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 MUNICIPIUL ONESTI 
Directia de dezvoltare locala 
Serviciul accesare fonduri si implementare proiecte 

                                                                          
 

Nr. 27057/21.05.2021 
             

                        Aprobat, 
         PRIMAR 

        VICTOR LAURENTIU NEGHINA 

 
 

TEMĂ DE PROIECTARE 
 

CAP. I             INFORMATII GENERALE 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 
 ,,Refunctionalizare, modernizare si dotare Cinematograf  din B-dul  Oituz nr. 25, 

Municipiul Onesti”- Elaborare DALI, Expertiza tehnica, Studiu de Acustica, Studiu de 
luminotehnica  si Audit energetic 

 
 

 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:  Primar/Municipiul Onesti 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)  - Nu este cazul 
1.4. Beneficiarul investiţiei: Municipiul Onesti 
1.5. Elaboratorul temei de proictare :   Municipiul Onesti  
1.6. Rezultat achizitie:    Beneficiarul intentioneaza sa obtina in urma achizitiei , urmatoarele: 

1. o documentatie in faza DALI,( documentatie de avizare a lucrarilor de interventie- care 
include si studiul topografic cu viza OCPI, studiu geotehnic ) 

2.  documentatiile necesare   pentru obtinerea avizelor conform Certificatului de urbanism). 
3.  o expertiza tehnica  
4. un audit energetic  
5. un studiu de acustica 
6. un studiu de luminotehnica 

 

CAP. II            DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
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Date generale  
 Municipiul Onesti se află în partea de est a Romaniei, în judetul Bacau și are o populație de 
39.712 locuitori, conform Recensământului populatiei din 2011. 
 Plecand de la necesitatea existenta pe plan local, privind asigurarea unor spatii pentru cetatenii 
municipiului Onesti si nu numai, în care să se desfășoare diferite activități culturale, este luată în 
considerare modernizarea și redarea în folosință a clădirii Cinematografului „Oituz”. 
 Din cauza bugetului limitat al Municipiului Onesti, dupa preluarea in administrare a 
Cinematografului „Oituz”  în ultimii ani nu s-au efectuat lucrari de reparatii,  astfel încât, în prezent, 
clădirea se afla  într-o stare de degradare maxima. 
 
 Prezenta Tema de proiectare face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie 
ansamblul cerintelor pe baza carora contractantii vor elabora DALI, o Expertiza tehnică,un Audit 
energetic, un Studiu de acustică, un  Studiu de  luminotehnica  și o Documentați pentru  obținerea 
avizelor conform Certificatului de urbanism  pentru obiectivul: ,,Refunctionalizare, modernizare 
si dotare Cinematograf  din B-dul  Oituz nr. 25, Municipiul Onesti”- Elaborare DALI, 
Expertiza tehnica, Studiu de Acustica si Audit energetic. 
 
 Amplasamentul cladirii  -Municipiul Onesti, Bd. Oituz nr. 25 , judetul Bacau 
 Imobilul este constituit din teren în suprafață de 542 mp și o construcție în suprafață desfășurată 
de 607 mp, cu regim de înălțime - Parter, ce se află în domeniul public al municipiului Onești. 
Terenul este întabulat conform documentației cadastrale nr. 64428. 

2.1 Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului :  

     Terenul si cladirea cinematografului se gasesc in Intravilanul municipiului Onesti, B-dul Oituz 
nr. 25, Judetul Bacau . 

Regimul juridic- Atat cladirea cat si terenul apartin domeniului public al municipiului  Onesti, fiind 
intabulate cu nr. cadastral 64428. 

2.2 Particularitati ale amplasamentului : 

    a) Terenul este orizontal, fara declivitati  
     b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;  

Cladirea se invecineaza la: 
- Nord- cu  Aleea Parcului  
- Sud  - cu B-dul Oituz  
- Vest-  cu Spatiu comercial de pe B-dul Oituz 
- Est   -  cu Spatiu commercial de pe  B-dul Oituz 
 La Cinematograful ,, Oituz”exista acces carosabil  si pietonal din Aleea Parcului si din  B-dul 
Oituz.  

