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    TEMA   DE   PROIECTARE 
  
 A. DATE GENERALE 
 
 1. Denumirea completã a obiectivului:  Reabilitari – restaurari cl ădiri de 
patrimoniu –Pavilion J, Demisol par ţial, Parter, Etaj par ţial 
 2. Adresa exactã:Oradea, str. Universit ăţii nr.1, Campus I  
  
 B. SITUAŢIA EXISTENTĂ / ISTORIC 

          Nucleul istoric al Universităţii Oradea, a fost construit între anii 1912 - 1914. cu 
destinaţia de Scoală de jandarmi.  Ansamblul este monument istoric ce figurează în Lista 
monumentelor istorice din anul 2004 la poziţiile BH-II-a-A-01031  şi BH-II-m-A-01031.01   
 Scoala de Jandarmi din Oradea este ultima, cea mai mare si mai modernă lucrare 
a lui Vágó József la Oradea. Nefiind constrâns de limitele pe care le impun parcelele în 
cadrul urban Vágó a putut să se desfăsoare liber creând un complex format din mai multe 
pavilioane cu funcţii diferite. Stilistic acest complex de clădiri se încadrează în perioada de 
maturitate a creaţiei lui Vágó J. si se înrudeste cu cele ridicate anterior: Palatul Moskovits, 
casa Darvas, ambele la Oradea, Bazarul Arkad si Teatrul Varosliget, Budapesta. 

      Pavilionul Cantinei, azi Corpul J,  
  Iniţial în acest corp adăpostea spaţii cu funcţii diferite. La parter au fost grupate: 

două săli de mese, popota ofiţerilor, bucătăria, un magazin, frizeria ofiţerilor si a cadeţilor si 
alăturat un apartament cu două camere, probabil al frizerului. Etajul cuprindea: sala de 
dans, o mare terasă (în prezent înlocuită cu acoperis), două camere, un vestiar.  

  După înfiinţatea Institului pedagogic şi apoi a Universităţii aici a funcţionat Biblioteca 
universitară, pînă în momentul mutării în construcţia nouă, În momentul actual, temporar 
funcţionează unele secţii ale Facultăţii de muzică.  



           
 Clădirea are o parte centrală cu etaj şi două aripi laterale cu regim de înălţime 
Parter. Există de asemenea un Demisol parţial. Acoperişul este în patru ape, rezolvat 
unitar. Niveurile clădirii sunt legate de o scară interioară care are şi un acces din exterior 
spre str. Făgăraşului. Accesul principal se face de pe o alee a campuslui şi se găseşte pe 
latura sud - vestică a clădirii. Iniţial accesul era protejat de o copertină de sticlă.  
 Structura constructivă este alcătuită din zidărie portantă de cărămidă , planşeu 
peste parter beton armat, planşeul peste etaj din grinzi de lemn, şarpantă de lemn şi 
învelitoare din ţiglă solz, iniţial colorată.  
 In timp au fost aduse unele modificări faţă de proiectul iniţial, cea mai importantă 
fiind acoperirea terasei dispre Vest, cu şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă.  
 
 SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ PARTER           400,0 mp 
 SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ ETAJ      145,0 mp 
 SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DEMISOL         158,0 mp 
 SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ TOTALĂ             703,0 mp 
 
C. PROPUNERI DE AMENAJARE 
 Conducerea Universităţii Oradea, doreşte reabilitarea clădirii şi amenajarea unui 
Centru multifuncţional, reprezentativ care să cuprindă la Parter spaţii destinate şedinţelor 
de Consiliu, săli pentru protocol, relaţii cu mass media, spaţii destinate cursurilor de 
perfecţionare. Restul incaperilor vor fi anexe ale acestora: birouri, depozit materiale, o 
garderobă cu un mic oficiu, grupuri sanitare, etc. 
 La etaj se propune amenajarea unui muzeu destinat istoricului Universităţii şi a 
clădirilor ce compun Ansamblul actual al Universităţii. La etaj se va amenaja de asemenea  
o sală multimedia, unde se vor proiecta filme documentare, legate de istoricul Universitatii, 
celelalte spatii urmand a fi amenajate ca  depozit, , birou şi un grup sanitar. 
 Compoziţia planimetrică este dominată atât la Parter cât şi la Etaj de cele două săli 
ce se află una deasupra celeilalte. Suprafaţa fiecărei săli este de aprox. 90,0 mp, cea de la 
parter fiind puţin mai mare.  Parterul fiind mai extins, cuprinde mai multe încăperi, în care 



se por amenaja funcţiunile enunţate. Accesele se păstrează. La accesul principal, din 
campus, se va reface copertina, după modelul celei iniţiale. 
  
