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Cea mai reprezentativă şi mai cunoscută clădire pentru secessionul orădean este 

Vulturul Negru, amplasat în Piaţa Unirii, în centrul oraşului, dominând spaţiul urban din 

vecinătatea Crişului Repede.  

Palatul este cel mai mare şi totodată cel mai reprezentativ complex arhitectural în stil 

secession din întreaga Transilvanie. Pe fațada principală a clădirii care este așezată spre Piața 

Unirii se pot observa caracteristicile stilului secession, cu decoraţiune policromă şi ondulaţii 

îndrăzneţe, și frumosul turn cu ceas. Motive ornamentele insolite (florale și zoomorfe) se 

combină cu alte stiluri de factură barocă sau rococo, gama largă de ornamente fiind prezentă 

de la vârful acoperişului până la parter. Amestecul de elemente fac din Palatul “Vulturul 

Negru” un monument arhitectural deosebit și unic, expresie a gândirii artistice de la începutul 

secolului al XX-lea preocupată de descoperirea formelor originale și inedite de exprimare.  

Emblema ansamblului o reprezintă cele două vitralii înfăţişând vulturul negru în zbor, unul 

amplasat la intrarea principală, iar 

celălalt la intersecţia celor trei galerii. 

Particularitățile edificiului sunt 

asimetria și prezența sticlei care 

acoperă pasajul (lăţime de 12m;  

înălţime maximă de 28m), care se aseamănă cu Galeria Vittorio 
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Emmanuele din Milano. Lumina interioară asigurată de acoperișul de sticlă al pasajului, 

generează o dinamică și o atmosferă care mai poate fi întâlnită doar în marile orașe ale Europei. 

Echilibrul elementelor care alcătuiesc vitraliul, gama cromatică, eleganţa şi rafinamentul 

desenului – includ vitraliile în patrimoniul european al Artei 1900. 

În ceea ce privește interiorul ansamblului, ornamentele sunt dispuse pe toate elementele 

arhitecturale (plafoane, bolți, ferestre, uși, lambriuri, balustrade, pereţi, coloane, sticlă sau 

vitralii), păstrându-se decorațiile originale, la fel și vitraliile originale și aceasta îi conferă o 

valoare monumentală excepțională.  

În anul 1714 pe amplasamentul clădirii actuale se găsea o veche 

berărie aflată tot sub semnul Vulturului şi a un vechi han numit şi 

el “Vulturul Negru” – o casă mică, cu parter care adăpostea și 

Primăria Oraşului Nou. În timp utilitatea clădirii s-a extins, 

cuprinzând o serie de alte activități, precum: spectacole de teatru, 

spațiu destinat balurilor și diverselor întruniri. Toate acestea au făcut parte din clădirea 

“Hanului Vulturul” până în anul 1837 când, după un incendiu care a avut loc în 1836, clădirea a 

fost refăcută, extinsă lateral și etajată. În 1861 primăria s-a mutat, rămânând în clădire doar 

hanul.  

  La 1902 clădirea era degradată, iar în 1903 Primăria a hotărât să lanseze un concurs 

de proiecte pentru reconstruirea Hotelului “Vulturul”. Au fost depuse 13 proiecte din care trei 

au fost premiate: premiul I de 1600 de coroane a fost câştigat de proiectul cu nume de cod 

“Şampanie”, al lui Komor Marcell şi Jakab Dezső. Primăria a considerat că nu rentează să 

construiască Vulturul Negru, deoarece costurile de construcţie erau prea mari şi a decis să 

vândă terenul şi clădirile existente. Cei care au cumpărat în 1906 “Vulturul Negru” şi încă o 

clădire nu departe de aceasta care era un alt han celebru, numit “Arborele Verde”1 au fost dr. 

Kurländer Ede şi dr. Adorján Emil, care au decis să transforme hanul într-un hotel 

excepţional. Cei doi au pornit în documentare la Berlin, Paris, Londra, Milano şi  SUA, 

pentru a afla secretele celor mai moderne hoteluri din lume. Aceştia au depus la biroul de 

                                                           
1 Hanul “Arborele verde”, era inaugurat în anul 1760 și era in proprietatea Capitului Romano-catolic. În secolul al XVIII-lea 

hanul nu a avut decât două camere, o cafenea și o cârciumă. În această  clădire au locuit funcționarii Capitului, dar a functțonat 

și o temniță. În timpul marelui incendiu din 1836 s-a distrus și acest han, după care a fost reconstruit păstrând zidurile existente. 

În anul 1877 era o clădire cu două etaje acoperită cu țiglă, având 37 camere de oaspeți, cafenea, berărie, cârciumă, o sală mare și 

una mai mică. După 20 de ani, hanul a fost modernizat și transformat într-un hotel de categoria I cu 40 de camere, o sală de bal 

luxoasă, restaurant, cafenea. Având în vedere vechimea, istoria, architectura, care intersectează trei stiluri: baroc târziu, eclectic 

și secession, clădirea este obiect de patrimoniu. 

