunile: 36,507 x 43,055 
- regim de înălţime: S + P + E + Pod neamenajat; 
- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 7,50 m; HMAX. COAMA = 14,00 m 
- suprafaţa construită      -  Sc  =  640 mp;   
- suprafaţa desfăşurată   -  Sd = 1259,04 mp;   
- suprafaţa utilă totală     -  Su =949,43 mp; 
- sistem constructiv: Zidărie mixtă de piatră și cărămidă cu arce la subsol și parțial parter, 
planșee de lemn peste parter și etaj 1; 
- fundaţii mixte de piatră și cărămidă; 
- acoperiş șarpantă d elemn 
- învelitoare (material/culoare): tablă cu falț, culoare verde; 
- finisaj exterior (material/culoare): zugrăveli pe tencuieli de var-ciment, culoare gri/bej 
- tâmplărie exterior (material/culoare): lemn/alb 
- intervenţii asupra componentelor artistice: recondiționarea elementelor de butaforie 

- sistem de încălzire: centrală termică alimentată cu păcură  

- alte caracteristici specifice : nu e cazul 