      c) In zona nu exista surse de poluare 
      d)Terenul  nu se afla in zona inundabila, este intr-o zona rezidentiala. 
      e) În zona amplasamentului se află retele edilitare de apă, canalizare, energie electrică, gaze 
naurale si telefonie.  
      f) In zona nu exista retele edilitare care necesita relocare 
      g)Terenul si cladirea  apartin domeniului public al municipiului Onesti. 
      h) terenul nu necesita lucrari  de sistematizare verticala 
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      i) Conform Planului Urbanistic General al municipiului Onesti aprobat prin H.C.L. nr. 32/2000, 
prelungit prin H.C.L. nr. 149/2015, terenul si cladirea  se află în UTR 1 

          i.1.    Utilizări permise conform PUG actual 
            Obiective de interes public pentru care s-au rezervat amplasamente 
 Locuinte colective cu un inalt grad de calitate in ceea ce priveste expresivitatea arhitecturala. 
 Finisajele pentru constructiile realizate vor fi de cea mai buna calitate care sa confere 
centrului civic o tinuta deosebita 
- zone  verzi amenajate 
- accese pietonale , carosabile, parcaje 
 i.2  Utilizari permise cu conditii 
 Orice constructie sau amenajare cu utilizare permisa cu conditia existentei unui PUD 
 i.3  Utilizari interzise 
- locuinte individuale numai in subzona LMU 
- unitati poluante,care genereaza trafic intens sau cu riscuri tehnologice 
- unitati industriale 
- instalarea de chioscuri si garaje pe domeniul public fara un studiu de specialitate 
        Spre stiinta : in UTR 1-  POT  17,00% min. ,  CUT 0,82. 
    j) mozaicul de pe fatada Cinematografului ,,Oituz” este inscris in Lista monumentelor de for 
public din UAT Onesti. Nu se intervine asupra acestuia. Se vor executa exclusiv lucrari de 
curatire. 
 
2.3 Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si 

functional 
a). Destinatie si functiuni 
       Destinatia cladirii la care se fac interventiile prevazute in  Tema de proiectare  este de 
cinematograf. 

b) Caracteristici, parametri si date tehnice  specifice, preconizate 

Descrierea starii actuale a  Cinematografului „Oituz” 
   În prezent, clădirea se prezintă într-o stare avansata de degradare, atât în ceea ce privește 
exteriorul cât și interiorul, fiind afectate structura de rezistență, finisajele, tâmplăria  instalatiile 
sanitare, termice, electrice și acoperișul. 
 Mozaicul de pe fațadă nu a fost afectat de degradare. 
 Acesta se va curata si proteja, fiind o lucrare deosebita, realizata de artistii Sanda Stratulat, Eugen 
Patras si Florin Parvulescu in anul 1964. Mozaicul este inclus in Lista monumentelor de for public 
din UAT Onesti. Nu se va interveni asupra acestuia. 
   Concluzionând, clădirea necesită o refacere totală, întrucât nu este functională.In decursul 
anilor a fost vandalizata, avand peretii interiori si tavanele demolate partial, dotarile si instalatiile 
sunt distruse sau  furate in  proportie de 90%. Pardoseala este degradata.Grupurile sanitare sunt 
dezafectate, fara instalatii si obiecte sanitare, tamplaria este deteriorata si  necorespunzatoare. Se 
observa infiltratii de apa din precipitatii  pe toata suprafata tavanelor. 
 La fatada principala exista o zona  de afisare a afiselor pentru promovarea filmelor, cu o vitrine 
din sticla , continua pe toata fatada.Aceasta trebuie de asemeni refacuta sau modernizata. Instalatia 
de iluminat nu este functionala. 
 Se va analiza cladirea in contextul existentei unor spatii comerciale adiacente , spre Aleea 
Parcului si spre bulevardul Oituz. Ultimul intreprinzator a adaptat cladirea cinematografului  
destinatiei de bar si discoteca. 
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1. Descrierea serviciilor solicitate 
       Prin prezenta Tema de proiectare, se solicita elaborarea documentației in faza  DALI, expertiza 
tehnică, Auditul energetic, Studiu de acustică, Studiu de luminotehnică si  Documentația pentru 
obținerea avizelor pentru obiectivul ,,Refunctionalizare, modernizare si dotare Cinematograf  
din B-dul  Oituz nr. 25, Municipiul Onesti”. 
 Documentația tehnică se va întocmi cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Se vor elabora: 

 Etapa I : 
-  D.A.L.I 
- Expertiza tehnică 
- Auditul energetic 
- Studiu de acustică 
- Studiu de luminotehnică 
- Documentații pentru obtinerea avizelor ce se pot obine la faza D.A.L.I,  
 
Etapa II- Actualizare documentație 

 Aceasta etapa prevede actualizarea documentatiei scrise si desenate ,  predata beneficiarului, in 
decurs de 23 luni de la semnarea Contractului de prestari servicii, la solicitarea finantatorului, daca 
este cazul. Beneficiarul va instiinta proiectantul dupa ce va fi notificat de catre finantator, de 
necesitatea actualizarii documentatiei. 
 Daca nu va fi necesara aceasta actualizare, intrucat documentatia a fost acceptata la finantare in 
faza in care a fost elaborata in Etapa I,  contractul se va considera incheiat dupa prima Etapa.  