 



ingineri al primăriei proiectul pentru “Vulturul Negru” şi cererea pentru autorizaţia de 

construcţie, aprobate în 8 august 1906.  În 19 noiembrie 1906 a început demolarea vechii 

clădiri, iar lucrările la fundaţie au început în martie 1907. În 6 aprilie1907 a început ridicarea 

clădirii. Tot în martie 1907 s-a hotărât ca Sztarill Ferenc să fie antreprenorul clădirii. În 

noiembrie 1907 construcţia era deja acoperită. Recepţia clădirii a fost realizată la 16 noiembrie 

1908, construcţia fiind terminată în decembrie 1908. Clădirea era multifuncțională, cuprinzând, 

la vremea inaugurării cazino, hotel, birouri, restaurant. 

Planul imobilului este ordonat în funcţie de pasajul interior cu două galerii ce se 

intersectează în unghi drept, sub o mare cupolă de sticlă şi o a treia galerie cu parter realizată în 

octombrie 1908. Palatul Vulturul Negru avea două săli de spectacole, o cofetărie, o cafenea cu 

șase încaperi decomandate, un hotel cu 75 de camere, restaurant cu 15 încăperi anexe, patru 

magazine spre Piață, opt spre strada Independenței și 24 sub pasaj. Cafeneaua, denumită 

Corona, a fost cea mai căutată locație pentru susținerea concertelor și activitățtilor culturale ale 

invitaților de pe întreg teritoriul Transilvaniei.  

În corpul cu turn, din partea dreaptă a intrării în pasaj dinspre piaţa Unirii, 

la etajul I se găsea Banca Maghiară (Magyar Bank R.T, denumită în perioada 

interbelică Banca Industria), înfiinţată în 1906 ca societate pe acţiuni, 

directorul fiind Adorján Emil. În acelaşi corp de clădire, la etajul al treilea 

existau apartamente. Aripa de pe Str. Independenţei adăpostea fostul 

restaurant, la parter şi ansamblul sălilor de spectacole şi reuniuni. Acesta 

cuprindea un hol mare la parter și scara principală spre etaj. La etaj se aflau 

foaierul, sala mare, sala mică, fosta cofetărie. Sala mare de reuniuni s-a deschis în 7 

mai 1909 şi a găzduit numereoase spectacole şi concerte. Ulterior sala a fost transformată în 

sală de cinematograf. În clădire a funcţionat Cinematograful Vigadó din 1911, iar în pasajul 

Vulturul Negru, Cinematograful Urania (care s-a redeschis în 5 august 1909). În cadrul 

complexului multifuncţional a fost inclus şi fostul han “Arborele Verde”, situat pe Str. Vasile 

Alecsandri, clădire care a fost conectată de “Vulturul Negru” prin galeria scundă a pasajului. 

De-a lungul timpului, în incinta restaurantului s-au organizat 

renumite evenimente culturale, primul bal românesc (1895), 

piese de teatru (Sărăcie lucie de I. Vulcan), musicaluri (1895 

Ciprian Porumbescu Numele Tău) etc. Începând cu anul 1908 

spectacole ale Cabaretului Bonbonniére și ale Cabaretului 

Blanc (1910) se organizau aici la etajul superior. 
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În funcţie de proiectele succesive modul de ornare a faţadelor a cunoscut mai multe 

variante. Conform proiectului din 1907 clădirea este tratată într-o manieră barocă fiind inundată 

de elemente florale. Proiectul publicat în 1908 prezintă faţadele aproape identice cu cele 

realizate, dar cu ornamentaţie mai bogată, cu elemente decorative florale, curbilinii, vulturi şi 

siluete umane. La clădirea realizată ornamentica este mai reţinută. Este utilizată o largă gamă 

ornamentală de la vârful acoperişului până la parter. S-a acordat o mare atenţie tuturor detaliilor 

şi simbolurilor utilizate. Spaţiile interioare cel mai bogat decorate erau sălile de interes public: 

hotelul, restaurantul, ansamblul sălilor de spectacole şi reuniuni. 

În 1920 Adorján Emil a preluat Întreprinderea Cinematografică şi de Industrie a 

Filmului Székely şi Boros şi a transformat-o într-una din cele mai mari şi mai prospere din 

România interbelică, numită Casa de Închiriat Filme Dorian şi drepturile de difuzare naţională a 

producţiilor Paramount. În Oradea, Casa de închiriat filme Dorian deţinea cinematografele 

Filmpalace (denumit până atunci Cinematograful Pasage) care a fost renovat în 1927 şi Film 

Terrasse, ale cărui baze au fost puse în 1928 (Terasa Teatru Dorian) găzduite de Complexul 

“Vulturul Negru”. În perioada interbelică, casa de filme Dorian era distribuitor naţional al 

firmei Paramount venind în întâmpinarea apetitului pentru film american al orădenilor. 

De-a lungul anilor, clădirea a suferit nenumărate transformări, în special nivelul 

inferior, distrugându-se vitrinele originale şi o parte din decoraţii. Cu toate acestea, a păstrat 

acelaşi interes pentru viaţa socială a oraşului, găzduind şi azi sedii de instituţii şi bănci, 

magazine şi cluburi.  

