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STUDIU DE FEZABILITATE  
S.F. 

 
COMPLEX SPORTIV CONSTANȚA:  

Construire stadion Gheorghe Hagi, Construire arene 
de tenis și anexe; Construire centru sportiv pentru 

recuperare, refacere și cantonament; Construire 
amenajări exterioare: accese, promenada, rețele de 
utilități; desființare corpuri existente conform art.8, 

alin (4) din legea nr. 50/1991, cu modificările și 
completările ulterioare; Organizare de șantier 

* 
 

STRADA PRIMĂVERII, NR. 2-11,  
MUNICIPIUL CONSTANTA 

 

piese scrise  
 
 

STATUS: FINAL 
 

 
 
 

septembrie 2021 
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DATE DE IDENTIFICARE 
TITLU DOCUMENT 

BORDEROU GENERAL  
NUME PROIECT 

COMPLEX SPORTIV CONSTANTA: CONSTRUIRE STADION GHEORGHE HAGI, CONSTRUIRE ARENE DE 
TENIS SI ANEXE; CONSTRUIRE CENTRU SPORTIV PENTRU RECUPERARE, REFACERE SI CANTONAMENT; 
CONSTRUIRE AMENAJARI EXTERIOARE: ACCESE, PROMENADA, RETELE DE UTILITATI; DESFIINTARE 
CORPURI EXISTENTE CONFORM ART.8, ALIN (4) DIN LEGEA NR. 50/1991, CU MODIFICARILE SI 
COMPLETARILE ULTERIOARE; ORGANIZARE DE SANTIER 
ADRESĂ 

Str. Primăverii nr. 2-11, Jud. Constanța, Mun. Constanța 

 
COD PR. CORP FAZA TIP DOC. STATUS REVIZIA DATA LIMBA 

CSCON 00 SF OSP00 F 00 07.09.2021 RO 

 
COD FIȘIER 
P&A-CSCON-00-SF-OSP00-F-00-210907-RO 

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR 
REV. DATA AUTOR VERIFICAT APROBAT 

00 07.09.2021 Ing. Cristian  Frișan Dr. Ing. Mădălin Coman Ing. Ionel Badea 

 

 

BORDEROU GENERAL – PIESE SCRISE 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Opis Faza Rev. Limba Data 

1 Foaie de Capăt - SF 00 RO 07.09.2021 

2 Colectiv de Elaborare - SF 00 RO 07.09.2021 

3 Borderou General  OSP00 SF 00 RO 07.09.2021 

4 Memoriu Tehnic General OSP01 SF 00 RO 07.09.2021 

5 Documentație Economică OSP02 SF 00 RO 07.09.2021 
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BORDEROU GENERAL – PIESE DESENATE 

1) SPECIALITATEA ARHITECTURĂ 

PLANȘE GENERALE 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod document 

1 Mapă prezentare investiție -scenariul 1 CSCON_SF_A_PREZENTARE SCENARIUL 1 

2 Mapă prezentare investiție -scenariul 2 CSCON_SF_A_PREZENTARE SCENARIUL 2 

OBIECT 1- CONSTRUIRE STADION "GHEORGHE HAGI" 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

 Obiect 1.1 – Construire stadion ”Gheorghe Hagi”  

1 Plan de încadrare S02-CSCON-01-SF-A1101-00-F-070921RO 

2 Plan de situație S02-CSCON-01-SF-A1102-00-F-070921RO 

3 Plan demisol S02-CSCON-01-SF-A1201-00-F-070921RO 

4 Plan parcare intermediară S02-CSCON-01-SF-A1202-00-F-070921RO 

5 Plan parter S02-CSCON-01-SF-A1203-00-F-070921RO 

6 Plan etaj 1 S02-CSCON-02-SF-A1204-00-F-070921RO 

7 Plan gradene S02-CSCON-01-SF-A1205-00-F-070921RO 

8 Plan învelitoare S02-CSCON-01-SF-A1206-00-F-070921RO 

9 Secțiune longitudinală S02-CSCON-01-SF-A1301-00-F-070921RO 

10 Secțiune transversal S02-CSCON-01-SF-A1302-00-F-070921RO 

11 Fațadă Vest S02-CSCON-01-SF-A1401-00-F-070921RO 

12 Fațadă Nord S02-CSCON-01-SF-A1402-00-F-070921RO 

13 Perspective S02-CSCON-01-SF-A1501-00-F-070921RO 

14 Perspective S02-CSCON-01-SF-A1502-00-F-070921RO 

15 Axonometrie N-E S02-CSCON-01-SF-A1503-00-F-070921RO 

16 Axonometrie S-E S02-CSCON-01-SF-A1504-00-F-070921RO 

 Obiect 1.2 – Tribune atletism  

17 Plan tribună atletism S02-CSCON-01-SF-A2201-00-F-070921-RO 

 Obiect 1.3 – Clădire vestiare  

18 Plan parter + Plan etaj S02-CSCON-01-SF-A3201-00-F-070921-RO 

29 Fațadă Est-Nord S02-CSCON-01-SF-A3401-00-F-070921-RO 

OBIECT 2- CONSTRUIRE ARENE DE TENIS SI DEPENDINTE 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

 Obiect 2.1 – Arena 3000 locuri  

1 Plan subsol arena 3000 locuri S02-CSCON-02-SF-A1201-00-F-070921-RO 

2 Plan parter arena 3000 locuri S02-CSCON-02-SF-A1202-00-F-070921-RO 

3 Plan etaj 1 arena 3000 locuri S02-CSCON-02-SF-A1203-00-F-070921-RO 

4 Plan etaj 2 - gradene – arena 3000 locuri S02-CSCON-02-SF-A1204-00-F-070921-RO 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
 

Soluți i  p entru  
s truct uri  

s igure   
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP00 BORDEROU GENERAL  00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written cons ent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

DEXT-OSP-R00 3 / 9 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

5 Plan învelitoare arena 3000 locuri S02-CSCON-02-SF-A1206-00-F-070921-RO 

6 Secțiuni arena 3000 locuri S02-CSCON-02-SF-A1301-00-F-070921-RO 

7 Elevații arena 3000 locuri S02-CSCON-02-SF-A1401-00-F-070921-RO 

 Obiect 2.2 – Terenuri antrenament  

8 Plan terenuri de antrenament S02-CSCON-02-SF-A3201-00-F-070921-RO 

9 Secțiuni terenuri de antrenament S02-CSCON-02-SF-A3301-00-F-070921-RO 

10 Elevații garduri terenuri antrenament S02-CSCON-02-SF-A3401-00-F-070921-RO 

OBIECT 3- CONSTRUIRE CENTRU SPORTIV PENTRU RECUPEREARE, REFACERE SI 
CANTONAMENTE 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 Plan demisol S02-CSCON-03-SF-A3100-00-F-070921-RO 

2 Plan parter S02-CSCON-03-SF-A3101-00-F-070921-RO 

3 Plan etaj 1 S02-CSCON-03-SF-A3203-00-F-070921-RO 

4 Plan etaj curent S02-CSCON-03-SF-A3204-00-F-070921-RO 

5 Plan etaj 8 S02-CSCON-03-SF-A3205-00-F-070921-RO 

6 Plan învelitoare S02-CSCON-03-SF-A3206-00-F-070921-RO 

7 Secțiune transversală S02-CSCON-03-SF-A3300-00-F-070921-RO 

8 Fațadă Nord S02-CSCON-03-SF-A3400-00-F-070921-RO 

9 Fațadă Est S02-CSCON-03-SF-A3401-00-F-070921-RO 

10 Fațadă Sud S02-CSCON-03-SF-A3402-00-F-070921-RO 

11 Fațadă Vest S02-CSCON-03-SF-A3403-00-F-070921-RO 
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2) SPECIALITATEA REZISTENȚĂ 

OBIECT 1- CONSTRUIRE  STADION "GHEORGHE HAGI" (VOLUM 1) 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

Obiect 1.1-Stadion fotbal ”Gheorghe Hagi” 

1 Plan general-Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si 
parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP001-00-F-210907-RO 

2 Plan general cofraj fundatii-Stadion"Gheorghe 
Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP100-00-F-210907-RO 

3 Plan cofraj fundatii peluza nord-Stadion"Gheorghe 
Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP101-00-F-210907-RO 

4 Plan cofraj fundatii peluza sud-Stadion"Gheorghe 
Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP102-00-F-210907-RO 

5 Plan cofraj fundatii peluza est-Stadion"Gheorghe 
Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP103-00-F-210907-RO 

6 Plan cofraj fundatii peluza vest-Stadion"Gheorghe 
Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP104-00-F-210907-RO 

7 Plan cofraj planseu peste subsol cota 0.00 - peluza 
nord-Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP201-00-F-210907-RO 

8 Plan cofraj planseu peste subsol cota 0.00 - peluza 
sud-Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP202-00-F-210907-RO 

9 Plan cofraj planseu peste subsol cota 0.00 - tribuna 
est-Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP203-00-F-210907-RO 

10 Plan cofraj planseu peste subsol cota 0.00 -  tribuna 
vest-Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP204-00-F-210907-RO 

11 Plan cofraj planseu peste parter cota +5.10 - tribuna 
est-Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP205-00-F-210907-RO 

12 Plan cofraj planseu peste parter cota +5.10 - tribuna 
vest-Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP206-00-F-210907-RO 

13 Plan cofraj planseu peste etaj cota +10.85 - tribuna 
est-Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP207-00-F-210907-RO 

14 Plan cofraj planseu peste etaj cota +10.85 - tribuna 
vest-Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP208-00-F-210907-RO 

15 Plan cofraj planseu intermediar-demisol - peluza sud-
Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP209-00-F-210907-RO 

16 Plan cofraj planseu esplanada-PN-zona colt vest-
Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP210-00-F-210907-RO 

17 Plan cofraj planseu esplanada-PN-zona conferinte-
Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP211-00-F-210907-RO 

18 Plan cofraj planseu esplanada-TE-zona colt nord-
Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP212-00-F-210907-RO 

19 Plan cofraj planseu esplanada-TE-Stadion"Gheorghe 
Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP213-00-F-210907-RO 

20 Plan amplasare grinzi raker-Stadion"Gheorghe 
Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP400-00-F-210907-RO 

21 Plan amplasare gradene-Stadion"Gheorghe 
Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RP401-00-F-210907-RO 
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Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

22 Sectiuni caracteristice structura beton-
Stadion"Gheorghe Hagi",Esplanada si parcaje 

P&A-CSCON-01-SF-RE300-00-F-210907-RO 

Obiect 1.3-Vestiare sportivi 

23 Plan cofraj fundatii – Vestiare Sportivi P&A-CSCON-01-SF-RP105-00-F-210907-RO 

24 Plan cofraj planseu peste parter – Vestiare Sportivi P&A-CSCON-01-SF-RP214-00-F-210907-RO 

25 Plan cofraj planseu peste etaj E1 – Vestiare Sportivi P&A-CSCON-01-SF-RP215-00-F-210907-RO 

26 Sectiuni caracteristice ax V3,V7 si U2  – Vestiare 
Sportivi 

P&A-CSCON-01-SF-RE301-00-F-210907-RO 

OBIECT 2- CONSTRUIRE ARENE DE TENIS SI DEPENDINTE (VOLUM 2) 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 Plan cofraj fundații- Arena de tenis “Simona Halep” P&A-CSCON-02-SF-RP100-00-F-210907-RO 

2 Plan cofraje planseu peste parter- Arena de tenis 
“Simona Halep” 

P&A-CSCON-02-SF-RP200-00-F-210907-RO 

3 Plan cofraje planseu peste parter- Arena de tenis 
“Simona Halep”-scenariul 2 

P&A-CSCON-02-SF-RP200.2-00-F-210907-RO 

4 Plan cofraje planseu peste etaj E1- Arena de tenis 
“Simona Halep” 

P&A-CSCON-02-SF-RP201-00-F-210907-RO 

5 Plan cofraje planseu peste etaj E1- Arena de tenis 
“Simona Halep”- scenariul 2 

P&A-CSCON-02-SF-RP201.2-00-F-210907-RO 

6 Plan cofraje planseu peste etaj E2- Arena de tenis 
“Simona Halep” 

P&A-CSCON-02-SF-RP202-00-F-210907-RO 

7 Plan cofraje acoperis- Arena de tenis “Simona Halep” P&A-CSCON-02-SF-RP203-00-F-210907-RO 

8 Sectiuni caracteristice ax 5 si ax F- Arena de tenis 
“Simona Halep” 

P&A-CSCON-02-SF-RE300-00-F-210907-RO 

9 Sectiuni caracteristice ax 5 si ax F- Arena de tenis 
“Simona Halep”-scenariul 2 

P&A-CSCON-02-SF-RE300.2-00-F-210907-RO 

10 Plan cofraj fundații- Arena de tenis  mica 1000 locuri P&A-CSCON-02-SF-RP101-00-F-210907-RO 

11 Plan cofraj planseu peste parter- Arena de tenis  
mica 1000 locuri 

P&A-CSCON-02-SF-RP204-00-F-210907-RO 

12 Plan cofraj acoperis- Arena de tenis  mica 1000 locuri P&A-CSCON-02-SF-RP205-00-F-210907-RO 

13 Sectiuni caracteristice ax 7 si ax E- Arena de tenis  
mica 1000 locuri 

P&A-CSCON-02-SF-RE301-00-F-210907-RO 

OBIECT 3- CONSTRUIRE CENTRU SPORTIV PENTRU RECUPEREARE, REFACERE SI 
CANTONAMENTE (VOLUM 2) 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 Plan cofraj fundații P&A-CSCON-03-SF-RP100-00-F-210907-RO 

2 Plan îmbunatatire teren de fundare cota -5.10 P&A-CSCON-03-SF-RP101-00-F-210907-RO 

3 Plan cofraj planșeu peste demisol P&A-CSCON-03-SF-RP200-00-F-210907-RO 

4 Plan cofraj planșeu peste parter P&A-CSCON-03-SF-RP201-00-F-210907-RO 

5 Plan cofraj planșeu peste etaj curent P&A-CSCON-03-SF-RP202-00-F-210907-RO 
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Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

6 Plan cofraj planșeu terasă P&A-CSCON-03-SF-RP203-00-F-210907-RO 

7 Secțiuni caracteristice ax C4 si E4 P&A-CSCON-03-SF-RE300-00-F-210907-RO 

OBIECT 5- DEMOLARE CONSTRUCTIILOR EXISTENTE (VOLUM 2) 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 Plan săpătură Faza I P&A-CSCON-05-SF-RP100-00-F-210907-RO 

   

 

  

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
 

Soluți i  p entru  
s truct uri  

s igure   
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP00 BORDEROU GENERAL  00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written cons ent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără acordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

DEXT-OSP-R00 7 / 9 
 

1) SPECIALITATEA INSTALAȚII 

A. CURENȚI SLABI 

OBIECT 1- CONSTRUIRE  STADION "GHEORGHE HAGI" 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 Schema Bloc Instalatie Detectie Incendiu MCG-CSCON-01-SF-CS001-00-F-210907-RO 

2 Schema Bloc Instalatie Detectie Monoxid de 
Carbon 

MCG-CSCON-01-SF-CS002-00-F-210907-RO 

3 Schema Bloc Instalatie Avertizare Panica MCG-CSCON-01-SF-CS003-00-F-210907-RO 

4 Schema Bloc Instalatie Alarmare Vocala MCG-CSCON-01-SF-CS004-00-F-210907-RO 

5 Schema Bloc Instalatie Detectie Efractie MCG-CSCON-01-SF-CS005-00-F-210907-RO 

6 Schema Bloc Instalatie Control Acces MCG-CSCON-01-SF-CS006-00-F-210907-RO 

7 Schema Bloc Instalatie Supraveghere Video MCG-CSCON-01-SF-CS007-00-F-210907-RO 

8 Schema Bloc Instalatie Tiketing MCG-CSCON-01-SF-CS008-00-F-210907-RO 

9 Schema Bloc Instalatie Ceasoficare MCG-CSCON-01-SF-CS009-00-F-210907-RO 

10 Schema Bloc Instalatie Date Voce CATV MCG-CSCON-01-SF-CS010-00-F-210907-RO 

11 Schema Bloc Instalatie Sonorizare Profesionala MCG-CSCON-01-SF-CS011-00-F-210907-RO 

12 Schema Bloc Instalatie Broadcast Televiziuni MCG-CSCON-01-SF-CS012-00-F-210907-RO 

13 Schema Bloc Instalatie Conferinta si Traducere 
Simultana 

MCG-CSCON-01-SF-CS013-00-F-210907-RO 

OBIECT 2- CONSTRUIRE ARENE DE TENIS SI DEPENDINTE 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 Schema Bloc Instalatie Detectie Incendiu MCG-CSCON-02-SF-CS001-00-F-210907-RO 

2 Schema Bloc Instalatie Avertizare Panica MCG-CSCON-02-SF-CS002-00-F-210907-RO 

3 Schema Bloc Instalatie Alarmare Vocala MCG-CSCON-02-SF-CS003-00-F-210907-RO 

4 Schema Bloc Instalatie Detectie Efractie MCG-CSCON-02-SF-CS004-00-F-210907-RO 

5 Schema Bloc Instalatie Control Acces MCG-CSCON-02-SF-CS005-00-F-210907-RO 

6 Schema Bloc Instalatie Supraveghere Video MCG-CSCON-02-SF-CS006-00-F-210907-RO 

7 Schema Bloc Instalatie Tiketing MCG-CSCON-02-SF-CS007-00-F-210907-RO 

8 Schema Bloc Instalatie Ceasoficare MCG-CSCON-02-SF-CS008-00-F-210907-RO 

9 Schema Bloc Instalatie Date Voce CATV MCG-CSCON-02-SF-CS009-00-F-210907-RO 

10 Schema Bloc Instalatie Sonorizare Profesionala MCG-CSCON-02-SF-CS010-00-F-210907-RO 

11 Schema Bloc Instalatie Broadcast Televiziuni MCG-CSCON-02-SF-CS011-00-F-210907-RO 

12 Schema Bloc Instalatie Conferinta si Traducere 
Simultana 

MCG-CSCON-02-SF-CS012-00-F-210907-RO 

OBIECT 3- CONSTRUIRE CENTRU SPORTIV PENTRU RECUPEREARE, REFACERE SI 
CANTONAMENTE 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 Schema Bloc Instalatie Detectie Incendiu MCG-CSCON-03-SF-CS001-00-F-210907-RO 
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Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

2 Schema Bloc Instalatie Avertizare Panica MCG-CSCON-03-SF-CS002-00-F-210907-RO 

3 Schema Bloc Instalatie Alarmare Vocala MCG-CSCON-03-SF-CS003-00-F-210907-RO 

4 Schema Bloc Instalatie Control Acces MCG-CSCON-03-SF-CS004-00-F-210907-RO 

5 Schema Bloc Instalatie Supraveghere Video MCG-CSCON-03-SF-CS005-00-F-210907-RO 

6 Schema Bloc Instalatie Date Voce CATV MCG-CSCON-03-SF-CS006-00-F-210907-RO 

7 Schema Bloc Instalatie Conferinta si Traducere 
Simultana 

MCG-CSCON-03-SF-CS007-00-F-210907-RO 

B. CURENȚI TARI 

OBIECT 1- CONSTRUIRE  STADION "GHEORGHE HAGI" 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 Schema generala de distributie MCG-CSCON-01-SF-CT001-00-F-210907-RO 