 
Lucrari propuse 

 Prin investitia propusă a se realiza, se intenționează amenajarea urmatoarelor spații: 
- sala de spectacole, în care se pot desfășura proiecții de filme, sau se pot organiza manifestări 
culturale, respectiv teatru, muzica, dans, conferințe pe diferite teme,  expoziții.  
 spații utilitare, precum grupuri sanitare, holuri de acces și iesire, magazie, sala de proiectie, 
depozit, ce se vor dimensiona conform prevederilor tehnice în vigoare, pentru astfel de destinații. 
Pentru buna funcționare, se vor achiziționa dotările specifice fiecărei destinații a spațiilor. Daca nu 
sunt spatii disponibile pentru toate destinatiile mentionate, proiectantul are libertatea de a concepe 
compartimentarea spatiului dupa cum considera oportun, dar avand in vedere satisfacerea tuturor 
necesitatilor unui cinematograf . 
 Se va avea in vedere respectarea tuturor măsurilor referitoare la asigurarea  siguranței în 
exploatare, respectiv consolidarea clădirii, dacă este cazul, instalarea unor sisteme de siguranță  si 
alarmare anti incendiu, pentru protecția utilizatorilor, sisteme de supraveghere video pentru zonele 
de acces și iesire, sisteme audio și de iluminat specifice spațiilor de proiecție și de organizare și 
desfășurare a unor manifestări muzicale sau teatru. 
 Pentru protejarea mediului și reducerea costurilor aferente încălzirii sau iluminării spațiului, se 
vor realiza instalații  inteligente, automatizate și care vor folosi energia regenerabilă, pe cât este 
posibil. Pentru asigurarea egalității de șanse, se va tine cont de respectarea condițiilor prevăzute de 
lege în materie de sănătate și securitate în muncă, de asigurare a drepturilor de acces a persoanelor 
cu deficiențe locomotorii, fara diferentieri pe criterii de  sex, varsta, etnie, religie . 
 Fațada și acoperișul se vor realiza cu materiale și în culori compatibile cu cele ale clădirilor din 
zona urbană alăturată, avându-se în vedere punerea in valoare a mozaicului multicolor realizat pe 
fațada clădirii, care are o valoare artistică deosebită.  
 Zona este viabilizată, clădirea având acces la limita de proprietate la rețele de apă, canalizare, 
energie electrică, gaze, telefonie, drumuri și accese pietonale. 
Lucrarile necesare a fi efectuate sunt următoarele:  
- Demolări 
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- Consolidari 
- Refacere acoperiș tip terasa 
- Recompartimentări pereți interiori 
- Finisaje interioare și exterioare, ( inclusiv pardoseli din mocheta ) 
- Instalații electrice, sanitare, termice, gaze, centrala térmica pe gaze, panouri solare   pentru 
preparare apa calda 
- Sisteme de supraveghere video și alarmare impotriva efractiei 
- Sisteme de alarmare impotriva incendiilor si masuri de securitate impotriva incendiilor 
- Dotari spații, scaune tapițate cu brațe in sala de spectacole,   
- Achizitie echipamente specifice proiectiilor cinematografice 2D și 3D 
- Echipamente de sonorizare de înaltă fidelitate 
- Scena, ecran, cortina actionata electric 
- Izolare termică, fonică în conformitate cu normele tehnice utilizate pentru sălile de cinema, 
iluminat difuz, cu posibilitate de stingere și aprindere treptată a luminii în sală, iluminat de 
siguranță, usi rezistente la foc. Materialele utilizate vor fi ignifuge. 
- Ieșiri de siguranță, semnalizate corespunzător, trepte iluminate ,  
- Zona acces, sala de spectacol, cabina de proiectie, vestiare, spatiu administrator, anexe pentru 
intretinere spatii, grupuri sanitare, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, holuri, spatiu vanzare 
bilete, ghiseu vanzare bilete, panouri de afisaj in interior,  spatiu afisaj, spre exterior, draperii groase 
pentru izolare spatiu acces in sala/ usi izolate fonic, tavan și pereți izolați fonic și modulați pentru 
asigurarea acusticii unei Săli de spectacole muzicale.Usile de evacuare vor fi prevazute cu bare 
antipanica. Se vor monta sisteme de desfumare. 
Furnizarea apei in municipiul Onesti este asigurata 24 de ore din 24. 
Lucrările menționate nu sunt restrictive, ele fiind completate cu toate celelalte activități necesare 
punerii in functiune a unui cinematograf  cu proiectie 3D,  pentru un municipiu de rangul II. 
Sala de spectacole va fi astfel realizată încât să poată fi folosită atât ca sală de proiectie filme, cât și 
ca sală de  spectacole, pentru diferite manifestari culturale, sau întâlniri ale cetatenilor comunitatii, 
de interes general. Printre dotarile prevazute se vor regasi  reflectoare pentru scena, microfoane 
suspentate si pe stativ , pentru spectacolele de teatru si muzica, pupitru pentru conferinte cu  
microfoane si statie de amplificare. 
 
