
 

Beneficiar/Proiectant/Consultant 

  ............................... 

  Nr. ....../............. 

 

              TEMĂ DE PROIECTARE*1) 

────────── 

  *1) Conţinutul temei de proiectare se adaptează de către beneficiar, în funcţie de 

specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de complexitatea obiectivului de 

investiţii propus. 

────────── 

 

   

1. Informaţii generale 

  

  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

   

CENTRU DE CONSERVARE EX SITU ȘI ÎNMULȚIRE A SPECIILOR PROTEJATE 

 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

   

APS AQUA CRISIUS 

 

1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar) 

   

APS AQUA CRISIUS 

 

 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

   

APS AQUA CRISIUS 

 

1.5. Elaboratorul temei de proiectare 

   SC TERM SRL 

Sediu: str. Mimozei nr. 6/4, Oradea, jud Bihor 



Cod Unic de Inregistrare: RO 9569400 

Numar de ordine in Registrul comertului: J05/944/1997 

Tel/Fax: 0359-191-424 

Domeniul principal de activitate: „Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de 

consultanta tehnica legate de acestea - 7112” 

Activitati secundare conform codificarii (ordin 337/2007) 

4321 – Lucrari de instalatii electrice 

4322 – lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 

4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii 

7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management 

7111 – activitati de arhitectura 

7120 – Activitati de testari si analize tehnice 

7490 – alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 

8211 – Activitati combinate de secretariat 

8219 – Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de 

secretariat 

8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 

 

 

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 

   

 

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 

existente, documentaţie cadastrală 

   

 

              REGIMUL JURIDIC: 

SITUAREA TERENULUI: intravilan localitatea Rontau 

DREPT DE PROPRIETATE: APS AQUA CRISIUS 

 

DREPT DE ADMINISTRARE: APS AQUA CRISIUS 

 

              REGIMUL ECONOMIC: 

FOLOSINTA ACTUALA: teren............ 



DESTINATIA PROPUSA: CENTRU DE CERCETARE. 

 

 

             REGIMUL TEHNIC: 

Investitia va viza suprafata de teren S = 500 mp. 

Terenul este inscris in CF 1 Rontau, nr. topo 612 

 

2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea 

obiectivului de investiţii, după caz: 

   

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 

suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 

   

Suprafata terenului pe care se va amplasa investitia este de 500 mp, situat in intravilanul 

localitatii Rontau. 

Cladirea are forma dreptunghiulara. 

Pe partea estica are un podest de acces. 

Lungime/latime parter: 25,1 x 10 

Lungime/latime mansarda: 9,50 x 8,60 

Suprafata construita parter: 257,85 mp 

Suprafata construita mansarda: 81,70 mp 

Suprafata desfasurata: 339,55 mp 

POT :51,57 % 

CUT: 0,68 

Regim de inaltime P+M 

 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

 

La nord: 

La vest: 

La sud: 

La est: 

   

c) surse de poluare existente în zonă; 

   

In zona studiata nu au fost identificate surse de poluare. 

 

d) particularităţi de relief; 

   

Terenul are o suprafata plana. Prezinta stabilitate naturala si nu este expus inundatiilor. 



 

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 

  

         In zona exista retea stradala de apa, canalizare, curent electric , cladirea putand fi 

racordata la acestea. 

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 

   

Nu este cazul. 

 

g) posibile obligaţii de servitute; 

   

Nu este cazul. 

 

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor 

construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după 

caz; 

   

Nu este cazul. Pe terenul studiat nu exista cladiri asupra carora se vor face lucrari de 

interventii. 

 

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - 

plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; 

       

Conform PUG SANMARTIN, cladirea se afla in UTR ........... 

 

  

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau 

în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone 

protejate sau de protecţie. 

   

    Nu este cazul 

 

 

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi 

funcţional: 

 

   

a) destinaţie şi funcţiuni; 

  

Destinatia cladirii va fi centru de cercetare. 