   

OBIECT 2- CONSTRUIRE ARENE DE TENIS SI DEPENDINTE 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 Schema generala de distributie MCG-CSCON-02-SF-CT001-00-F-210907-RO 

   

OBIECT 3- CONSTRUIRE CENTRU SPORTIV PENTRU RECUPEREARE, REFACERE SI 
CANTONAMENTE 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 Schema generala de distributie MCG-CSCON-03-SF-CT001-00-F-210907-RO 

   

C. HVAC 

OBIECT 1- CONSTRUIRE  STADION "GHEORGHE HAGI" 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 Schema functionala IT01 MCG-CSCON-01-SF-IPIT01-00-F-210907-RO 

2 Schema functionala IT02 MCG-CSCON-01-SF-IPIT02-00-F-210907-RO 

3 Schema functionala IT03 MCG-CSCON-01-SF-IPIT03-00-F-210907-RO 

4 Schema functionala IV01 MCG-CSCON-01-SF-IPIV01-00-F-210907-RO 

5 Schema functionala ID01 MCG-CSCON-01-SF-IPID01-00-F-210907-RO 
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OBIECT 2- CONSTRUIRE ARENE DE TENIS SI DEPENDINTE 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 Schema functionala IT01 MCG-CSCON-02-SF-IPIT01-00-F-210907-RO 

2 Schema functionala IV01 MCG-CSCON-02-SF-IPIV01-00-F-210907-RO 

3 Schema functionala ID01 MCG-CSCON-02-SF-IPID01-00-F-210907-RO 

OBIECT 3- CONSTRUIRE CENTRU SPORTIV PENTRU RECUPEREARE, REFACERE SI 
CANTONAMENTE 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 Schema functionala IT01 MCG-CSCON-03-SF-IPIT01-00-F-210907-RO 

2 Schema functionala IV01 MCG-CSCON-03-SF-IPIV01-00-F-210907-RO 

3 Schema functionala ID01 MCG-CSCON-03-SF-IPID01-00-F-210907-RO 

D. SANITARE 

PLANȘE GENERALE 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 SCHEMA FUNCTIONARE STATIE INCENDIU MCG-CSCON-00-SF-IP101-00-F-210907-RO 

   

OBIECTIV 1- CONSTRUIRE  STADION "GHEORGHE HAGI" 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 SCHEME FUNCTIONARE STATII APA MENAJERA MCG-CSCON-01-SF-IP102-00-F-210907-RO 

2 SCHEME FUNCTIONARE STATII APA PLUVIALA SI 
IRIGATII 

MCG-CSCON-01-SF-IP103-00-F-210907-RO 

OBIECTIV 2- CONSTRUIRE ARENE DE TENIS SI DEPENDINTE 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 SCHEME FUNCTIONALE APA - CANAL MCG-CSCON-02-SF-IP201 -00-F-210907-RO 

   

OBIECTIV 3- CONSTRUIRE CENTRU SPORTIV PENTRU RECUPEREARE, REFACERE 
SI CANTONAMENTE 

Nr. 
Crt. 

Denumire Document Cod planșă 

1 SCHEME FUNCTIONALE APA - CANAL MCG-CSCON-03-SF-IP301 -00-F-210907-RO 
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1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII  

 
1.1.  Denumirea obiectivului de investiţii  

“Construire complex sportiv Constanța” 
LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Nr. 2-11, Municipiul 
Constanta 
LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Nr. 2-11, Municipiul 
Constanta 
LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada 
Primăverii, Nr.2-11, Municipiul Constanta. 
 

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor  
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța 

 
1.3.  Ordonator de credite (secundar/terţiar)  

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța 

 
1.4.  Beneficiarul investiţiei  

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța 

 
1.5.  Elaboratorul studiului de fezabilitate  

Studiul de fezabilitate a fost elaborat de Popp & Asociatii S.R.L. (Bucuresti) 
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2.  Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii  

 
2.1.  Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind 

situația actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiții şi 
scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză  

 
a) Situaţia actuală 
Scurt istoric construcție existentă 
La inceputul anilor 1950 se ia decizia de a se construi un stadion modern la Constanta. Echipa 
de proiectare care a lucrat la ridicarea stadionului și a Fântânii Dragonului din apropiere a 
fost formată din arhitecții Ioan Pușchilă, G. M. Cantacuzino, Constantin Joja, Sorin Obreja, 
Virgil Antonescu, Constantin Mucichescu și alții, toti arhitecti-detinuti, trimisi la Constanta sa 
ajute la proiectarea si construirea Stadionului.  Din acest grup, Ioan Pușchilă (1913-1997) a 
fost ales sa coordoneze lucrarile dupa un „proiect directiv” de stadion (proiect-tip de 
provenienta sovietica, similar cu cel al Stadionului National, construit in aceasi perioada, care 
se adapta si modifica in functie de context, necesitati si de viziune). Astfel echipa de „arhitecti 
in zeghe” a proiectat un complex de mari dimensiuni care cuprindea un stadion, o fantana 
arteziana, Fantana Dragonului cu piata publica si un parc care se intindea pana pe malul 
lacului Tabacarie. In prima faza a proiectului se realizeaza stadionul, fantana arteziana si o 
parte din piateta, ce sunt terminate in 1953. Numele autorilor n-au fost mentionati in 
revistele de specialitate de atunci sau in ziarele vremii din motive politice caracteristice 
acelor vermuri. De asemenea stadionul a fost construit de deținuții politic. 
Stadionul a fost proiectat cu elemente ce evoca arhitectura stadioanelor grecesti antice, cu 
poarta maratonului portalul de la nord, dupa modelul stadionului olimpic din Berlin, cu zona 
de lojelor in forma de templu grecesc, cu gradenele in forma de dreptunghi cu doua 
semicercuri la peluze etc. 
În revista „Arhitectura RPR“, volum apărut în anul 1954, sub egida Uniunii Arhitecților din 
RPR, autorul arh. Dan Iovănescu descrie povestea stadionului astfel: „În nordul oraşului 
Constanţa, între strada Primăverii strada Doamna Florica şi malul lacului Tăbăcărie exista de 
zeci de ani o mare întindere de teren (cca 40 ha) plină de gropi şi gunoaie, care, fiind şi în 
direcţia vânturilor celor mai frecvente, împrăştia asupra cartierului oraşului nori de praf şi tot 
felul de miasme“1. Așa se face că, în cadrul lucrărilor de înfrumusețare a orașului s-a hotărât 
proiectarea și realizarea pe această întindere de teren lăsată în părăsire, a unui mare parc de 
cultură și sport.  Teatru în aer liber și bazine de înot, în proiectul inițial Proiectarea 
ansamblului cuprindea un parc, alei, terasamente și plantații, construcții comerciale. Mai 
mult decât atât, proiectul cuprindea: stadionul mic sau arena pentru volei, baschet, tenis, 
box, cu o capacitate de 2.500 de persoane; terenuri de antrenament de tenis, volei, baschet; 
o sală de gimnastică și antrenament de iarnă pentru volei, baschet, tenis, cu o tribună pentru 
500 spectatori; o sală cu bazin de înot pentru antrenament în timpul iernii; un bazin de înot 
în aer liber, un club nautic pentru canotaj și vele, cu vestiare pentru 200 de persoane, precum 
și garaje pentru toate ambarcațiunile; un poligon de tir, teatru în aer liber, cu o capacitate de 
3000 spectatori, construit din piatră naturală. De asemenea, proiectul mai cuprindea un 
hotel pentru sportivi, club și școală pentru sportivi, un punct sanitar, alte construcții diverse: 
statui, pergole, alei monumentale, un restaurant la marginea parcului Tăbăcărie.  
 

 
1https://adevarul.ro/locale/constanta/istoria-nestiuta-stadionului-constanta-ridicat-detinuti-politic-groapa-gunoi-piatra-canara-

_5f92943f5163ec42712580a9/index.html 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

 

Soluți i  p entru  
s truct uri  
s igure  

 
POPP & ASOCIAȚII SRL 
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed  or multiplied without the written consent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără ac ordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

 6 / 393  
DEXȚ-OSP-R00 

 

 
Planul de amenajare al parcului sportiv 1951 (foto: arhitect Radu Cornescu) 2  
 
Stadionul a fost conceput în vederea desfășurării întrecerilor și reprezentațiilor sportive de 
masă. Dimensiunile au fost determinate de capacitatea sa, calculată la 25.000 spectatori. 
Această cifră a fost stabilită considerându-se un procent de 15% dintr-o populație de 120-
130.000 locuitori, aproximativ populația Constanței, la care s-au adăugat cca 5.000 de 
spectatori care ar proveni în sezonul de creștere a populației flotante din stațiunile satelitare 
Mamaia, Eforie, Vasile Roaită, Techirghiol.  

 
2 https://2.bp.blogspot.com/-Mwrv7RUxeDs/XMJ619cZ9WI/AAAAAAABpds/q6EWxw12p8A76gBPJRbI-mbDKwO2HENFgCLcBGAs/s640/13z5o29.jpg 
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Fântâna Dragonului, proiectată și construită în anii '50 de mari arhitecți ai României, este cel 
mai mare edificiu de acest gen din țară. Din cupa centrală, ce se sprijină pe spatele unor 
dragoni, apa se revărsa în patru bazine dispuse în cascadă. Trecerea apei dintr-un bazin în 
altul se făcea prin gura unor dragoni. Din păcate, la ora actuala aceste constructii ale 
deținuților în zeghe sunt intr-o stare de abandonare si degradare avansata.  
Forma stadionului, format din 18 gradene întrerupte, poate fi asimilată cu o elipsă. 
Materialul utilizat pentru construcția stadionului a fost piatra de Canara, de Codru, din 
Babadag și de Bașchioi. Construcția elementelor de infrastructură ale stadionului a fost 
începută în anul 1951, utilizând ca bază piatra brută de Canara sub formă de anrocamente în 
fundații sau ziduri de susținere. Această piatră având o duritate mare a fost utilizată ca piatră 
cioplită și de talie la suprafețele supuse uzurii, la fețele orizontale și verticale ale gradenelor.   
 

   
   

 
Vederi cu peluza nord si tribuna vest (foto: Popa | Arhiva UAR | Ministerul Culturii) 3 

 
3 https://1.bp.blogspot.com/-61RYhstG_vE/XMJ7Kr_ugZI/AAAAAAABpd8/ahGtfBtl62QDHwJ7bynHnWDbT55y0QWQACLcBGAs/s640/3.jpg 

   https://4.bp.blogspot.com/-ThoX6mjhELU/XMJ7IhdXrhI/AAAAAAABpd0/RO_TMrg_ubY2Ua8Es6Yfkd5-WabW_Zm5QCLcBGAs/s640/1.jpg 
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Vedere cu tribuna est si peluza sud (foto: Popa | Arhiva UAR | Ministerul Culturii) 4 
 

 
Vedere cu portalul de la peluza sud (foto: Dumitru Vioreanu, fostul fotograf al F.C Constanța) 5 
 

 
4 https://3.bp.blogspot.com/-2qXcqee5Ql8/XMJ7KZP4DSI/AAAAAAABpd4/gLtnXNrYBKMBvDolEp-7vzgjaeO4Zm97wCLcBGAs/s640/2.jpg 
5 https://adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRImage/2012/03/26/50a8c50a7c42d5a663731a82/978x0.jpg 
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Vedere aeriana (anii 1970)6 

 
Spre sfârșitul anilor '90 stadionul a suferit numeroase intervenții de consolidare si extindere, 
s-a construit peluza nord prin inchiderea portalului si realizarea unei constructii cu 2 niveluri 
ce dispune de un club, hotel sportiv pentru 30 de persoane, bufet- snack, cantină restaurant 
si alte spatii. 
Stadionul dispune de o instalație pentru nocturnă inaugurată în anul 1970, renovată în 
anul 1999, aducând-o la parametrii conform normelor FIFA și UEFA, pentru transmisiuni TV 
interne și internaționale.  
 

 
Vedere aeriana (anii 2010)7  

 
6 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Stadionul_Farul_in_the_80%27s.jpg 
7 https://s.iw.ro/gateway/g/ZmlsZVNvdXJjZT1odHRwJTNBJTJGJTJG/c3RvcmFnZTAxdHJhbnNjb2Rlci5yY3Mt/cmRzLnJvJTJGc3RvcmFnZSUyRjIwMTgl/M

kYwNyUyRjI0JTJGOTQ4MjA5Xzk0ODIw/OV9TdGFkaW9uLUZhcnVsLnBuZyZ3PTcw/MCZoPTQyMCZoYXNoPTM3YTJiOWNmOGIyNDU5YWU0NjI5ZWU
4MTgyOWU1NzAy.thumb.jpg 
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În mai 2014, denumirea stadionului a fost schimbată din Stadionul „Farul” în Stadionul 
„Gheorghe Hagi”, în onoarea marelui jucator al generatiei de aur a fotbalului romanesc. 

 

b) Necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii  
Proiectul reprezinta o prioritate ridicata in contextul actualelor strategii sectoriale si 
nationale. Prin  implementarea proiectului se urmareste realizarea urmatoarelor efecte 
directe: 
- cresterea calitatii imfrastructurii sportive in regiunea litorarului; 
- asigurarea infrastructurii necesare pentru organizarea de evenimente sportive diferite – 

forbal, tenis, atletism si rugby si de evenimente culturale la scara mare, concerte si 
spectacole culturale; 

- cresterea contributiei turismului sportiv si cultural in dezvoltarea regiunii; 
- dezvoltarea sportului si a activitatilor legate de sport ca factor motivational in formarea 

tinerilor pentru sportul de performanta si de masa. 
 
Constructia unui ansamblu commpud din mai multe arene sportive moderne, destinate 
fotrbalului, tenisului de camp si atletismului, denumita in cele ce urmeaza „Complex Sportiv 
Constanta” va permite si desfasurarea de evenimente socio-culturale (concerte, spectacole, 
expozitii, etc.). aceasta va atrage o multitudine de sportivi amatori si profesionisti care se vor 
bucura de conditii excelente, conforme ultimelor norme in domeniu.  
Investitia, administrata adecvat va deveni un punct de atractie urbanistica si si factor de 
identitate a locului. Astfel, dintr-o perspectiva de dezvoltare pe termen lung si mediu, pentru 
a oferi orasului sansa de a gazdui competitii internationale în domeniul sporturilor pe echipe, 
respectiv de a figura pe ”harta organizatorilor de evenimente” din domeniul divertismentului, 
s-a elaborat în cadrul prezentului studiu, un concept de dimensionare a unui astfel de obiectiv. 
Dimensiunile si functionalitatea sunt decisive, avându-se în vedere urmatoarele aspecte:  
- cresterea numarului de manifestari sportive de amploare (internationale si nationale);  
- cresterea numarului de manifestari culturale – concerte ale unor artisti de renume 

international sau national;  
- initierea si organizarea unor manifestatii inovatoare, show-uri de televiziune, congrese 

si expozitii;  
- cresterea nivelului investitiilor pe piata sportiva si culturala locala;  
- noi programe de promovare a tinerelor talente în domeniul sportiv si cultural;  
- cresterea numarului investitorilor locali;  
- diversificarea ofertei de evenimente la nivel municipal si regional;  
- sporirea atractivitatii turistice.  
Se apreziaza ca investitia prezinta un puternic caracter social, justificat printr-o serie de 
indicatori de utilitate: 
- crearea de  locuri de munca in special pe perioada executiei lucrarilor; 
- imbunatatirea sigurantei utilizatorilor proiectului, atat in randul spectatorilor cat si al 

practicantilor de diverse sporturi la nivel profesionist sau amator;  
- imbunatatirea calitatii vietii; 
- imbunatatirea nivelului de sanatate publica a populatiei. 
Evenimente sau activitati ce pot avea loc in Complexul sportiv Constanta, cu potential de 
generare de venituri sau cu utilitate socio-culturala: 
a. Concerte 
Intr-un oras precum Constanta, frecventa evenimentelor culturale outdoor, in special a 
concertelor, este mare, in special pe perioada verii, cand sezonul sportiv este intrerupt.  

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/2014


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
 

Soluți i  p entru  
s truct uri  

s igure   
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written cons ent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată s au multiplicată fără acordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

DEXȚ-OSP-R00 11 / 393 
 

In acest fel se poate considera ca noua arena poate gazdui concerte si a festivaluri, atata 
vreme cat se va duce o buna politica de promovare si va beneficia de un management 
adecvat.  
b. Targuri, expozitii 
Stadionul poate gazdui targuri si expozitii tematice. Aceste evenimente sunt o optiune 
benefica si se adreseaza unei regiuni relativ izolata de amplasamente similare. Numarul si 
natura unor astfel de evenimente va tine strict de managemetul amplasamentului insa.  
c. Conferinte, seminarii, evenimente similare 
Sala pentru conferinte de presa a stadionului (50 locuri), salile multifunctionale ale centrului 
de conferinte, doua sali cu o capacitate de cca. 180 de locuri fiecare, prezinta o oportunitate 
pentru utilizari alternative. Alaturi de aceasta spatiile pentru presa ofera zone divizabile 
definitiv sub forma unor sali pentru seminarii. In ansamblu un pachet atractiv pentru 
evenimente cu public restrans va fi inclus in noua cladire.  
d. Alimentatie publica 
Restaurantul propus la etajul 1 al tribunei principale, cu vizibilitate catre terenul de joc si 
catre oras va fi fara indoiala o destinatie agreabila si cautata permanent. Restaurantul pitch-
view va fi un spectacol in sine, atat pe perioada partidelor cat si in restul perioadei de 
utilizare a obiectivului. 
e. Comert  
Paleta de activitati enumerate mai sus, ce se pot desfasura pe structura de baza a 
complexului este considerata viabila din punct de vedere al existentei si al evolutiei cererii. 
Aprecierile facute se bazeaza pe date si fenomene din contextul socio-economic actual. Dat 
fiind ca, in general, este vorba de componente ale mediului cultural – social si nu de piete 
financiar/comerciale, nu exista baze de predictie pentru termene extinse (10-15 ani), prin 
urmare toate estimarile de evolutie si oportunitati vor fi considerate proiectate pe termen 
mediu. 
Pentru o mai buna intelegere a efectelor si reusitei unor astfel de investitii se recomanda 
Ordonatorului de Credite sa parcurga un program de monitorizare al tipurilor de investitii 
derulate in ceea ce priveste atingerea / satisfacerea obiectivelor propuse, creandu-se astfel 
cea mai buna baza statistica din care pot rezulta indicii asupra corectiilor posibile sau 
necesare. 

 
c) Scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 

Studiul de prefezabilitate a analizat si eliminat varianta in care parti din stadionul vechi sa 
se pastreze, consolideaze si sa  se reutilizeaze, lasand spre analiza varianta in care stadionul 
actual se demoleaza. Acest rationament este dezvolta in prezentul Studiu de Fezabilitate. 
Astfel s-au propus doua solutii ce difera in principal prin anvergura obiectelor propuse. 
Se propune construirea unui complex sportiv compus din urmatoarele obiective si lucrari: 
- Lot 1 - Obiect 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi", Strada Primăverii, Numărul 2-11, 

Municipiul Constanta; 
- Lot 2 - Obiect 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Numărul 2-11, 

Municipiul Constanta; 
-  Lot 3 - Obiect 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și 

cantonamente, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanta; 
- Obiect 4: Amenajări exterioare, Strada Primăverii, Numărul 2-11, Municipiul Constanța 

– accese, promenada, alei, drumuri si plaforme, retele de utilitati; imprejmuire, 
amenajari peisagere, etc.; 

- desfiintare corpuri existente – stadion si anexe, cladiri tehnice, drumuri si alei, conform 
art. 8, alin. (4) din Legea nr.50/1991 cu modificarile si cpmpletarile ulterioare; 

- realizare organizare de santier, 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

 

Soluți i  p entru  
s truct uri  
s igure  

 
POPP & ASOCIAȚII SRL 
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed  or multiplied without the written consent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără ac ordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

 12 / 393  
DEXȚ-OSP-R00 

 

- conform recomandarilor si concluziilor Studiului de prefezabilitate elaborat de IGLOO 
Associated Architects S.R.L. și Tudor Residence S.R.L. (mai 2020). 

