
 

TEMĂ DE PROIECTARE 

 
I. privind construirea unui imobil nou în curtea interioară a Universităţii Sapientia 
Miercurea Ciuc din Piaţa Libertăţii Nr.1 

 
 

Obiectivului proiectului constă într-un imobil cu Subsol, Parter+4 etaje, cu o suprafață totală 

de cca. 1.500 mp. 

• În subsolul imobilului va fi amenajată o sală de sport (fitness şi aerobic), cu anexele 

necesare (grup sanitar, vestiare) - cca 175 mp 

• La parterul imobilului se va situa holul principal şi 4 săli: o sală de protocol de cca 

40-50 mp, laborator media de cca 50 mp (20 pers), două săli de seminarii de cca 25 

mp (10-10 pers)  

• La etajul I. se vor amenaja 3 laboratoare: laboratorul de tehnologii de cca 100 mp 

(utilaje mari şi grele), şi alte două laboratoare de ştiinţe tehnice de cca 50 mp (12-12 

pers) 

• La etajul II. se vor amenaja 3 laboratoare de cca 60-70 mp fiecare (12-12 pers) 

(ventilare prin centrală pt. tratarea aerului.) 

• La etajul III. se vor amenaja o sală de consiliu de 60+10 mp (separat cu perete din 

sticlă rabatabilă), 3 săli de seminarii de cca 40 mp (25pers) şi un birou de 10-12 mp. 

• La etajul IV. vor fi 6 sau 5 laboratoare de informatica de cca 40 mp (15+1 pers) 

fiecare 

• Acoperişul clădirii va fi proiectat astfel încât să permită amenajarea unui planetariu cu 

o cupolă cu diametrul de 8 m  

 

II. reabilitarea parţiala privind clădirea Universităţii Sapientia, Miercurea Ciuc 
(fostul Hotel Harghita) din Pţa Libertăţii Nr.1, cuprinzănd următoarele:  
investigare, proiectare: interioroară inclusiv architectura, instalaţii (electrice, -sanitare, -
ventilaţie, -încălzire) si exterioară. 
 

• Reabilitarea reţelei electrice: schimbarea tablourilor electrice pe nivele, schimb 

cablare electrică – curenţi tari, senzori de mişcare pt. acţionarea iluminatului 



 

• La nivelul căminului studenţesc reabilitarea celor 139 de grupuri sanitare: schimbarea 

reţelei de alimentare cu apă şi canalizare inclusiv demolare şi construire (finisaje şi 

echipamente), rezolvarea sistemului de ventilaţie forţată. 

• Reabilitarea holurilor la 97 de încăperi colegiale: schimbare gresie, uşa hol şi baie, 

reparaţii tencuială şi zugrăvire. 

• Modificarea destinaţiei încăperilor la etajul 2. (transformare 11 buc. camere de oaspeţi 

în birouri pentru profesori) 

• Schimbarea finisajului pardoselei pe coridoare (înlocuirea mochetei cu gresie, inclusiv 

plinte) 

• Propunere pentru intreţinerea C.T. existent şi asigurarea spaţiului pt. C.T. privind 

noua clădire. 

• Modernizarea şi extinderea reţelei voce-date, realizarea unui sistem wireless 

acoperând toată clădirea. 

• Modernizarea holului principal, inventarea unui imagini reprezentative, inclusiv 

mobilier. 

• Înfiinţarea unui nou laborator în incinta cantinei existente, precum şi 

reproiectarea/reamenajarea bucătariei cu aparatură existentă. 

• Reabilitarea reţelei de alimentare (int.) cu apă a clădirii la nivelul subsolului.  

• Realizarea sistemului termo pe faţade, inclusiv schimbarea glafurilor. 

• Hidroizolarea teraselor necirculabile cu sau făra atic (bibliotecă, cantină, etc.) 

 

Vă rugăm să nu ezitaţi a ne contacta cu eventualele întrebări referitoare la proiectul nostru.  

Cu stimă, 

   

Decan         Decan 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umane       Facultatea de Ştiinţe  

 

Miercurea Ciuc, 2013-03-28 

 