 

Descrierea constructiva 



 

Suprastructura: 

Ziduri pe structură din cărămidă portantă cu învelitoare din ţiglă ceramică. Sarpanta se va 

realiza din lemn ecarisat. 

Apele pluviale vor fi colectate si eliminate printr-un sistem de jgheaburi si burlane amplasate 

la nivelul stresinii . 

Infrastructura: 

Fundaţii continue şi elevaţii din beton. 

Din punct de vedere al structurii de rezistenta constructia este alcatuita din zidarie de 

caramida , prevazuta cu centuri si stalpisori din beton armat si planseu din beton armat. 

Acoperisul propus este de tip sarpanta pe scaune.   

 

Construcţia: 

Este structurată pe parter si mansarda, după cum urmează: 

 

PARTER 

DENUMIRE SUPRAFATA mp PARDOSEA 

sala reproductie 78,72 gresie antiderapanta 

casa scarii 12,74 gresie antiderapanta 

laborator 1 29 gresie antiderapanta 

laborator 2 28 gresie antiderapanta 

hol 34,08 gresie antiderapanta 

oficiu 8 gresie antiderapanta 

birou 1 20 parchet 

grup sanitar barbati 8 gresie antiderapanta 

grup sanitar femei 7 gresie antiderapanta 

birou 2 20 parchet 

podest 6,85 gresie antiderapanta 

TOTAL 252,39   

   
MANSARDA 

DENUMIRE SUPRAFATA MP PARDOSEA 

casa scarii 8 gresie antiderapanta 

hol 10,5 gresie antiderapanta 

camera 13,56 parchet 

camera 13,56 parchet 

baie 4,53 gresie antiderapanta 



baie 4,53 gresie antiderapanta 

TOTAL 54,68   

 

  

Finisaje interioare: 

Uşile şi ferestrele interioare şi exterioare se vor executa din PVC. 

Finisajele interioare se vor realiza cu tencuiala , glet, vopsea lavabila. 

In zona laboratoarelor, oficiului si a grupurilor sanitate, se va aplica faianta de o calitate 

superioara, avand H=1,70 m. Pardoseala va fi din gresie antiderapanta. 

Încăperile se vor placa cu gresie antiderapanta la coridoare, casa scarii, hol, 

laboratoare şi grupuri sanitare, iar  birourile si camerele parchet lamelar. 

Finisaje exterioare: 

In cadrul detaliilor de executie privind elementele exterioare se va avea in vedere 

faptul ca toti peretii exteriori se vor termoizola pe intreaga inaltime a cladirii cu 

polistiren de 8 cm. 

- trotuar perimetral beton 

- placare cu gresie antiderapanta la pardoseli exterioare; 

- placare cu panouri de polistiren expandat cu grosimea de 8 cm la pereti exteriori ; 

- armare tencuiala cu plasa de fibra de sticla; 

- tencuieli exterioare obisnuite driscuite la pereti ; 

- montare jgheaburi si burlane din tabla zincata pt colectarea apei pluviale ; 

- invelitoare din tigla ceramica; 

            - tamplarie exterioara din PVC 

 Tehnologia de execuţie a construcţiilor este una obişnuită, necomportând tehnici şi 

lucrări speciale. Pe timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta normele de protecţie a muncii 

specifice fazelor de lucru, programul pentru controlul execuţiei lucrărilor, precum şi toate 

normativele şi instrucţiunile specifice categoriilor de lucrări care fac obiectul prezentului 

proiect. 

 Curtea exterioară va fi împrejmuită cu gard, din panouri de sarma montate pe stalpi 

metalici cu findatii izolate din beton.   

Utilitatile (apa, canalizare si energie electrica) vor fi asigurate de la reteaua stradala existenta. 

Incalzirea spatiilor se va realiza cu ajutorul unei pompe de caldura aer- apa. 