 
In ambele scenarii demolarea stadionului existent a fost determinata, in principal, de 
necesitatea reorganizarii platformelor interioare pentru a asigura: 
- amplasarea constructiilor prevazute in Studiul de prefezabilitate; 
- separarea fluxurilor diferitelor categorii de utilizatori (sportivi, spectatori, ziaristi); 
- rezolvarea circulatiilor din incinta, atat auto cat si pietonale. 
 
Extinderea zonei de interventie 
Este important de subliniat ca o interventie de aceasta anvergura, depaseste limitele 
terenului delimitat in acest scop. Prezenta stadionului si a celorlate arene si cladiri din cadrul 
investitiei, la nivel urban reprezinta o oportunitate majora pentru reorganizarea spatiala a 
zonei, pentru imbunatatirea mediului urban si pentru modernizarea infrastructurii urbane. 
Aceasta abordare extinsa permite trei interventii majore posibile si necesare la nivel urban: 
1) Reamenajarea spatiului urban, actualmente rezidual dintre limita sudica a terenului si 

imobilele de locuinte colective, blocurile de locuit ce imprejoara Fantana Dragonului. 
Astfel se vor crea premisele dezvoltarii unui spatiu public la nivel microurban ce va 
deservi in principal locuitorii acestei zone dar se va constitui totodat asi intr-o piatea 
simbol pentru suporterii cehipei Farul.  
Prin aceasta interventie se urmareste repunerea in valoare a Fantanii Dragonului, 
crearea unui spatiu urban integrat, ce faciliteaza atat desfasurarea in conditii optime a 
evenimentelor din zilele cu meci cat si utilizarea acestui spatiu in zilele fara meci de 
catre locuitorii zonei si vizitatorii complexului sportiv.  
Acest gest are menirea si de reintegra Fantana Dragonului ansamblul complexului 
sportiv intr-o maniera adecvata noului context urban dar cu reverenta conceptului 
urbanistic initial din 1950. 

2) Integrarea stadionului de rugby in ansamblul complexului sportiv propus. 
Prin aceasta se vor crea premizele realizarii unui ansamblu sportiv inchhegat, 
multifunctional atat la nivelul strazii Primaverii cat mai ales la nivelul piatetei propuse 
in interiorul complexului sportiv, Piateta „Dobrogea” ce se dezvolta intre cladirile 
reprezentative ale complexului sportiv, stadionul „Gherghe Hagi”, Arena „Simona Halep”, 
Centru sportiv de tratament si cazare respectiv viitorul stadion de rugby. 
Aceasta abordare ar permite largirea treptelor monumentale propuse pentru accesul in 
piateta peluzei nord si ar crea o vizibilitate si o conectivitate mai mare intre strada 
Primaverii si complexul sportiv. Pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de 
preluarea stadionului de rugby de catre Primaria municipiului Constanta pentru a gira o 
interventie unitara sau in caz contrar de coordonarea dezvoltarii stadionului de rugby 
cu actuala investitie propusa pentru complexul sportiv.  

3) Extinderea conectivitatii urbane din zona. 
Astfel se poate previziona conexiunea la nivel pietonal a complexului sportiv cu parcul 
din jurul Palatului copiilor, in prelungirea aleei dintre  viitorul stadion de rugby si terenul 
de antrenament al complexului sportiv. Astfel s-ar reface, chiar daca intr-o forma mai 
putin monumentala, axa nord-sud propusa in compozitia urbana a proiectului initial din 
anii 1950, axa care impreuna cu piateta urbana nou propusa, ce leaga starzile Primaverii 
si Pictor Ion Andreescu, pe directia est-vest va asigura o conectivitate urbana mult 
sporita la nivel pietonal in zona urbana delimitata de bulevardele Mamaia si Tomis la 
est si vest respectiv strazile Ion Ratiu si Soveja la sud si nord. 
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In acest fel investitia poate deveni o interventie urbana de succes, integrator si generator 
de solutii urbane la nivel macro, ce precede nivelul ei de investitie punctuala in limitele unei 
incinte imprejmuite. 
Nu in ultimul rand, prin reintegrarea urbana si punerea in valoare a Fantanii Dragonului s-
ar face si o reparatie morala-istorica fata de autorii proiectului si fata de obiectul arhitectural 
in sine, agresat prin intreventia de „urbanizare” din anii 1980, prin care acesta a fost flancat 
si ascuns de blocurile de locuit sub egida unei modernizari fortate, gresit intelese. 
 
Totodata trebuie semnalat faptul ca pentru aceste interventii este necesara deopotriva 
obtinerea unor autorizatii de construire pentru ca lucrarile de restructurare urbana a 
platformelor sa se desfasoare in legalitate. Toate lucrarile ce intra in aria celor doua 
interventii extinse sunt de tipul celor critice pentru functionarea adecvata a complexului 
sportiv, asigurand atat accesul utilizatorilor in incinta cat si conectivitatea incintei cu spatiul 
urban adiacent. 

 
2.2.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri 

instituționale şi financiare 
Arenele pentru competitii se numara printe cele mai vechi programe de arhitectura si este 
suficent sa ne amintim cum orice asezare noua in vremea expansiunii Imperiului Roman 
includea un amfiteatru in schema utilitatilor publice esentiale. O data cu revirimentul 
activitatii sportive competitionale de la sfarsitul secolului al XIX-lea in plan mondial iar in 
Romania, mai cu seama, in perioada dezvoltarii urbane accelerate sub regimul comunist, 
putem regasi acelasi tipic, putine sunt orasele din tara in care nu gasim un stadion datand 
din anii '60-'70. 
Ceea ce dorim sa subliniem este ca utilitatea unui stadion excede echilibrul dintre cerere si 
oferta, fiind mai curand o functiune publica indispensabila, indiferent de natura comunitatii 
si de aspecte economico-sociale locale. Indiferent de context, un complex sportiv ramane o 
facilitate urbana sustinuta din bugetul comunitatii, discutiile purtandu-se, mai degraba, in 
jurul impactului costurilor de intretinere decat in privinta gradului de utilitate. Exceptand, 
probabil, cazul comunitatilor mici si cu evolutii demografice extrem-negative, atata vreme 
cat exista infrastructura sportiva necesara o fractie importanta din populatie va apela la 
aceasta pentru practicarea sportului sau pentru agrement. 
Promovarea proiectului va contribui la atingerea urmatoarele obiective preconizate a fi 
atinse prin realizarea investitiei publice: 
- crearea conditiilor pentru organizarea diverselor competii sportive la nivel national si 

intemational; 
- crearea conditiilor optime de organizare a evenimentelor socio-culturale nationale si 

intenationale (concerte, expozitii, targuri, conferinte, etc.); 
- sprijinirea metodelor comune inovatoare in domeniul invatamantului, sporturilor, 

tineretului, recrearii si a activitatilor de schimburi in domeniile mentionate; 
- cresterea nivelului de pregatire a sportivilor de performanta; 
- asigurarea accesului tinerilor la servicii calitative pentru organizarea timpului liber; 
- imbunatatirea sanatatii populatiei, in special, a tinerilor din Romania si Municipiul 

Constanta; 
- atragerea potentialilor investitori pentru dezvoltarea infrastructurii locale si regionale; 
- crearea de noi locuri de munca in cadrul complexului; 
- dezvoltarea infrastructurii in zona data; 
- formarea unei imagini pozitive pe plan international, in contextul asigurarii celor mai 

bune conditii de organizarea si desfasurare a unor evenimente internationale; 
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- promovarea turismului, prin atragerea unor categorii de tineri, cum ar fi suporterii care 
insotesc echipele favorite la diverse competitiilor; 

- darea in exploatare a complexului de tenis; 
- dezvoltarea sportului si activitatilor legate de sport trebuie sa fie facilitate la nivel 

national prin crearea unei infrastructuri agrementate national si international 
constituind un factor motivational in formarea tinerilor pentru performanta. 

Implementarea acestui proiect va rezolva in mare parte o nevoie sociala a colectivitatii din 
Municipiul Constanta si zonele limitrofe in ceea ce priveste crearea infrastructurii pentru 
practicarea jocurilor de echipa, fotbal si cele individuale, tenis si atletism. 
Un alt efect important pe care il are implementarea proiectului complexului sportiv pentru 
jocuri de echipa (fotbal) si cele individuale (tenis, atletism) are in vedere impactul economic 
direct atat asupra societatilor comerciale ce au ca principal obiect de activitate proiectarea 
obiectivelor de investitii; 
Aceste obiective sunt stabilite in cadrul angajamentelor asumate de catre Romania in 
calitate de membru al Uniunii Europene. 

 
a) Incadrarea obiectivului in politicile de investitii generale, sectoriale sau regionale: 

Investitia Complexul sportiv Constanta, este o investitie majora de interes regional 
derulat pe o perioada de 4-5 ani. Finanţarea obiectivului de investiţii de acesta 
anvergura se va face din surse de finantare multiple, atat locale cat si centrale, 
guvernamentale, publice si posibil private, incluzand: 
- bugetul UAT Municipiul Constanta; 
- bugetul Consiliului Judetean Constanta; 
- bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice; 
- bugetul Clubului Farul Constanta;  

în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse de 
finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit 
legii. 
Se va urmari de catre UAT municipiul Constanta promovarea investitiei la nivel 
guvernamental si incadrarea obiectelor investitiei in cadrul Programului national de 
constructii de interes public si social dezvoltat de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei (MDLPA) prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A, in 
subprogramele Sali de sport si Complexuri sportive 
Subprogramul este reglementat prin Anexa nr. 3 la OG nr. 25/2001 privind înfiintarea 
Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, anexa introdusa prin 
Ordonanta 16/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 
25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii CNI SA. 
Totodata, în cadrul programului se pot realiza si alte obiective de interes public sau 
social în domeniul constructiilor care se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii 
regionale si administratiei publice, în conditiile legii. 
- In cadrul subprogramului „Complexuri Sportive”, beneficiarii programului sunt 

autoritatile administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei 
publice locale. 

- Prin acest subprogram se prevede construirea de noi complexuri sportive, 
finalizarea structurilor începute precum si reabilitarea celor existente cu rol în 
asigurarea desfasurarii activitatilor sportive în spatii corespunzatoare si special 
amenajate, în vederea dezvoltarii armonioase a individului si a pregatirii echipelor 
sportive în scopul obtinerii unor rezultate sportive superioare.  
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- Se are în vedere realizarea de spatii si terenuri special amenajate pe care se pot 
desfasura activitati sportive si de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv 
activitati conexe care faciliteaza desfasurarea antrenamentelor si competitiilor 
sportive.  

- Obiectele de constructii prevazute in cadrul Complexului sportiv Constanta pot fi 
finantate integral sau partial prin aceste subprograme de investitii, printr-un 
parteneriat cu Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.. 

 

b) Actele legislative care reglementeaza domeniul investitiei, dupa caz; 
- H.C.L. Constanta nr. 230 / 30.07.2020 prin care a fost aprobat Studiu de 

prefezabilitate „Construire complex sportiv Constanța”, situat in str. Primăverii, nr. 
2-11, jud. Constanța elaborat de către IGLOO Associated Architects S.R.L. și Tudor 
Residence S.R.L. (mai 2020). 

 
c) Acorduri internationale ale statului care obliga partea româna la realizarea investitiei, 

dupa caz: 
Nu este cazul. 
 

2.3. Analiza situației existente şi identificarea deficiențelor  
In momentul de fata in Romania si in special in Municipiul Constanta se identifica 
necesitatea asigurarii unei infrastructuri sportive care sa sustina potentialul si nevoile 
locuitorilor, avand in vedere ca infrastructura existenta are o vechime de 50-70 ani, fiind 
dezvoltata in perioada  1970-70, si prezinta o uzura fizica evidenta.  
In acest sens, prin prezentul proiect se urmareste punerea la dispozitie a unui complex 
sportiv pentru jocurile de echipa si individiale. La nivel local,  un complex sportiv se 
considera ca va avea un impact major din punct de vedere social si economic. Astfel, pentru 
a raspunde necesitatii unitatiilor administrative teritoriale s-a identificat oportunitatea unui 
proiect care sa deserveasca nevoia unei infrastructuri sportive. 
 

Identificarea deficiențelor 
Principalele deficiente a situatiei existente sunt: 
1) La nivel urban 
- deficiente de conectivitate si integrare urbana, datorata imprejmuirii incintei si a non-

accesibilitatii acesteia in mdo liber, fara restrictii; 
- lipsa unor spatii cu functiuni publice la nivelul pietonal, fapt ce induce o stare de 

angsietate-frustrare la nivel pietonal de-a lungul trotuarelor; 
- perceptie degradata al complexului;  

2) La nivel de incinta-constructii 
- lipsa unui complex sportiv multifunctional in aceasta zona centrala a orasului Constanta; 
- starea tehnica deficitara al bazei sportive actuale, cu disfunctionalitati importante si 

nivelul scazut de exploatare si de activitati oferite locuitorilor orasului, din cauza lipsei 
unor alternative de practicare a sportului in incinta; 

- lipsa unei structuri functionale corespunzatoare cu cerintele UEFA actuale cu toate 
facilitatile pentru diferitele categorii de utilizatori; 

- disfunctionalitati de conectivitate urbana la nivelul zonei, accesibilitatea dificila a 
complexului; 

- starea degradata a spatiilor urbane publice adiacente complexului sportiv;  
- starea degradata avansata a spatiilor verzi din complexul sportiv si din zona adiacenta. 

3) La nivel structural al constructiilor 
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- starea tehnica deficitara a stadionului actual, a constructiei, cu unele portiuni, printre 
care tribunele, dincolo de punctul in care reabilitarile ar fi rentabile; 

- starea tehnica uzata a cladirilor anexa din incinta complexului sportiv;  
evidentiate de expertiza tehnica parte integranta a prezentului studiu d efezabilitate.  

 
2.4.   Analiza de bunuri si servicii, inclusiv prognoza pe termen mediu si lung si mediu privind 

evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii si dimensionarii obiectivului de investitii  
Rolul detinut de sport in educatia formala si informala este deosebit de important in 
dezvoltarea personalitatii si manifestarea acesteia pe tot parcursul vietii. Valorile transmise 
de sport, prin formele sale de organizare, constau in cunostinte, performante, dezvoltarea 
aptitudinilor motrice si psihomotrice, dezvoltarea motivatiei si vointei si a unor atitudini 
favorabile integrarii in mediul natural si social.  Sportul are o contributie substantiala la 
realizarea actului educational, prin promovarea codului eticii sportive, care consernneaza 
nu numai participarea la activitatea sportiva.  lntr-un mediu ecologic, dar si intr-un climat 
moral care sa ii deprinda pe participanti sa aprecieze si sa aplice principiile eticii. Sportul 
este un instrument de dezvoltare locala si regionala, de regenerare urbana sau de 
dezvoltare rurala (Cartea Alba a Sportului, pag. 20).  
Sportul beneficiaza de sinergii cu sectoarele: turistic, financiar, infrastructura, in baza unor 
parteneriate ce pot fi incheiate cu alte sectoare de activitate care conduc la crearea de noi 
baze sportive. 
Nevoia organizarii de evenimente sportive precum si nevoia promovarii unui stil de viata 
sanatos prin practicarea sporturilor, sunt principalele motive pentru realizarea investitiei.  
Oportunitatea investitiei este justificata punerea in valoare a unui teren de sport existent 
care nu satisface nevoile pentru desfasurarea competiilor sportive. Din cauza deficitului de 
constructii care au ca principal scop practicarea de sport si organizarea de evenimente 
sportive Municipiul Constanta isi propune realizarea prezentei investitii. 
Prin arnenajarea spatiilor cu destinatie sportiva se poate da posibilitatea locuitorilor sa 
practice fotbal tenis si atletism intr-un complex care respecta toate standardele actuale. 
Dezvoltarea sportului de masa si de performanta din Romania, in special Municipiul 
Constanta, se confrunta in prezent cu o vulnerabilitate evidenta la nivel de infrastructura. 0 
parte dintre bazele sportive existente in trecut sunt fie nefunctionale, fie au trecut in 
administrarea unor institutii private, devenind astfel inaccesibile publicului larg. Astfel, 
oamenii care au disponibilitatea de a face miscare si de a adopta un stil de viata activ se vad 
adesea nevoiti sa renunte la ideea practicarii sportului din cauza unei infrastructuri 
inexistente, invechite sau slab dezvoltate in regiunea respectiva.  
Din pacate, nici infrastructura cluburilor sportive locale nu poate sa raspunda adecvat 
nevoilor de pregatire impuse de de sportul de masa si de cel de performanta. 
Printre cauzele majore pentru nepracticarea sportului se numara infrastructura sportiva 
insuficient dezvoltata si lipsa cadrelor calificate si motivate. Populatia are acces redus la 
spatiile sportive inchise si deschise. 
O alta cauza majora a nepracticarii sportului este faptul din populatia din Romania nu are o 
cultura fizica bine dezvoltata. In multe state ale lumii, dezvoltarea culturii fizice porneste de 
la sportul de masa si se ajunge la sportul de performanta. Marile sporturi ale lumii, cu 
protagonisti recunoscuti mondial sunt in masura sa prorooveze, de cele mai multe ori, in 
mod tacit, cultura sportului.  
In Romania, sportul de performanta nu este dezvoltat la adevarata lui valoare desi are 
reprezentant de seama cum ar fi Simona Halep, Horia Tecau, Elisabeta Samara si Gheorghe 
Hagi. Unele dintre cauzele absentei unor alte performante notabile ar fi.: managementul 
scolilor sportive specializate lasa de dorit, conditiile de antrenament ale sportivilor se 
situeaza sub standardele care pot aduce performanta, iar alocarile bugetare nu sunt 
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suficiente pentru a redresa ramurile sportive. Totodata, multe federatii sportive sunt 
insuficient dezvoltate si duc lipsa de resurse atat materiale, cat si umane de inalta calificare. 
Toate acestea se datoreaza atat lipsei de resurse materiale si resurse umane calificate, cat 
si lipsei unei viziuni strategice asupra dezvoltarii culturii fizice si a sportului in Romania. 
Spatiile sportive existente sunt utilizate in alte scopuri decat cele presupuse, iar altele noi 
se construiesc cu greu, in pofida planurilor urbanistice ale localitatilor.  
Raportat la distributia populatiei, se constata o reducere a spatiilor sportive in Municipiul 
Constanta si o crestere a acestora in restul tarii. Insa, numarul acestor edificii nu corespunde 
cerintelor actuale, starea bazei tehnico-materiale a institutiilor de cultura fizica si sport din 
majoritatea centrelor judetene este precara si nedezvoltata. Numarul acestor edificii nu 
corespunde cerintelor actuale. 
Se constata o tendinta de reducere a retelei edificiilor sportive (stadioane, terenuri, spatii 
amenajate, etc.) al caror numar s-a micsorat cu 20-30%, incluzand si bazinele de inot, al 
caror numar a scazut de doua ori. Lipsa bazei tehnico-materiale corespunzatoare creaza 
mari dificultati in realizarea obiectivelor culturii fizice si sportului. Lipsa dotarilor 
corespunzatoare ingreuneaza foarte mult activitatea de educatie fizica in scoli. Exceptie face 
investitia privata de la Ovidiu unde functioneaza academia de fotbal Gheorghe Hagi, 
construita de la zero in decurs de un deceniu. 
Prin acest proiect se doreste asigurarea unei infrastructuri destinate practicarii sportului si 
organizarii de evenimente sportive care sa incurajeze adoptarea unui stil de viata sanatos si 
a performantelor sportive la nivel local si national. 
 