D. LUCRĂRI NECESARE A FI CUPRINSE ÎN PROIECT   
In vederea reabilitării construcţiei se va întocmi o documentaţie faza  P.T. care va cuprinde: 
  
ARHITECTURĂ   
 releveul construcţiei , inclusiv releveul şarpantei cu identificarea elementelor 
degradate ce trebuie schimbate sau consolidate. Se vor păstra coşurile de fum. Se vor 
identifica elementele conexe ale şarpantei: streşini, înbinări ale şarpantei ce trebuie 
protejate, jgheaburi, burlane ce trebuie înlocuite. 
 planuri modificatoare pentru toate nivelurile, cu marcarea intervenţiilor structurale 
propuse. 
 planuri cu propuneri de amenajare, care să cuprindă şi cel puţin două variante de 
mobilare a Sălii de consiliu la parter şi a Sălii muzeului la etaj. 
 studiu de parament cu identificarea zonelor degradate şi a materialor de finisaj 
folosite iniţial, etapele de intervenţie asupra clădirii, propunerea materialelor de finisaj şi a 
coloristicii propuse atât în extzerior cât şi în interior, în concordanţă cu studiul de istoria 
artei. Se va preciza care dintre materialele folosite la pardoseli sunt originale, care se pot 
schimba şi care trebuie restaurate. In caietele de sarcini vor fi descrise detaliat operaţiunile 
necesare, pentru fiecare fază de intervenţie în parte. 
 Inbunătăţirea performanţei energetice a clădirii prin termoizolarea planşeului de 
deasupra parterului şi etajului (spaţiile acoperite cu şarpantă) şi folosirea materialelor de 
finisaj adecvate la exterior. Se poate avea în vedere înlocuirea tâmplăriei existente cu 
tîmplărie de lemn stratificat şi geam termopan, care să respecte întocmai dimensiunile 
forma şi desenul tîmplăriei existente.  
 Este exlusă folosirea termosistemului la faţade. 
 Asanarea şi igienizarea demisolului. Stabilirea soluţie de îndepărtare a apelor de 
infiltraţie şi măsurile ce se impun pentru prevenirea posibilităţii inundării demisolului. 
 
STRUCTURA DE REZISTENŢĂ 
 expertiza tehnică a structurii de rezistenţă 
 expertiză biologică a şarpantei 
 studiu geotehnic al naturii terenului, cu identificarea nivelului pînzei freatice. 
 proiect pentru intervenţiile ce se vor face inclusiv soluţii pentru asanarea 
demisolului. 
 
INSTALAŢII INTERIOARE 
 Instalaţiile interioare se vor reface în totalitate. Se vor folosi traseele existente pe 
cât posibil, pentru a nu altera structura clădirii. 
 instalatii electrice de iluminat, instalaţii de curenţi slabi, reţea de calculatoare, 
iluminat de siguranţă şi avertizare la incendiu, protecţie la trăznet. Se va prevedea şi 
iluminarea podului. 
 instalaţii de încălzire / răcire cu ventiloconvectoare şi distribuţie pe traseele 
existente. Audit energetic şi stabilirea măsurilor de înbunătăţire a performanţelor 
energetice. 
 instalaţia de răcire a aerului va putea folosi ventiloconvectoarele şi se va prevedea 
o unitate centrală de răcire în exteriorul clădirii. In cazul în care se optează pentru o soluţie 
de răcire a aerului cu splituri aceste vor fi montate în aşa fel încât să nu afecteze imaginea 
exterioară a clădirii. 
 instalaţii sanitare la grupurile sanitare şi oficiul propus la parter. Se vor prevedea 
utilajele necesare, în funcţie de soluţia propusă, pentru asanarea demisolului.  



 
DOCUMENTAŢIE PENTRU OBŢINEREA  AVIZELOR 
 
LISTE DE CANTITĂŢI ŞI DOCUMENTAŢIE PENTRU LICITAŢIA LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUCŢIE. 
 Caiete de sarcini pe etape şi tipuri de lucrări, modul de intervenţie la elementele 
degradate ce nu pot fi înlocuite şi stabilirea caracteristicilor ce trebuie să le îndeplinească  
materialele propuse. Se vor anexa fişele tehnice ale materialor propuse, paletele de culori, 
documentaţia fotografică folosită. 
 Antemăsurători. 
NOTA: 

        La stabilirea preţului serviciilor de proiectare se va prezenta tariful defalcat pe fiecare 
fază în parte şi de asemenea se vor prezenta costurile pentru studiile şi expertizele 
solicitate şi pentru documentaţiile pentru obţinere a avizelor. 

  Termenul maxim de prestare a serviciilor care fac obiectul prezentei Teme de 
proiectare este de 60 zile de la începerea contractului. 

  Menţionăm că nu se necesită D.A.L.I. şi există CU. 
  Documentaţia tehnico – economică se va preda obligatoriu şi pe CD. 
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