Asigurarea climatului se va realiza cu 8 buc de aparate de aer conditionat. 

 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 

   

Suprafata terenului pe care se va amplasa investitia este de 500 mp, situat in intravilanul 

localitatii Rontau. 

Cladirea are forma dreptunghiulara. 

Pe partea estica are un podest de acces. 

Lungime/latime parter: 25,1 x 10 

Lungime/latime mansarda: 9,50 x 8,60 

Suprafata construita parter: 257,85 mp 

Suprafata construita mansarda: 81,70 mp 

Suprafata desfasurata: 339,55 mp 

POT :51,57 % 

CUT: 0,68 

Regim de inaltime P+M 

 

 

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în 

conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de 

mediu în vigoare; 

   

 

Descrierea constructiva 

 

Suprastructura: 

Ziduri pe structură din cărămidă portantă cu învelitoare din ţiglă ceramică. Sarpanta se va 

realiza din lemn ecarisat. 

Apele pluviale vor fi colectate si eliminate printr-un sistem de jgheaburi si burlane amplasate 

la nivelul stresinii . 

Infrastructura: 

Fundaţii continue şi elevaţii din beton. 

Din punct de vedere al structurii de rezistenta constructia este alcatuita din zidarie de 

caramida , prevazuta cu centuri si stalpisori din beton armat si planseu din beton armat. 

Acoperisul propus este de tip sarpanta pe scaune.   

Construcţia: 

Este structurată pe parter si mansarda, după cum urmează: 

PARTER 



DENUMIRE SUPRAFATA mp PARDOSEA 

sala reproductie 78,72 gresie antiderapanta 

casa scarii 12,74 gresie antiderapanta 

laborator 1 29 gresie antiderapanta 

laborator 2 28 gresie antiderapanta 

hol 34,08 gresie antiderapanta 

oficiu 8 gresie antiderapanta 

birou 1 20 parchet 

grup sanitar barbati 8 gresie antiderapanta 

grup sanitar femei 7 gresie antiderapanta 

birou 2 20 parchet 

podest 6,85 gresie antiderapanta 

TOTAL 252,39   

   
MANSARDA 

DENUMIRE SUPRAFATA MP PARDOSEA 

casa scarii 8 gresie antiderapanta 

hol 10,5 gresie antiderapanta 

camera 13,56 parchet 

camera 13,56 parchet 

baie 4,53 gresie antiderapanta 

baie 4,53 gresie antiderapanta 

TOTAL 54,68   

 

  

Finisaje interioare: 

Uşile şi ferestrele interioare şi exterioare se vor executa din PVC. 

Finisajele interioare se vor realiza cu tencuiala , glet, vopsea lavabila. 

In zona laboratoarelor, oficiului si a grupurilor sanitate, se va aplica faianta de o calitate 

superioara, avand H=1,70 m. Pardoseala va fi din gresie antiderapanta. 

Încăperile se vor placa cu gresie antiderapanta la coridoare, casa scarii, hol, 

laboratoare şi grupuri sanitare, iar  birourile si camerele parchet lamelar. 

Finisaje exterioare: 

In cadrul detaliilor de executie privind elementele exterioare se va avea in vedere 

faptul ca toti peretii exteriori se vor termoizola pe intreaga inaltime a cladirii cu 

polistiren de 8 cm. 

- trotuar perimetral beton 

- placare cu gresie antiderapanta la pardoseli exterioare; 



- placare cu panouri de polistiren expandat cu grosimea de 8 cm la pereti exteriori ; 

- armare tencuiala cu plasa de fibra de sticla; 

- tencuieli exterioare obisnuite driscuite la pereti ; 

- montare jgheaburi si burlane din tabla zincata pt colectarea apei pluviale ; 

- invelitoare din tigla ceramica; 

            - tamplarie exterioara din PVC 

 Tehnologia de execuţie a construcţiilor este una obişnuită, necomportând tehnici şi 

lucrări speciale. Pe timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta normele de protecţie a muncii 

specifice fazelor de lucru, programul pentru controlul execuţiei lucrărilor, precum şi toate 

normativele şi instrucţiunile specifice categoriilor de lucrări care fac obiectul prezentului 

proiect. 