Aspecte sociale si de mediu  
Tinerii reprezinta segmentul de populatie care necesita o atentie sporita nu numai din 
partea institutiilor statului, dar si din partea intregii societati, deoarece atat ca pondere 
numerica, cat si valorica constituie o resursa inepuizabila. Tinerii reprezinta o categorie de 
populatie dinamica, fiind activ implicata in toate sferele vietii sociale, astfel devenind parte 
a proceselor ce se produc in societate si dezvoltandu-se ca cetateni responsabili. 
Totodata, o investie in tineret, in special, prin acordarea unei atentii sporite sanatatii 
tinerilor inseamna asigurarea dezvoltarii factorului demografic al unei societati sanatoase 
fizic si mintal, care va servi drept forta de munca, va pune la dispozitie abilitatile, 
competentele si resursele umane indispensabile statului pentru a acoperi necesitatile din 
toate sferele de activitate. 
Sanatatea tinerilor, inclusiv a adolescentilor, trebuie sa fie abordata ca o problema prioritara 
a sanatati publice, atat prin sporirea accesului tinerilor la informatii corecte referitor la 
propria sanatate, cat si la servicii calitative de sanatate in domeniu. Iar dezvoltarea unei 
infrastructuri de promovare a activitatilor sportive si implicit a modului sanatos de viata este 
impetuos necesara. 
Daca politicile nationale care promoveaza activitatea fizica sunt integrate cu succes, atunci 
cea mai usoara optiune disponibila pentru cetateni ar trebui sa fie alegerea unui stil (mod) 
de viata sanatos. 
Studiile demonstreaza ca aproape 50% din adolescenti nu practica sportul in mod 
consecvent. Motivele invocate in cadrul studiilor privind practicarea redusa a activitatilor 
sportive vizeaza inclusiv lipsa infrastructurii sportive, fie ca aceasta este insuficient 
dezvoltata si modernizata pentru a oferi oportunitatile necesare pentru practicarea 
activitatilor fizice. 
Evident, prin practicarea activitatilor fizice in masa de catre tineri, cat si a sportului de 
performanta vor contribui la imbunatarea starii de sanatate, la oferirea unor noi 
oportunitati de petrecere a timpului liber, promovarea unor servicii de calitate pentru tineri, 
in ansamblu, la sporirea incluziunii sociale a acestora.  
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Sanatate 
Starea de sanatate a tinerilor este afectata de mai multi factori, cei mai important fiind stilul 
de viata si conditiile de trai. Problemele de sanatate determinate de nutritie, consumul de 
tutun, droguri sau alcool apar adesea la varste fragede, insa adoptarea unui stil de viata 
sanatos poate preveni aparitia unor boli cronice. Una din prioritatile autoritatilor publice o 
reprezinta serviciile de promovare a modului sanatos de viata in randul tinerilor, in asa 
masura ca spre finele anului 2020, cel putin 80% din numarul total de tineri sa beneficieze 
de acest suport. 
 
Timpul liber 
Timpul liber, dar mai ales modul de petrecere a acestuia, reprezinta un aspect foarte 
important in randul tuturor categoriilor de viata. Importanta acesteia crescand exponential 
in perioada pandemiei de Covid-19. In mediul rural, oferta de servicii si facilitatile destinate 
timpului liber este redusa si putin diversificata, in timp ce in mediul urban este costisitoare. 
Se constata ca tinerii petrec 11,2 ore pe zi pentru ingrijirea personala, ceea ce prevaleaza 
duratei pe care o dedica studiilor, activitatilor de voluntariat - mai bine de o treime din 
durata unei zile (8,3 ore). Numai a cincea parte din zi (4,5 ore) este rezervata pentru timpul 
liber.  
Circa 2 ore pe zi din timpul liber tinerii il dedica activitatilor ,,massmedia": internet, televizor, 
radio, citesc, etc. Totodata, spre deosebire de populatia adulta, tinerii sunt atrasi mai mult 
de viata sociala si divertisment, alocand mai bine de 1 ora zilnic vizitelor, conversatiilor, 
petrecerilor, etc.  
0 alta activitate de petrecere a tiimpului liber, specifica tinerilor, este utilizarea calculatorului, 
in medie cate 1 ora pe zi (mai cu seama persoanele de 15-24 ani). In comparatie cu adultii, 
tinerii aloca zilnic de 3 ori mai mult timp liber pentru practicarea activitatilor sportive. 
Totodata, provocarile pentru tineri sunt foarte mari, in conditiile in care institutia familiei 
este afectata de migratia parintilor in cautarea unor locuri de munca mai bine platite, 
divorturi, iar controlul social din partea comunitatii s-a diminuat semnificativ. Astfel, in 
randul tinerilor sunt raspandite comportamente riscante: abuzul de alcool, consumul de 
droguri, relatii sexuale neprotejate, comiterea infractiunilor, etc. 
Efectele negative ale acestor comportamente antisociale, amplificate de consecintele 
pandemiei sanitare din ultimii doi ani produc un impact de durata, atat la nivel personal, cat 
si la nivelul societatii, in general. 
In prezent, accesul persoanelor cu dizabilitati sau a persoanelor asistate social la facilitatile 
sportive si de agrement este extrem de limitat, fapt ce face imposibila imbunatatirea 
indicelui general de practicare a activitatii fizice si a sportului la nivelul populatiei, in 
ansamblu. 
In cazul prezentului obiect al parteneriatului public-privat, apare necesitatea constructiei 
arenei polivalente dotata cu toate facilitatile necesare pentru ca persoanele cu dizabilitati 
sa poata avea acces facil in incinta complexulului. Cu alte cuvinte, arena polivalenta va avea 
la baza infrastructura necesara pentru persoanele cu dizabilitati si va face posibila integrarea 
acestora si accesarea intr-un singur loc a diverselor evenimente de tip sportiv, cultural si de 
agrement. Vorbind de social, trebuie sa mentionam ca, constructia unei arene polivalente 
va insemna crearea de noi locuri de munca, respectiv va contribui la scadrea ratei somajului, 
totodata se va dezvolta, in principal, infrastructura obiectivelor destinate sportului in 
conformitate cu normele europene privind accesibilitatea populatiei la facilitatile pentru 
practicarea sporturilor. 
 
In Municipiul Constanta nu exista un complex multifunctional care sa corespunda 
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standardelor internationale privind pregatirea sportivilor si organizarea de competitii la un 
nivel adecvat de comfort si siguranta pentru publicul spectator. Exista constructii sportive 
pentru diverse sporturi,  majoritatea mai vechi de 30 de ani si cateva constructii noi, inclusiv  
o sala polivalenta de 5.000 locuri in constructie dar un complex sportiv multifunctional 
lipseste din peisajul orasului in conditiile in care populatia orasului este in crestere, cerintele 
sociale, profesionale sunt tot mai mari. 
 
Prin constructia unui complex modern se vor asigura conditii optime pentru desfasurarea 
de competitii sportive la nivel national si intenational. Complexul va raspunde criteriilor 
federatiilor continentale pentru sporturi de echipe si individual, pentru organizarea 
campionatelor si a cupelor europene si internationale, construirea lui generand oportunitati 
importante pentru Municipiul Constanta, deoarece astfel tara noastra intra in circuitul 
oraselor cu centre omologate pentru competitii continentale si poate fi implicata in 
gazduirea acestora. 
Gratie constructie complexului, se va lansa procesul de dimunuare a problemei actuale in 
care o parte importanta  a polulatiei o reprezinta categoria celor cu exces de greutate, iar 
inactivitatea fizica este al 6-lea cel mai mare factor de risc responsabil pentru anii trai pentru 
reducerea duratei de viata in Romania, avand cea mai mare pondere in cazul bolilor 
cardiovasculare, a diabetului si a cancerului.  
 
In prezent, la nivel european exista o evidenta clara a prejudiciilor pe care sedentarismul le 
provoaca sanatatii. Raportul Organizatiei Mondiale a Sanatatii intitulat "Sanatate si 
dezvoltare prin sport si activitate fizica" evidentiaza faptul ca fiecare dolar investit in 
activitatea fizica determina o economisire de 3,2 dolari pentru sistemul medical. In Uniunea 
Europeana se estimeaza ca obezitatea reprezinta pana la 7% din costurile de sanatate 
publica, iar cifra este in continua crestere; in aceste conditii, sportul de masa nu mai poate 
fi considerat o optiune, ci o necesitate pentru un stil de viata sanatos. 
Statisticile arata ca starea sanatatii psihofizice, gradul de dezvoltare psihofizica si de 
pregatire motrica a elevilor prescolari se regasesc intr-o continua scadere. Astazi, in 
Romania, in medie, fiecare copil sufera de 2- 3 boli in decurs de un an. Aproape 30% dintre 
copii sunt bolnavi timp indelungat, mai mult de 30% au anumite deficiente fizice (mai ales 
ale coloanei vertebrale), iar mai mult de 40% necesita psihofiziocorectie, fapt care explica, 
in fond, nivelul redus al pregiitirii copiilor de varstia scolara (mai mult de 40%) pentru studii 
in scoala primara pentru ca, in marea lor majoritate, aceasta categorie de copii sufera de 
hipodinamie si au un nivel scazut al imunitatii. 
 
Prin constructia arenei complexului sportiv vor fi antrenati in activitati sportive inclusiv 
copiii de varsta prescolara care, conform statisticilor, mai mult de 50% dintre ei nu practica 
sistematic si organizat, activitati de educatie fizica, in baza unor programe ale institutiilor de 
invatamant de acest nivel, iar mai mult de 70% nu sunt incadrati in activitati de cultura fizica 
si sport in sistemul institutiilor extrascolare cu profil sportiv.  
In mod traditional, procesul instructiv de educatie fizica al elevilor se realizeaza, in fond, sub 
forma lectiilor si intr-o masura oarecare - in cadrul invatamantului suplimentar familial, 
extrascolar, special si in cel al autoeducatiei. 
 
Beneficiile practicarii sportului nu se regasesc doar la nivelul starii generale de sanatate sau 
a capacitatilor fizice, activitatea fizica influenteaza pozitiv atitudini si sisteme de valori 
(munca in echipa, comunicare, toleranta, leadership, respect fata de reguli/norme si 
adversari, fair-play, etc.), combaterea narcomaniei, alcoolismului, etc. 
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Asadar, edificarea complexului vine sa solutioneze problemele enuntate mai sus prin 
promovarea unui mod de viata sanatos, respectiv, investirea in prevenirea bolilor, investirea 
in sportul de masa si incurajarea practicarii exercitiilor fizice de care un procent cat mai 
mare al populatei, ceea ce va duce in final si la ridicarea nivelului de viata a populatiei.  
Totodata la nivel urban, realizarea complexului sportiv cu amenajarile exterioare propuse 
va facilita dezvoltarea zonei, cumva iesit din circuitul firesc al orasului, va facilita 
conectivitatea zonelor urbane  adiacente complexului prin intermediul acestuia, promavand 
sportul, de masa si de performanta, un mod de viata sanatos, contribuind la rezolvarea, 
chiar si partiala a problemelor sociale contemporane. 
Prin implicarea tuturor entitatilor publice si private din sectorul sportiv si din domeniile 
conexe intr-o strategie comuna care promoveaza un stil de viata sanatos pentru toate 
varstele putem genera schimbarea. Consideram astfel oportuna parcurgerea mai multor 
pasi care, in final, sa conduca la dezvoltarea sportului de masa si de performanta in 
Municipiul Constanta, in regiunea Dobrogea.  

 

2.4.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice  
Avand in vedere actualul trend de crestere al competitivităţii urbane, in care complexurile 
sportive au devenit elemente de reprezentativitate, contribuind puternic la dezvoltarea 
economică a localităţilor, investitia – Complex Sportiv Constanta -  reprezintă o prioritate 
ridicată în cadrul strategiilor sectoriale si locale implementarea lui are aducand următoarele 
efecte directe: 
- creşterea calităţii infrastructurii sociale a zonelor în care se execută arena sportiva ; 
- cresterea competitivitatii regiunilor ca locaţii pentru derularea evenimentelor sportive; 
- cresterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor; 
- dezvoltarea sportului şi activităţilor legate de sport trebuie să fie facilitate la nivel 

naţional prin crearea unei infrastructuri agrementate naţional si internaţional, 
constituind un factor motivaţional în formarea tinerilor pentru performanţă. 

- diminuarea discrepanței între zonele atractive pentru investitori si cele neatractive, 
printr-o mai buna utilizare a sinergiilor regionale;  

- rezolvarea unei nevoi sociale a colectivității în aria căreia este amplasat complexul 
sportiv.  

- impactul economic direct al implementarii proiectului asupra societăților comerciale 
ce au ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de investiții în domeniul 
construcțiilor și execuția de lucrări de construcții și de asemenea imbunatatirea 
activității economice a companiilor de construcții furnizoare de materii prime și 
materiale. 

- proiectul include amenajarea urbanistică a zonei astfel încât aceasta să capete valențe 
noi, atât pentru iubitorii de plimbări în aer liber cât și din punct de vedere turistic. 
 

Obiectivul general al proiectului ii reprezinta dezvoltarea infrastructurii sportive 
Municipiului Contanta si, implicit, a calitatii vietii locuitorior, precum si a locuitorilor din 
zonele limitrofe, prin îmbunătăţirea calitativă atât a infrastructurii cât şi a serviciilor sociale.  
 
Obiectivele principale al investitiei sunt dupa cum urmeaza: 
- construirea unui complex sportiv, la nivelul cerintelor si exigentelor forurilor 

internationale, realizarea amenajarilor exterioare, a imprejmuirilor si a bransamentelor 
la utilitatile publice; 

- organizarea de evenimente complementare (concerte, spectacole, expozitii, etc); 
- crearea unui punct de atractie urbanistica si simbol al comunitatii; 
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- prin construirea complexului sportiv se va sprijini mai eficient dezvoltarea pe termen 
lung a sportului de mansa si al sportului de performanta, oferind astfel o alternativa de 
calitate atat pentru petrecerea timpului liber si a adoptarii unui stil de viata sanatos; 

- asigurarea posibilitatii de desfasurare a cca. 60 meciuri/an, in diverse faze 
competitionale, nationale si internationale;  

- asa cum a fost gandita procedura de construire, complesul va indeplini toate 
reglementarile necesare si va oferi conditii optime pentru a putea fi gazda unor 
evenimente culturale de mai multe genuri, fara limitare la zona sportiva fotbal sau alte 
sporturi, facilitind participantilor o experienta unitara, garantand desfasurarea tuturor 
intalnirilor in conditii optime;  

- îmbunătăţirea calitativă a activităţii sportive in Municipiul Constanta 
- îmbunătăţirea posibilităţilor de petrecere a timpului liber pentru locuitorii zonei si nu 

numai; 
- imbunatatirea atractivitatii mediului urban printr-o dezvoltare urbană unitară, 

integrata si durabila; 
- imbunatatirea calităţii mediului urban prin extinderea spatiilor verzi amenajate si 

curate; 
- dezvoltarea capitalului uman prin diversitatea de activităţi sociale recreativ 

educaţionale, culturale, sportive si creative - interventie de tip preventiv prin care se 
formeaza noi deprinderi necesare unui comunitati sanatoase realizabil prin dezvoltarea 
activitatilor conexe infrastructurii sportive; 

- reducerea excluziunii locuitorilor, mai ales a celor ce fac parte din grupurile vulnerabile, 
prin catalizarea implicarii unei mari diversităţi de grupuri în activităţi multiple si prin 
imbunatatirea ofertei de activitati sociale recreativ-educaţionale, recreativ-culturale, 
recreativ-sportive, recreativ-creative; 

 
2.5 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind 

situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 
scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză. 

 
Studiul de prefezabilitate care a stat la baza procedurii de achiziție publică a serviciilor de 
elaborare documentație tehnico-economică pentru faza - Studiu de fezabilitate, expertiză 
tehnică, studii de teren, documentație obținere avize, altele, pentru obiectivul de investiții: 
„Construire complex sportiv Constanța”, situat in str. Primăverii, nr. 2-11, jud. Constanța – a 
fost elaborat de către IGLOO Associated Archiects S.R.L. și Tudor Residence S.R.L. in mai 2020 
si a fost aprobat prin H.C.L. Constanta nr. 230 / 30.07.2020. 
 
Studiul de prefezabilitate recomanda ca la etapa Studiu de Fezabilitate sa se studieze in 
detaliu a configutatiile spatiale si functionale, in conformitate cu legislatia in vigoare si 
confirmarea conceptelor propuse in Scenariul 1 si Scenariul 2 din Studiul de Prefezabilitate 
eventual si a altor scenarii, daca este cazul. Optiunile propuse la etapa Studiu de fezabilitate 
au la baza conceptele stabilite in cele doua scenarii propuse prin Studiul de prefezabilitate 
cu posibile modificari aparute pe parcursul dezvoltarii conceptului.  
Se vor avea in vedere urmatoarele activitati, fara a se limita insa la acestea: 

− Detalierea informatiilor geotehnice prin elaborarea unui studiu geotehnic de detaliere; 

− Conformarea circulatiilor si a fluxurilor verticale si orizontale; 

− Studierea impactului asupra zonei in urma implementarii obiectivului de investitie; 

− Indeplinirea normelor prevazute in Regulamentul UEFA si in regulementele 
intemationale aferente sporturilor incluse in acest proiect; 
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− Confirmarea abordarii din punct de vedere al protectiei la incendiu, prin elaborarea unui 
studiu preliminar la  privind siguranta la incendiu; 

− Studierea celor mai bune variante din punct de vedere calitate - pret pentru finisajele 
incluse la urmatoarea faza de studiu; 

− Gasirea celor mai bune solutii pentru intretinerea suprafetelor de joc. 