Hotelul “Vulturul Negru” era organizat în jurul unei curţi interioare şi avea laturile spre 

Str. Independenţei, Piaţa Unirii şi culoarul din faţa intrării în pasaj. Hotelul avea 75 de camere 

confortabile şi cu mobilier de lemn, 

dispunând de lumină electrică, instalaţie de 

apă, încălzire cu aer şi 12 săli de baie. 

Vizitatorii erau duşi la etaj cu liftul. Până la 

primul război mondial, cristalele, oglinzile 

și luxul interior au clasat palatul printre 

cele mai moderne hoteluri din țară. 
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HOTELUL “VULTURUL NEGRU”  

 

 

 

 

Hotelul “Vulturul Negru”, deschis în anul 2005 şi clasificat la patru stele, a fost 

construit pe structura unei clădiri care datează de la începutul secolului trecut. Unitatea aflată 

în centrul oraşului, pe malul Crişului Repede, are o suprafaţă de 3.400 de metri pătraţi. 

Suprafaţa totală a terenului este de 1.300 de metri pătraţi. Complet renovat, hotelul “Vulturul 

Negru” ajunsese în ultimii ani să dețină doar 47 de spaţii de cazare. Apartamentele beneficiau 

de toate dotările, de la cele mai simple, până la căzi cu hidromasaj, iar conducerea hotelului 

punea la dispoziţie şi săli multifuncţionale, pentru tot soiul de evenimente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2007 proprietarul hotelului, un om de afaceri italian, a scos la vânzare unitatea 

turistică la preţul de opt milioane de euro. Hotelul dispunea de vitralii, a căror valoare se 

ridică la circa două milioane de euro, avea 47 de camere, dintre care patru apartamente, 

precum şi restaurant, bar de zi, o sală de conferinţă, salon de masaj şi parcare.  

În 2010, clădirea a fost cumpărată de miliardarul orădean Zoltan Teszari, proprietarul 

RCS & RDS, care în acelaşi an a şi început să o renoveze, cu scopul de a o transforma în 

sediul central al companiei sale. Așadar, hotelul s-a închis, în locul lui “răsărind” sediul 

https://www.holidaycheck.de/hm/bilder-videos-hotel-vulturul-negru/dfdc85e6-1f30-372b-ad36-b46e98e69f5f/-/m/picture
https://www.holidaycheck.de/hm/bilder-videos-hotel-vulturul-negru/dfdc85e6-1f30-372b-ad36-b46e98e69f5f/-/m/picture


central al companiei de telecomunicaţii RCS & RDS. Proprietarul le-a cerut arhitecților să 

redea clădirii frumusețea de odinioară până le cele mai mici amănunte. Inedit este nu doar că 

un privat investeşte sume uriaşe într-o clădire de patrimoniu, dar mai ales faptul că la finele 

lucrărilor “Vulturul Negru” şi-a recăpăta strălucirea avută în urmă cu un secol. Pereţii 

interiori şi cei exteriori ai Hotelului “Vulturul Negru” au fost renovaţi pe stil vechi, adică 

aratăa aidoma celor de la începutul secolului al XX-lea. Inclusiv picturile murale au fost 

refăcute, iar ferestrele şi uşile sunt aproape identice cu cele originale. De asemenea, fiecare 

fereastră are iar obloane, ca-n vremurile bune... 

Clădirea pare şi mai grandioasă văzută în interior. Mozaicul impecabil (din 1913), 

candelabrele, zugrăveala originală (din loc în loc), picturile de pe pereţi (unele din 1907), 

sobre şi difuze, par a fi de ultimă modă, deși datează de peste 100 de ani. Inclusiv ferestrele 

au fost păstrate cele originale, fiind restaurate şi ”modernizate” doar prin adăugarea unui strat 

de sticlă nou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINEMATOGRAFUL ”LIBERTATEA” 

Pe vremuri, existau în Oradea opt cinematografe. Însă, multe dintre ele au fost închise 

după revoluția din ’89. Dintre cele opt săli au rezistat doar două, însă pentru o perioadă 

relativ scurtă de timp și acestea, printre care și Libertatea. Cinematograful “supraviețuitor” a 

fost denumit în mai multe feluri (Dorian, Filmpalace, Filmterasse, Capitol, Forum, Korona, 

Puskin, Oradea), iar după ’89 a primit numele de “Libertatea”.  

Inaugurat în anul 1911, în incinta uneia dintre cele mai reprezentative clădiri din 

Oradea – Palatul “Vulturul Negru” – Cinema “Libertatea” se bucura de popularitate și de un 

program foarte complex. Activitatea a fost încheiată la începutul anilor 2000, moment în care 

sala principală a devenit salon pentru jocuri de noroc, iar celelalte săli s-au folosit pentru 

depozitarea materialelor de construcții. 

La ora actuală se află în curs de abilitare și există propunei ca incintă să se transforme 

într-un proiect cultural deoarece această sală de concerte este unică în România şi în Europa 

datorită acusticii care  este foarte bună. Despre această sală se spune că a fost locul de plecare 

a teatrului de operetă din Budapesta, de la începutul secolului al XX-lea. 
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