 Curtea exterioară va fi împrejmuită cu gard, din panouri de sarma montate pe stalpi 

metalici cu findatii izolate din beton.   

Utilitatile (apa, canalizare si energie electrica) vor fi asigurate de la reteaua stradala existenta. 

Incalzirea spatiilor se va realiza cu ajutorul unei pompe de caldura aer- apa. 

Asigurarea climatului se va realiza cu 8 buc de aparate de aer conditionat. 

Pentru functionarea centrului de cercetare, se propun urmatoarele dotari: 

 

dotari centru reproductie 

 

Nr crt Denumire Unități 

necesare 

Detalii 

1 Acvariu central 1 400 x 400 x 150  cm L x l x h cu 

toate accesoriile (iluminare, 

filtre, aerator, încălzitor) 

2 Acvariu 180 l 24 100 x 45 x40 L cm x l x h cm cu 

toate accesoriile 

3 Acvariu 190 l (colț) 4 cu toate accesoriile 

4 Acvariu mic 10 Min 45 l cu toate accesoriile 

5 Masă laborator  4 Cu uși glisante 

6 Scaun laborator 4 Pe roți 



7 Masă mobilă 4 Cu inox, pe roți, dim. minime: 

800 x 500 x 700 mm L x l x h 

cm  

8 Dulap 4 70 x 50 x 170 L x l x h cm   

9 Furtun alimentare/evacuare 

apă acvarii 

2 Minim 20 m 

10 Multimetru+accesorii 2 Multiparametru  portabil:  pH,  

Oxigen  Dizolvat,  Temperatura 

11 Microscop 1 Binocular, Mărire minim 40x 

optic 

12 Accesorii laborator  1 Lame, reactivi, soluțiii etc 

13 Incubatoare Zug Weiss 1 Set cu minim 5 incubatoare, vol. 

Individual min 2 l 

14 Mincioguri 5 Diferite mărimi, ochi mic 

15 Sistem declorinare apă 1  

16 Sistem CO2 1 Cu butelie 

 

 

Dotări birouri 

Nr crt Denumire Unități 

necesare 

Detalii 

1 Laptop 4 Procesor i7, 8 GB RAM, cu 

WINDOWS, antivirus și Office 

2 Multifuncțională 1 Laser, color, A3 cu scanner, 

copiator  

3 Birotică 1 Toner, papetărie etc. 

 

d) număr estimat de utilizatori; 

   

In faza de operare, in Centrul de reproductie vor lucra minim 2 persoane  

 

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

   



Durata de functionare a Centrului de reproductie este de 8 ore/zi. 

 

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice; 

  Pentru functionarea obiectivului, este necesara achizitionarea unui sistem de declorinare 

a apei, sifoane de pardoseala de capacitate mare, faianta si gresie antiderapanta. 

Sifonul de pardoseala va avea panta adecvata scurgerii apelor uzate, provenite de la acvarii 

atât în sala mare a acvariilor cât și în laborator. 

 

g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a 

patrimoniului; 

 

.................. 

Realizarea investitiei nu va aduce prejudicii mediului, sau a patrimoniului. 

   

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului. 

   

 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 

 

 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

               Aprob                             Luat la cunoştinţă 

            Beneficiar,                              Investitor, 

      APS AQUA CRISIUS 

                                       . 

                                                                                    APS AQUA CRISIUS 

                                                                                           TOGOR MIHAI 

                                                                    (numele, funcţia şi semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

                              Întocmit 

                Beneficiar/Proiectant/Consultant, 

                             PROIECTANT 

                            SC TERM SRL 