3.  Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investiţii2)  

2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor 
prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza 
studiu de prefezabilitate.  

In cadrul prezentei documentatii de studiu de fezabilitate au fost studiate atat cele doua 
variante definitie de studiul de prefezabilitate, un stadion de 10.000 locuri si unul de 15.000 
de locuri, ambele variante avand si celelalte obiecte majore, arenele de tenis si centrul 
sportiv de recuperare cat alte doua variante alternative pentru optimizarea tehnico-
economica a investitiilor. 
Pe parcursul elaborarii studiului de fezabilitate au intervenit doua schimbari majore privind 
tema initiala de proiectare, stabilita de studiul de prefezabilitate din 2020: 
1) Prima schimbare se datoreaza fuziunii din mai 2021 intre cluburile de fotbal FC Farul 

Constanta si FC Viitorul Constanta, echipe fanion al judetului Constanta, prima evoluand 
in Liga a 2-a iar cealalta in Liga 1. Aceasta fuziune a creat o masa de suporteri mai mare, 
un numar sporit de spectatori fata de premizele studiului de prefezabilitate din anul 
2020.  

 
Astfel s-a considerat ca variantele cu stadionul de 10.000 respectiv 15.000 de locuri sunt 
nefezabile din punct de vedere al capacitatii si a intretinerii acestuia, si in consecinta s-
a impus necesitatea maririi capacitatii stadionului de la 15.000 de locuri la 18.000 locuri, 
eventual 20.000. 
Aceasta modificare comporta si o marire de suprafata construita aferenta numarului 
mai mare de spectatori, materializandu-se intr-o amprenta mai mare a stadionului, fapt 
ce are implicatii asupra amplasarii obiectelor investitionale in incinta complexului 
sportiv. 
 

2) A doua schimbare de date de tema este legata de terenul de atletism. Prin Studiul de 
prefezabilitate s-a prevazut ca noul stadion va fi unul de fotbal, o arena, acest fapt 
insemna eliminarea pistelor de atletism si  realizarea unei facilitati similare intr-o alta 
locatie din municipiu conform legislatiei din domeniul sportului. S-a considerat ca modul 
cel mai adecvat de a indeplini cele doua deziderate, de a avea o arena de fotbal si de a 
avea si piste de atletism in aceasi zona, este acela de a pastra atletismul in incinta 
complexului sportiv si a-l dezvolta in jurul terenului de fotbal de antrenament din partea 
nordica a incintei. S-a propus un teren de atletism cu toate facilitatile acestui sport: piste 
de alergare cu 8 culoare (fata de 6 piste in vechiul stadion), facilitati pentru saritura in 
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lungime si triplusalt, saritura in inaltime si cu prajina, aruncarea ciocanului, discului si cu 
sulita cu anexele necesare fucntionarii optime atat pentru sportivi de performanta cat 
si pentru amatori din sportul de masa.  
Aceasta a doua modificare comporta si ea o marire de suprafata construita aferenta 
pistelor de atletism, conducand la o amprenta mai mare a terenului de antrenamente. 
materializandu-se intr-o amprenta mai mare a stadionului, fapt ce are implicatii asupra 
amplasarii obiectelor investitionale in incinta complexului sportiv. 
Cele doua modificari pe langa imensul beneficiu pe plan social si sportiv, de a avea in 
centrul orasului un stadion de capacitatea de 18.000 locuri si un teren de atletism 
complet echipat, comporta si o marire de suprafata construita aferenta celor doua 
constructii cu implicatii asupra amplasarii tuturor obiectelor investitionale in incinta 
complexului sportiv, fotbal, tenis si recuparere sportivi. 
 
La aceste doua modificari de tema se mai adauga o modificare de ordin arhitectural fata 
de propunerile Studiului de prefezabilitate. Astfel s-a considerat necesara realizarea 
pietei urbane la nivelul inferior al terenului, la cota absoluta 8,70m fata de cca. 15,00m 
conform studiului de prefezabilitate din motive urbanistice si arhitecturale. Aceasta 
modificare elimina spatiul subteran propus prin  studiul de prefezabilitate, ce comporta 
un numar mare de probleme functionale, cum ar fi iluminarea si aerisirea naturala, 
traseele de evacuare etc., dar creaza premisele realizarii unei piete urbane majore in 
interiorul complexului sportiv cu mai multe implicatii benefice, dupa cum urmeza: 

− conectivitate la nivel pietonal intre strazile Primaverii si Pictor Ion Andreescu, ce ar 
permite o utilizare mai intensa a spatiului public din interiorul complexului sportiv 
in timpul zilelor fara evenimente (non matchday); 

− rezolvarea separarii fluxurilor de utilizatori, sportivi si spectatori de fotbal, prin 
separarea acestora pe doua nivele diferite, sportivii si accesul autocarelor la nivelul 
inferior si spectatorii la nivelul superior; 

− creaza un spatiu urban protejat, propice desafusarii unor evenimente culturale fara 
implicatii asupra traficului urban din zona, animand totodata spatiul dintre cladirile 
sportive propuse; 

− creaza premisele de dezvoltare pentru stadionul de rugby, impunand ca necesitate 
trecerea acesteia in administrarea primariei Constanta, integrarea ei in viitoarea 
dezvoltare pentru a realiza un spatiu urban unitar si un complex sportiv  
multifunctional. 

 
In cadrul propunerii s-a luat in calcul dezvoltarea unui concept urban-arhitectural extins, 
similar cu Studiul de prefezabilitate, prin care terenul stadionului de rugby, momentan 
in proprietetea si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului (MTS) si constructia 
viitoare a stadionului de rugby se vor realiza intr-o etapa ulteriora, inregrat in viitorul 
complex sportiv propus. 

 
Studiul de fezabilitate propune si prezinta urmatoarele doua scenarii / optiuni tehnico-
economice:  
1) Scenariu 1 – Varianta conforma cu propunerile Studiului de prefezabilitate (2020), 

completata cu marirea capacitatii stadionului la 18.000 locuri si realizarea de teren de 
atletism in jurul terenului de antrenamente.  
Acest scenariu prevede analiza si studierea tuturor obiectelor investitionale prevazute 
prin Studiul de prefezabilitate impreuna cu cele doua modificari de tema ulterioare si 
dezvoltarea acestora tehnico-functional in functie de prevederile avizelor si acordurilor 
obtinute respectiv a studiilor de specialitate elaborate in etapa anterioara.  
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Scenariul 1 - Vedere aeriana dinspre S-E  
 
Astfel au rezultat urmatoarele obiecte majore: 

− Obiect 1 - Construire Stadion "Gheorghe Hagi", compus din urmatoarele cladiri / 
obiecte investitionale: 

− Obiect 1.1  - Stadion "Gheorghe Hagi" si esplanada din jurul stadionului; 

− Obiect 1.2  - Teren de antrenament fotbal si atletism cu tribuna acoperita pe 
latura vest; 

− Obiect 1.3  - Cladire vestiare pentru fotbal si atletism; 
 

− Obiect 2: Construire arene tenis si dependințe, compus din urmatoarele cladiri / 
obiecte investitionale: 

− Obiect 2.1  - Arena de tenis „Simona Halep” cu 5.000 locuri; 

− Obiect 2.2  - Arena de tenis cu 1.000 locuri; 

− Obiect 2.3  - Terenuri de tenis de camp pentru antrenament (3 terenuri); 
 

− Obiect 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonament; 
 

− Obiect 4: Amenajări exterioare – accese, promenada, alei, drumuri si plaforme, 
retele de utilitati; imprejmuire, amenajari peisagere, etc., aferente fiecarui obiect 
de mai sus; 

 

− Obiect 5: desfiintare corpuri existente – stadion si anexe, cladiri tehnice, drumuri si 
alei, conform art. 8, alin. (4) din Legea nr.50/1991 cu modificarile si cpmpletarile 
ulterioare; 

 

− Obiect 6: realizare organizare de santier, pentru fiecare obiect de mai sus. 
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In Scenariul 1 au rezultat urmatoarele arii construite pentru fiecare obiect: 
Tabel date tehnice Scenariu 1 – suprafete construite, regim de inaltime: 

Nr. 
Crt. 

Obiect Aria  
construita  
Ac (mp) 

Aria  
desfasurata  
Ad (mp) 

Regim  
de inaltime 
H max (m) 

1 Obiect 1.1   
Stadion "Gheorghe Hagi"  

17.820,00 54.400,00 S+D+P+2E 
18,50/22,50m 

 Esplanada 11.040,00 11.040,00 - 

 Teren de joc - incinta 10.040,00 - - 

2 Obiect 1.2   
Terenul de antrenament fotbal si 
atletism 

13.450,00 
 

- 
 

- 

 Tribuna acoperita 447,00 447,00 P 
5,00m 

3 Obiect 1.3   
Cladire vestiare 

575,00 1.070,00 P+1E 
6,50m 

4 Obiect 2.1  
Arena de tenis cu 5.000 locuri 

4.180,00 8.470,00 S+P+3E 
15,20m 

 Teren de tenis de camp 1.077,00 - - 

5 Obiect 2.2  
Arena de tenis cu 1.000 locuri 

1.838,00 3.060,00 P+1E 
7,45 

 Teren de tenis de camp 762,00 - - 

6 Obiect 2.3  
Terenuri de tenis de camp pentru 
antrenament - 3 terenuri; 

2.496,00 - - 

7 Obiect 3 
Centru sportiv de recuperare 

1.940,00 13.010,00 P+M+8E 
44,50 

8 Obiect 4 
Amenajări exterioare 

- - - 

 Drumuri, alei si platforme 12.828,00 - - 

 Spatii verzi amenajate 9.750,00 - - 

  
Total Scenariu 1 

 
88.276,00 

 
91.490,00 

 

  
Indicatorii urbanistici rezultati sunt urmatoarele: 

− Procent de ocuparea terenului – POT = 59,36% 

− Coeficient de utilizarea terenului – CUT = 0,95; 

− Regim de inaltime – D+P+8E, Hmax = 44,50m (Centru sportiv de recuperare). 

− Suprafata de spatiu verde = 25.258,00 mp, reprezinta 28,61% din suprafata 
terenului aferent investitiei (inclusiv terenurile de joc inierbate). 

 
2) Scenariu 2 – Varianta conforma cu posibilitatile optime si fezabile realizarii si 

functionarii complexului sportiv. 
Acest scenariu prevede modificarea Obiectului 2 – Arene de tenis prin eliminarea unei 
arene de tenis si realizarea unei singure arene de 3.000 de locuri.  
Restul obiectelor se pastreaza ca si in Scenariul 1. 
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Scenariul 2 - Vedere aeriana dinspre S-E  
 
Motivul acestei modificari este de ordin tehnico-economic.  
Din punct de vedere arhitectural s-a constatat o densitate foarte ridicata de volume mari 
intr-un context urban preponderent de locuinte si s-a adoptat ideea unei compozitii mai 
“aerisite”, cu volumele amplasate la distante mai mari intre ele, mai usor de cuprinse cu 
privirea dinspre strazile adiacente. 
Din punct de vedere economic aceasta modificare a fost necesara din cauza valorilor de 
investitie foarte ridicate a lucrarilor de consolidare incinta absolut necesare pe latura 
dinspre strada Primaverii si terenul de rugby, unde apropierea de limita a constructiilor, 
in forma initiala propusa a impus realizarea de piloti si pereti de sustinere pe toata 
lungimea acestor laturi. Aceste lucrari de consolidare a terenului, pe langa valoarea 
ridicata de investitie necesita si un timp de executie prelungit si inseamna cantitati mari 
de pamant excavat si de transportat, cu efecte asupra bugetului investitie pe de o parte 
si asupra mediului inconjurator pe de alta parte, factori negativi in aprecierea 
oportunitatii solutiei initiale, popuse sprin Studiul de prefezabilitate. 
 
Astfel prin modificarea propusa au rezultat urmatoarele obiecte majore: 

− Obiect 1 - Construire Stadion "Gheorghe Hagi", compus din urmatoarele cladiri / 
obiecte investitionale: 

− Obiect 1.1  - Stadion "Gheorghe Hagi" si esplanada din jurul stadionului; 

− Obiect 1.2  - Teren de antrenament fotbal si atletism cu tribuna acoperita pe 
latura vest; 

− Obiect 1.2  - Cladirea cu vestiare pentru fotbal si atletism; 

− Obiect 2: Construire arene tenis si dependințe, compus din urmatoarele cladiri / 
obiecte investitionale: 

− Obiect 2.1  - Arena de tenis „Simona Halep” cu 3.000 locuri; 

− Obiect 2.2  - Terenuri de tenis de camp pentru antrenament (4 terenuri); 

− Obiect 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonament; 
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− Obiect 4: Amenajări exterioare – accese, promenada, alei, drumuri si plaforme, 
retele de utilitati; imprejmuire, amenajari peisagere, etc., aferente fiecarui obiect 
din primele trei de mai sus; 

− Obiect 5: desfiintare corpuri existente – stadion si anexe, cladiri tehnice, drumuri si 
alei, conform art. 8, alin. (4) din Legea nr.50/1991 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

− Obiect 6: realizare organizare de santier, pentru fiecare obiect de mai sus. 
 
In Scenariul 2 au rezultat urmatoarele arii construite pentru fiecare obiect: 
Tabel date tehnice Scenariu 2: 

Nr. 
Crt. 

Obiect Aria  
construita  
Ac (mp) 

Aria  
desfasurata  
Ad (mp) 

Regim  
de inaltime 
H max (m) 

1 Obiect 1.1   
Stadion "Gheorghe Hagi"  

17.820,00 53.330,00 S+D+P+2E 
18,50/22,50m 

 Esplanada 8.570,00 8.570,00 - 

 Teren de joc - incinta 10.040,00 - - 

2 Obiect 1.2   
Terenul de antrenament fotbal si 
atletism 

13.450,00 
 

- 
 

- 

 Tribuna acoperita 447,00 447,00 P 
5,00m 

3 Obiect 1.3   
Cladire vestiare 

760,00 1.510,00 P+1E 
6,50m 

4 Obiect 2.1  
Arena de tenis cu 3.000 locuri 

2.540,00 5.252,00 S+P+2E 
15,20m 

 Teren de tenis de camp 1.015,00 - - 

5 Obiect 2.2  
Terenuri de tenis de camp pentru 
antrenament - 4 terenuri; 

3.225,00 - P+1E 
7,45m 

6 Obiect 3 
Centru sportiv pentru 
recuperare 

1.940,00 13.010,00 P+M+9E 
44,50m 

7 Obiect 4 
Amenajări exterioare 

   

 Drumuri, alei si platforme 15.702,00 - - 

 Spatii verzi amenajate 12.585,00 - - 

  
Total Scenariu 2 

 
88.276,00 

 
82.120,00 

 

  
Indicatorii urbanistici rezultati sunt urmatoarele: 

− Procent de ocuparea terenului – POT = 56,51% 

− Coeficient de utilizarea terenului – CUT = 0,89; 

− Regim de inaltime – D+P+8E, Hmax = 44,50m (Centru sportiv de recuperare). 

− Suprafata de spatiu verde = 28.095,00 mp, reprezinta 34,52% din suprafata 
terenului aferent investitiei (inclusiv terenurile de joc inierbate). 

 

3.1.  Particularităţi ale amplasamentului:  
a) Descrierea amplasamentului:  

i) Generalitati 
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Terenul destinat investiției are o suprafață de aproximativ 8,5 ha și este situat în zona 
de nord a orașului, insula urbană din care face parte fiind cuprinsă între strada 
Primăverii, strada Pictor Andreescu, strada Soveja și strada Făgetului. Aria cuprinde cu 
precădere zone de locuire colectivă și individuală pe lot, precum și dotări de comerț și 
servicii, și ansamblul aferent Palatului Copiilor cu parcul aferent.  
In raza imediata a insulei urbane se mai regasesc un centru comercial, City Park Mall si 
zona de agrement din jurul lacului Tabacariei si limita nordica zonei centrale a orasului 
ce cuprinde la fel zone de locuire colectivă și individuală pe lot respectiv spatii 
comerciale si cladirii institutionale. 
Infrastructura rutieră asigură accesibilitatea carosabilă, la nivelul rețelei de drumuri 
situl conectându-se ușor prin intermediul arterelor de circulație existente. 
Terenul investiției este situat în str. Primăverii nr. 2-11, Mun. Constanța, jud. Constanța.  
Cota absolută a terenului din amplasament variază între 19 m rMN pe zona sud-vestică 
și 7 m rMN pe zona nordică; terenul prezentand o denivelare in lungul ei de cca. 11 m, 
cu partea inferioara inspre zona nord-estică. 
In prezent pe amplasament se gasesc toate constructiile vechiului stadion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Relația amplasamentului cu 
rețeaua principală de circulație 
carosabilă la nivelul Municipiului 
Constanța  

 
Conform certificatului de urbanism nr. 2523 din 17.08.2020 emis de Primaria Constanta, 
si a extrasului de Carte Funciară, eliberat la cerere, sub nr. 101962 din data de 
12.08.2020, pe amplasament se regăsesc următoarele corpuri de construcții: 

− corp C1 - pavilion administrativ S+P+2E cu suprafața construită Ia sol de 931 mp;  

− corp C2 - magazie, cu suprafața construită la sol de 795 mp; 

− corp C3 - magazie cu suprafața construită la sol de 243 mp; 

− corp C4 - tribuna oficială cu suprafața construită la sol de 263 mp; 

− corp C5 - magazie cu suprafața construită la sol de 244 mp; 
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− corp C6 - club ciclism cu suprafața construită la sol de 97 mp; 

− corp C7 - centrală termică cu suprafața construită la sol de 195 mp; 

− corp C8 - anexă cu suprafața construită Ia sol de 43 mp; 

− corp C9 - pistă antrenament cu suprafața construită la sol de 3622 mp; 

− corp C10 - teren antrenament gazon cu suprafața construită la sol de 6711 mp. 
Lucrarile de desfiintare (efectiv demolare) vor trebui sa se desfasoare in buna parte in 
paralel cu realizarea noului stadion, acest aspect urmand a fi luat in considerare atat 
la calcularea timpului de executie cat si la esalonarea lucrarilor.  

 
ii) Topografie: 

− Suprafața terenului: 85.000 mp din acte, respectiv 88.276 mp masurat; 

− Forma terenului: poligonală neregulată; 

− Coordonate: 44°11′50″N / 28°38′21″E. 
 

iii) Informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, 
după caz); 

− Destinația terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului 
aprobate, P.U.G. municipiul Constanta: ZRV 2b - Complexe si baze sportive. 