 Materialele ce se vor utiliza vor fi de calitate buna, moderne,  cu rezistenta mare in timp, 
adaptate destinatiei unde vor fi folosite, conform unui proiect tehnic elaborat de catre un arhitect si 
alti proiectanti de specialitate. 
 Se va avea in vedere utilizarea materialelor cu un consum redus de energie electrica și care să  nu 
polueze mediul inconjurator.Foaierul l va fi dotat cu cosuri de gunoi, scaune de asteptare . 
Se intentioneaza realizarea unui foaier  care sa aiba un design deosebit.  
 

Durata de prestare a serviciilor: 23  luni calendaristice de la data semnarii Contractului de 
prestări servicii, cu posibilitate de prelungire prin acordul ambelor părți.  
Predarea documentatiei aferente Etapei I -  se va face in maxim 5 luni de zile de la data 
mentionata in Ordinul de incepere,  cu posibilitate de prelungire, din motive  independente de 
vointa  proiectantului desemnat castigator. Contractul se poate suspenda pe perioada obtinerii 
avizelor, daca este cazul si daca intarzierile nu se datoreaza proiectantului. 
 Etapa II -Actualizare documentatie se va face la solicitarea beneficiarului in 23 de luni de la 
semnarea Contractului de prestari servicii. 

   
d) Numar estimat de utilizatori:-   100.000 persoane pe an , la care se adauga  participantii la 
diferite manifestari culturale sau intruniri ale cetatenilor orasului. 
e) Durata minima de functionare: 50 de ani 
f)  Functiuni anexă specifice 
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  -  Acces auto……………………………………………………....conform normelor 
   - Acces pietonal………………………………………………......conform normelor 

g). Corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice , de protectie a mediului si 
patrimoniului 
Zona  in care este amplasat cinematograful este o zona  rezidentiala, UTR 1- Centru civic ,  iar 
functiunea se incadreaza in prevederile urbanistice .  Prin modernizarea cladirii,   nu se va  aduce 
atingere mediului inconjurator . 
Nu se schimba forma de proprietate – cladirea partine domeniului public al municipiului Onesti 
f) nevoi/ solicitari functionale  specifice 
      Se va  asigura posibilitatea igienizării si întretinerii cât mai usoare a spatiilor 
modernizate. Materialele folosite pentru executia lucrarilor , trebuie sa fie adaptate destinatiei,  sa 
nu emane noxe daunatoare utilizatorilor sau mediului. 
      Pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe întreaga 
durată de existentă, a cerintelor fundamentale aplicabile: 

- Rezistentă mecanică si stabilitate; 
- Securitate la incendiu; 
- Igienă, sănătate si mediu înconjurător; 
- Sigurantă si accesibilitate în exploatare; 
- Protectia împotriva zgomotului; 
- Economie de energie si izolare termică; 
- Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. 

 
2.4  Legislatie si standarde aplicabile     Proiectul se va conforma legislatiei si standardelor în 
vigoare: 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente  

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
modificarile si compoletarile ulterioare  

 Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legi nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare 
si actualizare a documentatiilor de urbanism; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, modificata si completata 

 Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.10/1995 privind 
calitatea în construcții; 

 Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind 
adaptarea clădirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – revizuire NP 051/2000; 
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 Ordinul nr. 27/N/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ de 
sigurantă la foc a constructiilor, indicativ P118-99, modificat si completat 

 Alte acte normative si standarde aplicabile. Toate actele legislative mentionate 
se vor interpreta in functie de stadiul de la data elaborarii documentatiei 
( actualizarile legislative) 

Se vor respecta normele de mediu în vigoare si modul de colectare a 
deseurilor. Se vor respecta conditiile impuse pentru asigurarea  sanatatii si securitatii in munca. 
Nu se vor face discriminari pe criterii de sex, religie, gen, varsta. 

Documentatia se va intocmi astfel incat sa fie indeplinite toate conditiile 
pentru obtinerea avizelor ce se vor solicita prin Certificatul de urbanism. 

Proiectantul va ceda dreptul de folosinta a documentatiei elaborate in cadrul 
contractului ce se va incheia, in favoarea  beneficiarului , fara restrictii si fara nici o pretentie  
materiala , dupa achitarea integrala a documentatiei , care se va elabora conform Caietului de 
sarcini, ce insoteste aceasta Tema de proiectare. 

 La final,  Contractantul va preda beneficiarului,  urmatoarele documentatii: 
1. DALI (documentație care include și studiul topografic cu viza OCPI, studiul geotehnic) 
2. Documentație obținere avize  
3. Expertiza tehnica  
4. Audit energetic 
5. Studiu de acustica 
6. Studiu de luminotehnica  

 
 
 
 
 
 

  Director Executiv,                           Sef  Serviciu                                                          
             
 
 
            Consilier, 
         