− Pentru toate subzonele functionale, realizarea lucrarilor de constructii se poate face 
numai pe baza de PUZ cu regulament aferent, aprobat conform legii,prin care se vor 
stabili: conditiile urbanistice specifice amplasamentului, tipurile de plantatii si 
modalitatile de intretinere a acestora, etapizarea realizarii spatiilor plantate, modul 
de amenajare a aleilor pietonale si conformarea elementelor cu caracter decorativ. 

− Pentru zonele umede sunt necesare studii de specialitate, inclusiv pentru a se 
identifica valoarea acestora din punct de vedere ecologic. Se recomanda initierea 
de catre CLMC a lucrarilor de reabilitare a spatiilor plantate prin elaborarea de studii 
de specialitate si PUZ. 

− Utilizari admise: sunt admise amenajari complexe pentru practicarea sportului in 
spatii acoperite si descoperite; sunt admise amenajari specifice pentru odihna, 
agrement si recreere; 

− Nota: In toate cazurile sunt admise activitatile de baza ale zonei plantate, activitati 
ale functiunilor complementare care sustin functiunea principala, precum si 
activitati de intretinere curenta; 

− Utilizari admise cu conditionari: orice interventie necesita documentatii specifice 
aprobate de organele competente, in conformitate cu prevederile Legii nr. 
137/1995 si cu normele de protectie stabilite pe plan local; 

− Utilizari interzise: se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in 
vigoare; se interzic orice schimbari ale functiilor spatiilor verzi publice si specializate 
si diminuarea suprafetelor inverzite; nu se admit nici un fel de interventii care 
depreciaza caracterul zonelor protejate; este interzisa, in perimetrul de protectie, 
amplasarea de cbiective si desfasurarea de activitati cu efecte daunatoare asupra 
vegetatiei si amenajarillor, se interzic orice amenajari care sa atraga locuitorii in 
spatiile de protectie fata de infrastructura tehnica reprezentata de circulatii majore 
si de retele de transport a energiei electrice si gazelor; se interzice taierea arborilor 
fara autorizatia autoritatii locale, legal abilitate. 

− Terenul face parte din zona de impozitare A, conform HCL nr.236/ 25.05.2005, 
privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța. 
 

iv) Regimul juridic 

− Terenul este situat în intravilanul municipiului Constanța. 
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− Imobilul este domeniul public al municipiului Constanța, identificat prin numar 
cadastral si Carte funciară nr. 221464 conform extrasului de Carte funciară pentru 
informare eliberat la cerere sub nr. 101962 din data de 12.08.2020. 

− Zona protejata: conform Listei monumentelor istorice, anexă la Ordinul nr. 2.828 din 
24 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și 
cultelor nr. 2.314/2004 privind aprcbarea Listei monumentelor istorice, actualizată, 
și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, COD CT-I-S-
A-02555; 

− Monument, ansamblu, sit urban, zona de protectie a unui monument: nu este cazul; 

− Interdictie de construire: nu este cazul, conf. HCL nr. 230 din 30.07.2020. 
 
v) Regimul tehnic 

− Procent maxim de ocupare si utilizare a terenului (POT) - conform HCL 230 DIN 
30.07.2020; 

− Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT) - conform HCL 230 din 30.07.2020; 

− Regim de inaltime, inaltimea maxima admisibila a cladirilor - conform HCL 230 din 
30.07.2020;Condiții de amplasare, echipare si configurare a cladirilor, caracteristici 
ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni) - conform HCL 230 din 30.07.2020; 

− Amplasarea cladirilor fata de aliniament - conform HCL 230 din 30.07.2020; 

− Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor - conform 
HCL 230 din 30.07.2020; 

− Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela - conform HCL 230 din 
30.07.2020; 

− Circulatii si accese - conform HCL 230 din 30.07.2020; 

− Staționarea autovehiculelor - conform HCL 230 din 30.07.2020; 

− Aspectul exterior al cladlrllor - conform HCL 230 din 30.07.2020; 

− Conditii de echipare edilitara - conform conform HCL 230 din 30.07.2020; 

− Spatii libere si spatii plantate - conform HCL 230 din 30.07.2020; 

− Imprejmuiri - conform HCL 230 din 30.07.2020; 

− Indicatori urbanistici existenti ZRV2b: 

− Procentul de ocupare a terenului 

− Aria construita la sol (constructii, circulatii, platforme) Ac ......... 36.540,00 mp 

− P.O.T. .......................................................................................... 41,39% 

− Coeficientul de utilizare a terenului  

− Aria construita desfasurata (constructii, platforme) Adc .......... 37.790,00 mp  

− C.U.T. ................................................................................................... 0,43. 

− Regim de inaltime  

− Regim de inaltime P+2E (peluza nord) 

− H maxim = 35,50 m, turnuri nocturna.  
 

b) relaţii cu zone învecinate, accese existente şi/sau căi de acces posibile;  
i) Amplasamentul se învecinează cu: 

− Nord: Palatul Copiilor Constanța, situat la aproximativ 110 m distanță de limita de 
proprietate; 

− Vest: trotuar și strada Primăverii, situat lângă, respectiv, la 5 m distanță de limita de 
proprietate; 

− Sud: parcare și blocuri de locuit, având regimul de înălțime P+8E+9R, situată la 
aproximativ 6 m, respectiv, 15-20 m distanță de limita de proprietate; 
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− Est: str. Pictor Ion Andreescu, clădire în execuție P+1E+M și teren fără construcții, 
situată la aproximativ 5 m, respectiv, 15-20 m distanță de limita de proprietate. De 
asemenea, amplasamentul se învecinează pe zona Nordică cu terenul de rugby ce 
se află în afara limitei de proprietate aferentă documentației pentru prezenta faza 
de Studiu de Fezabilitate. Terenul de rugby face parte din baza sportivă existentă, 
însă, nu face parte din prezenta investiție. Conform studiului de prezabilitate, acestă 
zonă va fi tratată ulterior într-o fază ulterioară de investiție. Astfel, terenul de rugby 
fiind amplasat în afara limitei de proprietate reprezintă o vecinătate. 

− La data realizării prezentului proiect, pe amplasament se află Stadionul Farul 
Constanța înființat în 1955 și construcțiile anexe menționate mai sus; 
Constrangerile generate de amplasament se vor respecta in ambele scenarii 
propuse. 
 

ii) Accesele existente şi/sau căi de acces posibile 

− Accesul principal se face din strada Primăverii prin două carosabile-pietonale în 
zonele vest și sud ale terenului.  

− Accesul secundar se face pe latura de est din strada Pictor Ioan Andreescu. 

− Conform avizului de circulatie accesele auto in viitorul complex sportiv vor fi 
exclusiv din str. Pictor Ioan Andreescu, se vor elimina accesele actuale din strada 
Primaverii. 

− In cadrul propunerii s-a luat in calcul, similar cu Studiul de prefezabilitate, ca terenul 
stadionului de rugby  intr-o etapa ulterioara se va inregra in complexul sportiv nou 
propus si astfel se va realiza un acces secundar catre complexul sportiv din strada 
Primaverii prin terenul aferent stadionului de rugby. 

iii) Planul general al incintei 
A fost generat un plan general al incintei ce se va detalia in faza de PAC/PTE. 

 
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 

construite; 
Stadionul se va amplasa astfel incat axul longitudinal al terenului de joc sa aiba 
orientarea N-S conform cerintelor FIFA si UEFA.  
Repere importante in zona sunt lacul Tabacariei si statiunea Mamaia la Nord. 
 

d) surse de poluare existente în zonă;  
 Nu este cazul. 
 
e) date climatice şi particularităţi de relief;  

Din punct de vedere geomorfologic, județul Constanța se află situat în extremitatea 
sud-estică a României, ocupând aproximativ 2/3 din Podișul Dobrogei. Teritoriul 
județului Constanța aparține în întregime platformei Dobrogei de Sud și Centrale, fiind 
definit de depozite cretacice, eocene, mediterane superioare, sarmatice și pliocene. În 
fundamentul zonei Dobrogei Sudice s-au constatat în unele foraje șisturi cristaline 
mezozonale, șisturi verzi, Silurian, calcare jurasice. Întreaga zonă este acoperită de 
loess, depus pe cale eoliană în Cuaternarul inferior, într-o pătură groasă, care a acoperit 
în întregime rocile din fundament.  
Geomorfologia orașului Constanța prezintă două tipuri de zone caracteristice: 
a. zonele joase ale luncii Dunării cu cote cuprinse între +8 m rMN și +10 m rMN (unde 

se regăsește și amplasamentul investigat) și zona de-a lungul litoralului +0m; 
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b. un podiș cu altitudini cuprinse între +160 m rMN și +200 m rMN la Nord față de 
Marea Neagră și Dunăre, iar la Sud de valea Carasu, cu altitudini mai joase cuprinse 
între +50 m rMN și +100 m rMN. 

Din punct de vedere geologic, structura stratigrafică, specifică municipiului Constanța 
este următoarea: 

− în suprafață se regăsesc depozite leossoide, macroporice, cu concrețiuni 
calcaroase, cu numeroase niveluri de argilă cafeniu-ruginii, specifice Dobrogei;  

− depozitele sarmațiene, care încep cu cele bessarabiene, formate din argile verzui 
sau cafenii, fiind acoperite de calcare lumașelice, iar peste acestea se găsesc 
calcare sarmațiene; 

− orizont format din calcare numulitice în bancuri groase; 

− orizont constituit din nisipuri, marne și calcare cavernoase și sfărâmicioase, cu 
resturi de fosile; 

− depozite calcaroase, depozite terigene (pietrișuri, conglomerate, marne, șisturi 
argiloase); 

− calcare dolomitice, compacte, dure; 

− alternanță de cuarțite și argile roșcate; 

− șisturi verzi și șisturi argiloase compacte brune, gresii cuartice și conglomerate. 

 
Figura 2. Harta geologică a zonei municipiului Constanța (preluare de pe Wikipedia) 
 

Principalele caracteristici meteorologice observate la stația Constanța sunt 
următoarele: 
Temperatura aerului: 

− temperatura medie anuală:  11,2 °C 

− temperatura medie a lunii ianuarie: -0,3 °C 
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− temperatura medie a lunii iulie: 22,2 °C 

− temperatura maximă absolută: 41,0 °C 

− temperatura minimă absolută: -25,0 °C 
Precipitațiile atmosferice: 

− cantități medii anuale   377,8 mm 

− cantități medii lunare cele mai mari  43,5 mm 

− cantități medii lunare cele mai mici 23,8 mm 

− cantitatea maximă căzută în 24 ore  130,0 mm. 
In amplasament, încărcarea de referință la sol din greutatea stratului de zăpadă este 
s0,k = 1,5kPa. 

 
Direcțiile predominante ale vânturilor sunt: cea nordică (21,5%), cea vestică (12,7%) și 
nord-estică (11,7%). Calmul înregistrează valoarea procentuală de 15,2%, iar 
intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 3,6 m/s și aproximativ 
4 m/s pe litoral. 
Se estimează că anual, în zona Mării Negre, există aproximativ 40 de zile cu furtună 
puternică, dintre care aproximativ 40% se produc în timpul iernii. Furtunile pot dura 
între 5 și 6 zile, dar efectul maxim se înregistrează de obicei pe parcursul a 1-2 zile/lună 
în lunile Decembrie - Ianuarie, pe direcțiile E și N-E. Vitezele maxime ale vânturilor, 
înregistrate pe litoral pot atinge   valori de 40 m/s și 34 m/s în direcția NE, respectiv E 
și valori de 20 m/s și 15 m/s, pe direcția SE, respectiv E. 
Salinitatea apei Mării Negre crește de la 0,2%, în zona de vărsare a Dunării în mare, la 
16,4% în zona Constanța; la suprafață, salinitatea fiind redusă. Factorul pH este de circa 
8-8,30 în zona de suprafață. 
Condiții seismice ale amplasamentului  
Conform Normativului P100-1/2013, amplasamentul se află situat într-o zonă care se 
caracterizează prin următoarele valori: 

− accelerația orizontală a terenului pentru proiectare (valoarea de vârf PGA - valori 
de vârf ale accelerației terenului): ag =0,20 g, pentru un interval mediu de 
recurență IMR = 225 ani; 

− perioada de control (colț): Tc =0,7 sec; 

− factorul de amplificare dinamică maximă β = 2,5. 
 

 

Figura 3. Zonarea teritoriului României pentru ag, preluare din P100-1/2013 

P100-1/2013 
ag = 0,20g 
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Evaluarea seismică a construcțiilor existente se va face conform Normativului P100-
3/2019. 

− Adâncimea de înghet - Conform STAS 6054/77 pentru amplasamentul studiat este 
de 80 cm; 

− Frecvența medie a zilelor de îngheț cu T £ 0 °C este de 73,2 zile/an.  

− Durata medie anuală a stratului de zăpadă este de aproximativ 40÷42 zile; 

− grosimea medie a stratului este variabilă, în zonele troienite putând ajunge și la 
50÷60 cm. 
 

 
Figura 4. Zonarea teritoriului României după adâncimea maximă de îngheț, preluare după STAS 
6054/77 

 
Incadrarea în funcție de gradul de afectare la inundații 
Conform Anexei nr. 5 la Legea nr. 575/2001, Municipiul Constanța nu se încadrează în 
categoria unităților administrativ-teritoriale afectate de inundații. 
Incadrarea în funcție de gradul de afectare la alunecări de teren 
Conform Anexei nr. 7 la Legea nr. 575/2001, Municipiul Constanța nu se încadrează în 
categoria unităților administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren, prezentând 
un risc scăzut. 

 
f) existenţa unor:  

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 
care pot fi identificate;  
Conform avize de amplasament si conditii impuse de furnizorii de utilitati, in cadrul 
terenului exista trasee subterane de alimentare cu energie electrica, gaz, agent 
termic, apa si canalizare, ce deservesc constructiile actualului stadion si 
constructiile existente, propuse spre desfiintare sau mutare odata cu lucrarile de 
demolare.  

- posibile interferenţe cu 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. 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională;  
Nu este cazul. 
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g)  caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic 
elaborat conform normativelor în vigoare:  
Conform “Studiu geotehnic privind – “Construire complex sportiv Constanța” Intocmit 
de Popp&Asociatii Inginerie Geotehnica S.R.L., anexat documentatiei, verificat de catre 
Verificator de proiecte Af, ing. Ene Alexandra, referat nr. 44/25.03.2021 pentru :  
LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primăverii, Nr. 2-11, Municipiul 
Constanta 
LOT 2: Construire arene tenis si dependințe, Strada Primăverii, Nr. 2-11, Municipiul 
Constanta 
LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada 
Primăverii, Nr.2-11, Municipiul Constanta 
(i)  date privind zonarea seismică; 
- Conform Anexei nr. 3 la Legea nr. 575/2001, Municipiul Constanța se încadrează în 
zona de intensitate seismică VII, exprimată în grade MSK, echivalată pe baza 
parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României. 
- Intensitatea calculată are la bază efectele evenimentelor seismice majore; zona de 
intensitate seismică VII include efecte precum avarii ușoare până la moderate la 
structurile de rezistență obișnuite, avarii considerabile la construcțiile slab executate 
sau necorespunzător proiectate. 
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 
convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;  
- Presiunea conventionala de calcul Pconv=200kPa in gruparea fundamentala, 

ks=70000kN/mc. 
- Terenul de fundare se incadreaza in categoria pamanturilor cu umflari si contractii 

mari (PUCM): 200kPa 
- Apa subterana a fost intalnita in foraje la adancimea de - 3,10 m și  -10,10 m. 
- Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet este de 80 cm. 
(iii)  date geologice generale; 
Conform Studiului Geotehnic realizat pentru faza de Studiu de Fezabilitate, investigarea 
terenului a cuprins execuția a efectuat 7 (șapte) foraje geotehnice având adâncimea 
cuprinsă între 12 m și 27 m, cu prelevare de probe tulburate și netulburate încercate în 
laborator și încercări SPT, două foraje hidrogeologice, 6 (șase) penetrări dinamice medii 
conduse până la 12,00 m – 20,00 m adâncime și 9 (nouă) dezveliri la fundațiile 
construcțiilor din amplasament. Forajele au fost realizate cu prelevare de probe 
tulburate și netulburate, pe care s-au realizat încercări de laborator. De asemenea, în 
foraje s-au efectuat încercări de penetrare dinamică standard (SPT). 

(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe 
cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic 
cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive 
accesibile, după caz; 
 

Conform Studiului Geotehnic, stratificația întâlnită în forajele geotehnice realizate este 
după cum urmează: 
- Strat 0: 0,00 … -2,00/-2,40 m – Umplutură constituită din material argilos cu pietriș, 

nisip și resturi de cărămidă (13,69/14,48 ... 11,69/12,08 m rMN); 
- Strat 1: -2,00/-2,40 … -6,15/-6,10 m – Argila prăfoasa la argila cafeniu-gălbuie, 

vârtoasa, având plasticitate medie la mare si compresibilitate redusa – Pământ 
sensibil la umezire (PSU) - (11,69/12,08 … 7,54 /8,38 m rMN). Acest strat nu a fost 
interceptat în forajul geotehnic F4;  
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- Strat 1.1: -6,15/-6,10 ... -8,80/-10,10 m – Argilă/Argilă prăfoasă, cafenie și roșiatică, 
vârtoasă, cu concrețiuni de calcar și calcar degradat, având compresibilitate mare-
medie. Stratul nu prezintă sensibilitate la umezire (7,54 /8,38...4,89 /4,38 m rMN). 
Acest strat a fost interceptat doar în forajele geotehnice F1, F2 și F4; 

- Strat 1.2: -8,80/-10,10 ...-10,10/-12,30 m – Argilă/Argilă prăfoasă, cafenie, vârtoasă, 
având compresibilitate medie, cu concrețiuni calcaroase (4,89 /4,38...3,59 /2,10 m 
rMN). Acest strat nu a fost interceptat în forajul geotehnic F5; 

- Strat 1.3: -10, 00 m/-6,60 ... -15,70/-14,10 m – Argilă prăfoasă, cafeniu-deschisă, 
moale-consistentă, având compresibilitate mare (3,04 /5,57....-2,66 m /-1,93 m 
rMN). Deși acest strat se aseamănă din punct de vedere granulometric cu stratul 
1.2, acesta prezintă un indice de consistență ce încadrează stratul ca fiind moale-
consistent. Acest strat a fost interceptat în forajele geotehnice F4÷F7;  

- Strat 1*: -10,10...-13,20 m – Lentilă de argilă nisipoasă cu pietriș, gălbuie și cafeniu 
deschisă (3,59...0,49 m rMN). Acest strat a fost interceptat doar în forajul geotehnic 
F2; 

- Strat 2: -12,30/-7,70 … -17,40/-11,00 m – Calcar oolitic (2,18/0,12 … -2,92/-
3,18 m rMN); Stratul a fost interceptat doar în forajele geotehnice F1÷F3; 

- Strat 3: -17,40/-11,00 ... -24,00/-17,00 m – Argila nisipoasa/Praf nisipos, cafeniu-
gălbuie, cu intercalații cenușii, cu bucăți de calcar, consistentă (-2,92/-3,18 ... -9,52/-
9,28 m rMN). Acest strat a fost interceptat în forajele F1÷F5;  

- Strat 4: -24,00/-18,00 … -27,00/-20,00 m – Calcar oolitic (-9,52/-4,31 … -12,52/-6,31 
m rMN); Stratul a fost interceptat doar în forajele geotehnice F2 și F7 ce au atins 
cele mai scăzute cote absolute. 

 

 
Figura 5. Modelul tridimensional al terenului realizat pe baza stratificației interceptate în 
forajele geotehnice și a încercărilor de penetrare dinamică cu con de tip mediu 

 

 

Figura 6. Profil litologic longitudinal 
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Figura 7. Profil litologic transversal 

 

Figura 8. Profil litologic prin forajele F4-F5 

 

Se va avea în vedere faptul că pe amplasamentul analizat, în urma investigațiilor de 
teren și de laborator realizate, stratificația este neuniformă din punct de vedere al 
caracteristicilor fizice și mecanice ale straturilor coezive interceptate. Nivelul apei 
stabilizat în forajele geotehnice variază între -3,10 m și -10,10 m de la cota terenului 
natural (CTN), diferența semnificativă fiind cauzată de cotele absolute diferite de pe 
amplasament. 
 

Tabelul 1. Nivelul apei subterane interceptat în forajele geotehnice din amplasament 

Foraj nr. 

Cota 
absolută 

foraje  
(m rMN) 

Nivelul hidrostatic 
stabilizat 

măsurat de la CTN 
(m) 

Cota 
absolută a 
apei (rMN) 

F1 14,48 10,10 4,38 
F2 13,69 8,80 4,89 
F3 7,82 3,40 4,42 
F4 13,04 7,05 5,99 
F5 12,17 7,10 5,07 
F6 10,84 6,60 4,24 
F7 7,98 3,10 4,88 

 
Se poate considera pentru apa subterană o cotă de aproximativ 4,80 m rMN. Se 
recomandă – preliminar - să se ia în considerare precaut un nivel de calcul de circa 
6,00 m rMN, deoarece acest acvifer este supus fluctuațiilor cauzate în special de 
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apropierea amplasamentului față de Lacul Tăbăcăriei, dar și de infiltrații din apa 
pluvială, variația sezonieră etc.  
Valorile caracteristice ale principalilor parametri geotehnici 
Prin corelarea rezultatelor determinărilor în laborator și in situ, realizate pentru Studiul 
Geotehnic, în Tabelul  se recomandă ca valori caracteristice generale pe amplasament 
(conform SR EN 1997-1:2004 și NP 122:2010) ale principalilor parametri geotehnici 
pentru stratificația considerată.  
 
Tabelul 2 – Valori caracteristice ale principalilor parametri geotehnici 

Strat Descriere strat Valori caracteristice 

γk, inf γk, sup Ek, inf Ek, sup Φ k, inf 
[°] 

c k, inf 
[kPa] [kN/m3] [MPa] 

0 Umplutură1 17,5 18,5 5 8 10 5 

1 
Argilă/Argilă prăfoasă  
(loess neumezit) 

16 18 12 20 - - 

1 
Argilă/Argilă prăfoasă  
(loess umezit) 

18 20 4 7 20 8,5 

1.1 Argilă/Argilă prăfoasă vârtoasă-tare 18,5 19,8 14 19 17 35 

1.2 Argilă/Argilă prăfoasă vârtoasă-tare (sub NHS) 19,3 19,7 12,4 20,7 16 22 

1.3 Argilă/Argilă prăfoasă moale (sub NHS) 19 19,6 6,5 11,5 19 6,5 

3 Argilă nisipoasă 18,5 20 8 12 18 15 
 

1 Întrucât nu s-au prelevat probe netulburate din stratul de umplutură pentru realizarea 
încercărilor de laborator, parametrii geotehnici indicați sunt orientativi, preluați din 
literatura de specialitate și pe baza experienței similare. 
Denumirea termenilor: 
γ k,inf/sup– greutate volumică în stare naturală, valoarea caracteristică inferioară/ 
superioară; 
E k,inf/sup

 – modulul de deformație liniară, valoarea caracteristică inferioară/ superioară; 
ck și φk – valorile caracteristice ale parametrilor rezistenței la forfecare (coeziunea și 
unghiul de frecare). 
Valorile indicate sunt raportate la o presiune de referință de aproximativ 200 kPa.  
Se va lua în considerare judecata inginerească, pe baza proiectelor similare, pentru 
interpretarea rezultatelor încercărilor și ale modelării. Se recomandă, de asemenea, 
calibrarea calculelor pe baza experienței similare. 
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici se vor obține aplicând coeficienții parțiali 
prevăzuți în normativele și standardele de proiectare în vigoare, în funcție de 
abordarea de calcul aleasă de Proiectant specifică tipului de lucrări geotehnice 
proiectate. 
Agresivitatea apei subterane 
Conform clasificării din SR 13510:2006, probele de apă subterană din forajele F1 și F6 
nu prezintă agresivitate chimică asupra betoanelor și metalelor 
Categoria geotehnică și riscul geotehnic al lucrărilor 
Conform NP 074-2014 si SR EN 1997-1:2004, riscul geotehnic depinde de două categorii 
de factori: pe de o parte, factorii legați de teren, dintre care cei mai importanți sunt 
condițiile de teren și apa subterană, iar pe de altă parte, factorii legați de structură și 
de vecinătățile acesteia. 
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Tabelul 3. Încadrarea în categoria geotehnică și stabilirea riscului geotehnic asociat 
pentru Stadionul „Gheorghe Hagi” și Arenele de tenis ce se vor construi 

Factori considerați Încadrare Punctaj 

Condiții de teren Terenuri dificile 6 

Apa subterană Fără epuizmente  1 

Clasificarea construcției după categoria de importanță* Deosebită, excepțională 5 

Vecinătăți Risc moderat 3 

Zonarea seismică ag ... 0,20g 2 

TOTAL PUNCTAJ 
Categoria geotehnică 3 

Risc geotehnic major 
17 

*Conform NP 074-2014, clasificarea construcţiei după categoria de importanţă se face 
în conformitate cu prevederile codului P100-1. 

Tabelul 4. Încadrarea în categoria geotehnică și stabilirea riscului geotehnic asociat 
pentru Centrul de recuperare – Ds+P+8E 

Factori considerați Încadrare Punctaj 

Condiții de teren Terenuri dificile 6 

Apa subterană Fără epuizmente  1 

Clasificarea construcției după categoria de importanță* Normală 3 

Vecinătăți Risc moderat 3 

Zonarea seismică ag ... 0,20g 2 

TOTAL PUNCTAJ 
Categoria geotehnică 3 

Risc geotehnic major 
15 

*Conform NP 074-2014, clasificarea construcţiei după categoria de importanţă se 
face în conformitate cu prevederile codului P100-1 

- Studiul geotehnic recomandă in conformitate cu indicațiile din Anexa 4 din 
normativul NP 125:2010, pentru stratul de Argilă/Argilă prăfoasă (Strat 1 – PSU), 
valoarea presiunii convenționale de bază este �̅�conv = 120 kPa. Conform Anexei 4 la 
normativul NP 125:2010, compactarea la un grad de compactare Proctor D = 98% 
conduce la sporirea presiunii convenționale, respectiv până la o valoare de 
aproximativ 150 kPa.  

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate 
cu reglementările tehnice în vigoare;  
- din punct de vedere al riscului geotehnic, definit conform NP 074/2007, 

amplasamentul se incadreaza in categoria cu risc geotehnic major. 
- din punct de vedere al categoriei geotehnice amplasamentul se situează la 

categoria geotehnică 3. Categoria geotehnică stabilește volumul de investigații 
geotehnice şi metodele de proiectare – cu referire la proiectarea sistemelor de 
fundare (conform NP 074/2014). Proiectarea lucrărilor din Categoria Geotehnica 2 
se bazează pe date geotehnice obținute din realizarea de șanțuri, penetrări, foraje, 
încercări de laborator şi eventual pe teren.  

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.  
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Conform Studiului geotehnic, se va avea în vedere faptul că pe amplasamentul analizat, 
stratificația este neuniformă din punct de vedere al caracteristicilor fizice și mecanice 
ale straturilor coezive interceptate. 
Nivelul apei stabilizat în forajele geotehnice variază între -3,10 m și -10,10 m de la cota 
terenului natural (CTN), diferența semnificativă fiind cauzată de cotele absolute diferite 
de pe amplasament. 
Se poate considera pentru apa subterană o cotă de aproximativ 4,80 m rMN. Se 
recomandă – preliminar - să se ia în considerare precaut un nivel de calcul de circa 
6,00 m rMN, deoarece acest acvifer este supus fluctuațiilor cauzate în special de 
apropierea amplasamentului față de Lacul Tăbăcăriei, dar și de infiltrații din apa 
pluvială, variația sezonieră etc. 

 

3.2.  Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:  
- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

a) Încadrarea construcției în clase şi categorii:  
1) Categoria de importanță a cladirii: „B” – deosebită - conf. H.G.766/21 noiembrie 1997 

publicat in MO nr. 352 din 10 decembrie 1997 “Hotarare pentru aprobarea unor 
regulamente privind calitatea in constructii” Anexa 3 și a Ordinului 31/N din 03.10.1995 
al MLPTL, publicat în B.C. nr. 4/1996; 

2) Clasa de importanță și de expunere la cutremur - II conform codului de proiectare 
seismica P100-1/2013 - Partea I – „Prevederi de proiectare pentru cladiri", avand factorul 
de importanță corespunzător este γI = 1,2 (tabel 4.2 - P100-1/2006); 

3) Risc de incendiu mic pe ansamblu, intregii constructii/compartimentului de incendiu 1, 
avand in vedere ca zonele cu risc mare și mijlociu reprezinta mai putin de 30% din volum 
(cf. art. 2.1.3. din Normativul P118-99) si NP066-2002; 

4) Gradul de rezistenta la foc II, conform prevederilor art. 3.2.4. și a Tabelului 3.2.4 din 
Normativul P 118-99 si NP 066-2002.; 

5) Clasificare tip constructie:  
- construcție civilă (publică) pentru sport si administratie, conform P118-99 (art. 

1.2.12.); 
- clădire foarte inaltă pentru conform P118-99 (art. 1.2.6.) ; 
- clădire cu săli aglomerate, tip S2 conform P118-99 (art. 1.2.48 si tabel 4.1.43). 

6) Categoria geotehnică a clădirii: 3 conform studiului geotehnic, din punct de vedere al 
riscului geotehnic amplasamentul se situează la categoria „risc geotehnic major”.  

 

b) Descrierea generala a constructiilor: 
 
1) Obiect 1 - Stadionul „Gheorghe Hagi” si constructiile anexa: 
Stadionul va corespunde urmatoarelor clasificari competitionale: 
- conform NP 066-02: stadion tip arena, cu capacitatea mijlocie (intre 5.000 si 25.000 

locuri) si de categoria I – nivel de competitie internațional; 
- conform UEFA: stadion  de categoria 4, conform „UEFA Stadium Infrastructure 

Regulations – Edition 2018”. 
- conform FRF: stadion de categoria I – nivel internațional de competiție. 

 
Funcțional, complexul sportiv se compune din urmatoarele zone de activitate :  

− zona jucătorilor și oficialilor (arbitri, insotitori etc.); 

− zona spectatorilor si a spectatorilor VIP si VVIP; 

− zona reprezentanților mass-media - jurnalisti, comentatori TV si radio, etc.; 

− zona personalului tehnic - stewarzi, forte de securitate si personalul auxiliar (majorete, 
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copiii de mingi și players escorts etc). 
 
 Principalele zone funcționale și cerințe vor fi stabilite conform reglementărilor UEFA 

pentru asigurarea cerințelor de clasificare UEFA 4 (nivel maxim), mai jos fiind prezentate 
orientativ cele mai importante elemente de dimensionare: 
1) Zonele destinate jucătorilor şi oficialilor 

Spatii si incaperi amplasate sub tribuna principală a stadionului. 
1. Terenul de joc trebuie să fie prevăzut cu un sistem de drenare a apelor în surplus și 

instalație de încălzire pentru sezonul de iarnă. Terenul de joc trebuie să aibă 
dimensiunile: exact 105m lungime și 68 m lățime, cu minim 1-1,5m perimetral.  

2. Incinta terenului, respectiv terenul de joc și distanțele de siguranță până la tribune, 
va fi de    minim 120 x 80 m. 

3. Porțile şi poarta de rezervă trebuie să fie realizate din aluminiu de culoare albă, 
stâlpii și barele porților trebuie să fie de formă rotundă sau eliptică și să aibă 
lungimea între stâlpi de 7,32 m iar înălțimea de la sol la bara transversală de 2,44 
m. 

4. Suprafața de joc va fi din gazon natural, (insamantat sau in rulouri), in sistem hibrid 
(tesut sau rulou), dotat cu instalatie de udare, drenaj si sistem de degivrare/incalzire. 
Adoptarea tipurilor de gazon si de sistem hibrid se va stabili in faza de Proiect tehnic 
in functie de modelul de constructie adoptat. 

5.  Băncile pentru jucătorii de rezervă trebuie să fie la nivelul terenului și să aibă 
capacitatea de 18 locuri (ținând cont de destinația internațională a stadionului), să 
fie acoperite și dotate cu fotolii confortabile, poziționarea fiind la minimum 5 m de 
linia de tușă a terenului. 

6. Catargele. Se impune existența unui număr de șase catarge pentru arborarea 
steagurilor sau, respectiv, a unui sistem de arborare a acestora prin cabluri intinse. 

7. Vestiarele pentru jucătorii celor două echipe trebuie să fie dotate cu cel puțin 5 
dușuri, 3 toalete cu scaun si 3 pisoare, precum și chiuvete cu oglinzi, o cameră de 
echipare pentru minim 25 de jucători (scaun, dulăpior, agățătoare), minim o masă 
de masaj și o tablă pentru lecții tactice. Suprafața camerei de echipare trebuie să 
fie de cel puțin 50 mp. Se recomandă ca suprafața totală a unui vestiar (cu tot cu 
facilitățile sanitare) să fie de cel puțin 80 mp. 
Vestiare pentru antrenori. Este recomandabil ca, în imediata vecinătate a fiecăruia 
dintre cele două vestiare ale echipelor, să existe câte un vestiar pentru antrenori, 
având aproximativ 30 de metri pătrați, dotat cu scaune, patru-cinci dulăpioare cu 
agățătoare, o masă, două dușuri, două toalete cu scaun și două pisoare, precum și 
măcar o chiuvetă cu oglindă. 

8. Vestiarul pentru arbitri trebuie să fie dotat cu cel puțin două dușuri, o toaletă cu 
scaun, două pisoare, birou și 6 scaune-dulăpioare cu agățătoare, precum și măcar 
o chiuvetă cu oglindă. Un al doilea vestiar trebuie să fie disponibil, dotat cu duș și 
toaletă cu scaun, pentru situația în care componența brigăzii de arbitri este mixtă. 
Suprafața totală a unui vestiar trebuie să fie de cel puțin 20 mp. 

9. Accesul jucătorilor şi oficialilor trebuie să fie asigurat direct, separat și protejat de 
la vestiare pe terenul de joc, precum și sosirea pe stadion și părăsirea acestuia în 
siguranță. 
Camera delegatului trebuie să aibă acces la instalațiile de comunicare amplasate în 
apropiere, cum ar fi telefon și fax, și cu acces ușor la vestiarele echipelor și arbitrilor. 
Suprafața ar trebui să fie de aproximativ 20 mp și dotarea ar trebui să cuprindă una 
sau două mese, scaune, o chiuvetă cu oglindă, o toaletă cu scaun și un pisoar. 

10. Cabinetul medical pentru jucători şi oficiali trebuie să fie amplasat în imediata 
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apropiere a vestiarelor și să fie dotat pentru acordarea primului ajutor. O suprafață 
de 25-30 mp ar fi suficientă. 

11. Postul de control antidoping trebuie să să fie situat în apropierea vestiarelor și să 
nu fie accesibil publicului sau reprezentanților mass media. Acesta trebuie să aibă 
o suprafață de cel puțin 20 m2 și să cuprindă o sală de așteptare, sala de testare și 
o toaletă individuală dotată cu scaun și chiuvetă, toate acestea fiind dispuse una 
lângă cealaltă. 

12. Vestiar pentru copiii de mingi şi players escorts. Un vestiar distinct, de aproximativ 
30 mp, trebuie pus la dispoziția copiilor de mingi și celor care însoțesc echipele la 
ieșirea pe terenul de joc, vestiarul trebuind dotat cu un minim necesar (scaune, 
dulăpioare, toalete etc.) 

13. Birou organizatori. O încăpere de minim 30 mp trebuie rezervată și biroului 
organizatorului, oferind facilitățile necesare pregătirii jocului din punct de vedere 
administrativ. 

14. Instalația de nocturnă trebuie să asigure o intensitate luminoasă de cel puțin 1400 
lx. Pentru a asigura continuarea meciului în cazul unei căderi generale de tensiune, 
stadionul trebuie să dispună de un sistem independent de alimentare electrică de 
rezervă (generator electric), care să asigure două treimi din valorile echivalente de 
intensitate luminoasă, instantaneu și fără întrerupere. Se recomandă proiectarea 
instalației de nocturnă astfel încât să poată fi mărită intensitatea luminoasă până la 
2000 lx. 

15. Zonele de parcare pentru jucători şi oficiali, precum și pentru VIP trebuie să fie 
amplasate, într-o zonă sigură, în imediata apropiere a tribunei principale și să 
asigure cel puțin: 
a) un spațiu de parcare pentru cele 2 autocare ale echipelor și 10 autoturisme ale o

 ficialilor, precum și: 
b) un spațiu de parcare de minim 150 de locuri pentru VIP-uri. 
Zonele de imbarcare/debarcare pentru jucatori, oficiali si persoane VIP trebuie 
securizate de publicul general si amplasate cat mai aproape de intrarea la vestiare 
si loje pentru a se preveni situatia in care ar putea fi victimele unor agresiuni. 
Accesul la terenul de joc a autovehiculelor, incluzand ambulante, masini de stins 
incendiul, masini ale politiei precum si masini si utilaje pentru intretinerea 
gazonului, se va asigura prin cel putin 2 tuneluri. Latime minima a tunelurilor va fi 
de 6 m, iar inaltime minima va fi de 6 m (FIFA World Cup). 
 

2) Zonele destinate spectatorilor 
1. Capacitatea stadionului.  

Capacitatea nominala a stadionului va fi de minim 18.000 de locuri, cu urmatoarele 
categorii de spectatori: public general, spectatori VIP, persoane cu diverse 
dizabilitati, reprezentanti presa (scrisa si radio-TV). 
Pentru jocurile din competițiile de club UEFA, începând cu faza grupelor, stadionul 
trebuie să aibă cel puțin 8.000 de locuri. De regulă, UEFA omologhează pentru 
competițiile de club (Liga Campionilor și Europa League) și pentru Campionatul 
European la nivelul echipelor naționale, stadioanele cu cel mai mare număr de 
locuri din țara respectivă.  

2. Tribunele, locurile şi facilitățile pentru spectatori. Tribunele trebuie să fie sigure. 
Se interzice utilizarea tribunelor temporare. Locurile pentru spectatori trebuie să 
fie individuale, fixe (fixate), separate unul de celălalt, ergonomice, numerotate, 
realizate din materiale incasabile și neinflamabile, precum și prevăzute cu spătare 
un o înălțime minimă de 30 cm. Distanța între scaune trebuie să fie de cel puțin 50 
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cm interaxe. Stadionul trebuie să fie prevăzut cu unități de vânzare a băuturilor 
răcoritoare și a alimentelor, disponibile în fiecare tribună a stadionului. 

3. Sectorul rezervat suporterilor echipei vizitatoare. Cel puțin 5% din capacitatea 
stadionului trebuie să fie pusă la dispoziția exclusivă a suporterilor echipei care 
joacă în deplasare, într-o zonă separată prin garduri fixe și solide cu o înălțime care 
să asigure securizarea perimetrului. 

4. Accesul şi ieşirea publicului trebuie astfel proiectat încât să se evite situațiile de 
congestionare și să asigure deplasarea cu ușurință a fluxului de spectatori. Trebuie 
asigurat principiul „pe unde intri pe acolo ieși”. Toate pasajele și scările destinate 
publicului trebuie să fie vopsite într-o culoare deschisă, la fel și porțile care duc din 
tribune în incinta terenului de joc și toate ușile și porțile de ieșire care duc în afara 
stadionului.Toate ușile și porțile de ieșire de pe stadion, precum și toate porțile care 
fac legătura între zonele spectatorilor și incinta terenului de joc trebuie: 
a) să fie prevăzute cu un sistem de închidere, ușor și rapid de operat de către oricine 
din interior, în cazul ușilor și porților de ieșire, sau din exterior, în cazul ușilor și 
porților care duc spre incinta terenului de joc; 
b) să fie astfel proiectate încât să rămână descuiate pe toată perioada în care 
spectatorii se află pe stadion. 

5. Căile de acces pe stadion trebuie să fie semnalizate în mod corespunzător (cu 
ajutorul pictogramelor) pentru a ghida spectatorii în sectoarele în care au bilete, iar 
toți turnicheții, ușile și porțile de intrare și ieșire trebuie să fie în stare de 
funcționare și semnalizate, la rândul lor, prin semne universale. 

6. Sistemul de iluminat de urgență. În scopul de a asigura siguranța și dirijarea 
spectatorilor, stadionul trebuie să fie prevăzut cu un sistem de iluminat de urgență, 
alimentat de un generator electric, care să poată fi utilizat în cazul unei pene 
generale de curent în toate părțile stadionului în care publicul are acces, inclusiv 
toate căile de ieșire și evacuare. 

7. Sistemul de sonorizare şi comunicare cu publicul trebuie să fie performant și să fie 
conectat la un generator electric pentru a se putea comunica cu spectatorii în cazul 
unei căderi generale de tensiune. În plus, stadioanele trebuie să fie dotate cu cel 
puțin o tabelă electronică sau un ecran video, care să permită transmiterea de 
mesaje către public și vizionarea unor spoturi publicitare și reluări de faze cu 
golurile marcate. De regulă, tabela se montează deasupra uneia dintre peluze. Se 
recomandă dotarea stadionului cu două tabele pentru afișaj. 

8. Instalațiile sanitare pentru spectatori. Toalete pentru ambele sexe precum și 
pisoare trebuie să fie dispuse în toate sectoarele de tribună, câte 1 toaletă la 250 
de spectatori și un pisoar la 125 de spectatori pentru bărbați și 1 toaletă la 125 de 
spectatori pentru femei. Raportul de toalete pentru bărbați și cele pentru femei 
trebuie să fie de 80% (70) la 20%(30). Toate cabinele cu toalete trebuie dotate cu 
lavoare și uscătoare de mâini. 

9. Puncte de prim ajutor pentru spectatori. La fiecare tribună trebuie să fie amplasată 
cel puțin o cameră echipată complet pentru primul ajutor. Acestea trebuie să fie 
clar identificate și accesul semnalizat corespunzător. 

10. Facilitățile pentru spectatorii cu dizabilități. Stadionul trebuie să fie prevăzut cu 
acces  pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora într-un sector special 
amenajat.  In imediata apropiere a acestui sector trebuie să existe o toaletă specială 
și un punct de desfacere a băuturilor răcoritoare și a alimentelor. 

11. Zona rezervată VIP-urilor şi invitaților  trebuie să aibă cel puțin 1500 de locuri 
acoperite, dintre care 100 de locuri trebuie rezervate echipei vizitatoare.  
Sectorul VIP va fi amplasat la tribuna principală-Vest si cea secundara-Est și trebuie 
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să dispună de cate o încăpere de cel puțin 400 mp pentru primirea invitaților. Se vor 
asigura 34 de loje (10-12 locuri/loja) cu 376 locuri VIP 0 (VIP Boxes)  si 2.905 locuri 
in tribune pentru spectatori VIP 1 (VIP Business). Locurile VIP trebuie să fie cât mai 
aproape de centrul terenului, între cele două careuri de 16 m. 

12. Camera de control (punctul de comandă) trebuie să fie dispusă astfel încăt să aibă 
vedere generală asupra interiorului stadionului și să fie dotată cu sisteme de 
comunicare cu publicul și monitoare color de supraveghere video. Suprafața 
încăperii trebuie să fie de cel puțin 20 mp. 

13. Sistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure monitorizarea video a 
spectatorilor atât în interiorul cât și în exteriorul stadionului. Sistemul trebuie să 
aibă integrate opțiunile de zoom și stop cadru și să fie conectat la monitoarele din 
camera de control.  

14. Sistemul de acces a spectatorilor prin porți de tip turnichete care să asigure 
analizarea și transmiterea datelor în timp real la punctul de comandă, precum și 
prevenirea utilizării biletelor contrafăcute prin sistemul de control electronic al 
biletelor. Trebuie prevăzut un număr suficient de mare de turnichete pentru a 
asigura accesul spectatorilor la capacitatea maximă a stadionului în cel mult două 
ore de la deschiderea porților. Un turnichet poate porocesa accesul a 600-700 de 
persoane pe oră. 

15. Zonele de parcare pentru spectatori trebuie asigurate de jur înmprejurul 
stadionului pe o rază de maximum 1 km. Numărul de locuri de parcare pentru 
autoturisme trebuie să fie de circa 10% din capacitatea stadionului. De exemplu la 
capacitatea stadionului de 30.000 de locuri, trebuie amenajate cel puțin 2.500 – 
3.000 de locuri de parcare.  
De asemenea, trebuie asigurate locuri de parcare pentru cel puțin 30 de autocare 
pentru suporterii echipei oaspete. 

 
3)  Zonele destinate mass media 

1. Camera de lucru pentru presă trebuie să fie amplasată în apropierea locurilor 
rezervate presei. Aceasta trebuie să aibă cel puțin 200 mp și să fie dotată cu pupitre, 
prize electrice și acces la internet pentru cel puțin 75 de persoane. De asemenea, 
trebuie să fie disponibilă o încăpere pentru cel puțin 25 de fotografi, în apropierea 
camerei de lucru pentru presă.   

2. Sala de conferințe de presă trebuie să fie amplasată în apropierea zonei vestiarelor. 
Suprafața sălii trebuie să aibă cel puțin 150 mp. Aceasta trebuie să aibă capacitatea 
ce minim 75 de locuri pe scaune și să fie dotată cu podium, pupitru, sistem audio, 
split box, platformă pentru camere TV și scaune cu spătar.  

3. Masa presei trebuie să fie amplasată în poziție centrală, la tribuna principală într-o 
zonă separată de zona VIP, dar pe aceeași parte cu vestiarele, să aibă cel puțin 100 
de locuri acoperite, dintre care 50 să fie dotate cu pupitre orizontale de minim 40 
cm, prize electrice și acces la internet wireless și ADSL. 
FIFA și UEFA recomandă ca toate facilitățile pentru jucători și oficiali (vestiarele), 
precum și facilitățile pentru VIP și mass media să se afle la tribuna principală. De 
asemenea, sectoarele presei și VIP trebuie să fie astfel amplasate încât accesul la 
aceste zone să fie complet separat. Nu este acceptabil ca prin zona exclusivă de 
primire a VIP sau în zona vestiarelor jucătorilor și oficialilor să circule alte persoane 
decât cele autorizate.  

4. Posturile  de comentatori radio şi TV  trebuie să fie parte integrantă a mesei presei. 
Numărul minim cerut este de 25 de posturi, fiecare post cu câte trei locuri. Se 
recomandă ca fiecare post să fie despărțit cu pereți transparenți. Pupitrul posturilor 
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de comentatori TV trebuie să fie de 60 cm.Asta înseamnă că Tribuna Presei (masa 
presei + pozițiile de comentatori) trebuie să aibă un total de minim 200 de scaune, 
de preferat fiind ca toate să aibă pupitre.În afara acestor locuri, ar mai trebui să 
existe un spațiu de minim 50 de scaune, fără pupitre, care să devină așa-numitele 
Observer Seats. 

5. Studiourile TV. Stadionul  trebuie să aibă cel puțin 2 studiouri cu dimensiunile de 
5x5x2,3m înălțime, dintre care cel puțin unul cu vedere asupra terenului de joc. 
Studiourile TV sunt folosite de invitații televizunii care transmite jocul pentru 
comentarii înainte de începutul jocului, la pauză și la terminarea acestuia. 

6. Flash interviuri. În zona cuprinsă între terenul de joc și vestiare trebuie să existe un 
hol pentru așa-numitele flash interviuri TV, care să asigure un minim de patru poziții. 

7. Zona mixtă. În apropierea vestiarelor, pe traseul spre autocar, trebuie amenajată o 
zonă mixtă securizată, acoperită, pentru cel puțin 50 de reprezentanți ai presei 
pentru interviuri după meci. Securizarea se poate face de Jandarmerie cu ajutorul 
gardurilor mobile. 

8. Poziția camerelor de transmisie TV. La tribuna principală, chiar pe axul central al 
terenului se va amenaja o platformă de minimum 10 mp pentru camera TV 
principală. Pentru asigurarea unei calități optime a imaginii platforma trebuie să se 
afle la o înălțime care să asigure un unghi de 15-20° de la planul orizontal la punctul 
de centru al terenului. Două platforme pentru camere TV se vor amenaja la limita 
de 16 m a fiecărui careu de pedeapsă. La fiecare peluză, pe axul longitudinal al 
terenului se va amenaja câte o platformă pentru camera TV. De asemenea, la 
tribuna a II-a se vor amenaja trei platforme TV, două pe 16 m și una pe axul central 
al terenului. Toate platformele, cu excepția celei pentru camera TV principală, vor 
avea minimum 4mp și vor fi, pe cât posibil, la aceeași înălțime cu platforma pentru 
camera TV principală. Pentru vederea de ansamblu al stadionului se va amplasa o 
cameră TV pe unul din stâlpii nocturnei sau pe coronamentul acoperișului. 

9. Parcarea pentru carele de transmisie TV. Pe partea tribunei de unde se transmite 
filmarea meciului, cât mai aproape de aceasta, trebuie amenajată o parcare 
exclusivă pentru carele de transmisie TV cu o suprafață de cel puțin 1.000 mp. 
Această suprafață trebuie să aibă deschidere spre Sud. 

10. Internet. Se va asigura internet de calitate, ce  trebuie pus la dispoziție la întreaga 
Tribună a Presei (inclusiv pozițiile de comentatori), pe teren pentru fotoreporteri, 
precum și în zona vestiarelor (îndeosebi camera delegatului, birou, vestiarul 
arbitrilor, vestiarele echipelor) 

 
4) Zona structurilor de siguranta 

1. Spatii pentru fortele de politie: 1-2 incaperi pentru trierea persoanelor delicvente; 
2. Sala pentru adunarea si instruirea personalului, de 300-400mp , cu posibilitate de 

acces facil din spre teren si gradene si parcarea fortelor de ordine;  
3. Depozitarea obiectelor interzise in complexul sportiv, 1-2 incaperi pentru, situate 

in proximitatea accesului prin turnichete a spectatorilor; 
4. Centrul de control-comanda al complexului sportiv situat in incinta acestuia cu 

vedere spre terenul de joc in care se gasesc monitoarele sistemului de supraveghere 
video si cu acces la sistemul de sonorizare al complexului sportiv 

5. Spatiul pentru pompieri; 
6. Spatiul pentru adunarea si instruirea oamenilor de ordine (stewarzii). 

 
5) Funcțiuni suplimentare 
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În plus față de funcțiunile de bază (destinatie sportiva) clădirea stadionului urmează să 
integreze și o serie de funcțiuni complementare care sunt considerate necesare pentru  
viitoarea exploatare a construcției: 
1. Sali de antrenament – atletism indoor, squash/tenis de masa si fitness. Sub 

tribuna Est se vor prevedea sali de antrenament cu spatii anexa si cu suprafata 
estimata de cca. 3.000 mp. 

2. Centru de conferinte. Se vor prevedea doua Sali de conferinte cu capacitatea de 
cate 200 locuri fiecare si cel putin 6 Sali cu capacitatea mai redusa 20-40 locuri si 
spatii conexe. Suprafata minima estimata este de cca. 2.000 mp; 

3. Spatiu expozitional - muzeul clubului. Suprafata estimata pentru aceasta functiune 
se va fi de 500-800 mp, fara sa fie limitativ. 

4. Spatii administrative. Se vor amenaja doua zone administrative pentru 
administratia complexului sportiv si pentru clubul Farul, de cel putin 350 mp fiecare 
(inclusiv spatii anexa - grupuri sanitare, circulatii etc.). 

5. Spatii comerciale - magazine de suveniruri, articole sportive si altele, pe o suprafata 
construita estimata de aproximativ 800 mp. 

6. Spatii de alimentatie publica - baruri, cafenele, restaurante, fan-club etc.. pe o 
suprafata construita estimata de aproximativ 1.500 mp. 

 
6) Accese şi evacuări 

− control acces public general (tribuna 1, 2, 3 si 4) - accesul publicului general se va 
realiza controlat, prin turnichetii prevazuti cu sistem automatizat de citire a biletelor, 
sistem centralizat de contorizare si de comandă; 

− control acces public VIP - se prevede instalarea cate unui turnichet half-height la 
interiorul spatiului de primire de la nivelul subsolului 2 si a parterului. 

− evacuarea persoanelor - se vor prevedea adiacent acceselor astfel: 

− 20 de căi pentru evacuarea spectatorilor de la tribuneele 2, 3 si 4 (talon si balcon); 

− 16 căi de evacuare pentru spectatorii VIP si presă; 

− 4 căi de evacuare pentru sportivi, oficialităti si respectiv reprezentantii presei de 
la subsol; 

− 4 căi de evacuare pentru parcarea subterană pentru spectatori VIP. 
 
7) Anexe si constructii tehnice 

− Rezervor incendiu si statie de pompare - existente si dispuse in partea sudica a 
stadionului, racordata la instalatia de stingere a incendiilor, se vor moderniza; 

− Posturi de transformare si grup electrogen - existente, cu echipamentele tehnice 
aferente – un transformator, celulă de medie tensiune, etc. amplasate in constructii 
de suprafata in exteriorul stadionului; 

− Imprejmuire - incinta se prevede cu imprejmuire cu panouri de sticla triplex in cadru 
metalic si cu panouri din plasă de sirmă pe stilpi din profile otel, cu fundatii izolate 
din b.a. iar portile de acces sunt batante inspre exterior; 

− Platforma ambalaje - ansamblu format din platforma betonata de depozitare 
deseurilor si ambalaje, 

− imprejmuit cu gard din plasă de otel, container anexa, supr. cca 15 mp, executată 
din tablă otel + materiale usoare. 

 
8) Conformare structurala 

Alegerea unui sistem structural pentru o construcție nou proiectată depinde de mai 
mulți factori. 
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Primul și cel mai important factor, având în vedere amplasarea sitului în municipiul 
București și încadrarea construcției în clasa II de importanță,  este reprezentat de nivelul 
de hazard seismic generat de sursa dominantă de adâncime intermediară Vrancea. 
Hazardul seismic în România, măsurat prin valorile de vârf ale accelerației ternului în 
amplasament, dar și prin valorile vitezelor, deplasărilor și duratelor, sunt, conform 
normelor în vigoare, cele mai mari din Europa. Trebuie subliniată unicitatea sursei 
Vrancea, aceasta generând mișcări seismice cu bandă îngustă de frecvențe, 
caracterizate de perioade predominante lungi. 
Alegerea sistemului structural depinde, în al doilea rând, de implementarea cerințelor 
arhitecturale și de instalații definite prin tema de proiectare.  
Totodată un factor deosebit de important îl reprezintă aspectul economic, scopul 
principal fiind ca soluția adoptată  să fie cea optimă cu privire la indicii de consum de 
materiale, în raport cu cerințele indicate prin temă. 
Nu trebuie uitat nici aspectul tehnologic, soluția structurală trebuind să reflecte 
posibilitățile tehnologice ale furnizorilor de materiale și ale antreprenorilor din piața 
românească de construcții. 
Având în vedere dezideratele expuse, alegerea sistemului structural, al materialelor și a 
sistemului de execuție al acestora  a ținut cont în special de următoarele aspecte: 

− Structura de rezistență a suprastructurii prezintă din punct de vedere 
arhitectural ”fețe vizibile”, nefinisate; 

− Elementele de rezistență prezintă un anumit grad de repetabilitate; 

− Termenul limită de finalizare a lucrărilor este unul foarte scurt; 

− Bugetul în care trebuie să se încadreze investiția este unul limitat; 
Prin urmare, pentru realizarea elementelor de rezistență din beton armat, s-a optat pe 
o soluție mixtă, urmând a se folosi atât elemente prefabricate pentru elementele ce 
prezintă fețe vizibile și/sau au un grad mare de repetabilitate, cât și elemente realizate 
din beton armat monolit.  
Elementele structurale ce vor fi realizate din beton armat prefabricat sunt următoarele: 
gradenele, grinzile de tip ”raker beam” de susținere a gradenelor, stâlpii centrali ce 
susțin acoperișul (de la nivelul planșeului de peste parter până sub grinda perimetrală 
corespunzătoare zonei superioare a balconului),  grinda perimetrală de legătură 
amplasată la cota superioară a balconului, scările și vomitoriile, scările monumentale 
de acces pe planșeul de peste parter, parapeții interiori și exteriori. 
Restul elementelor din beton armat aferente suprastructurii (planșee, grinzi, stâlpi) vor 
fi executat în soluție monolită. 
Acoperișul ce acoperă în integralitate tribunele va fi executat în soluție metalică. 
Infrastructura clădirii va fi realizată integral din beton armat monolit. 
Conform solutiei functionale de arhitectura curenta din necesitatea apropierii 
spectatorilor de terenul de joc de forma dreptunghiulara combinata cu colturi curbe, 
realizata din arce de cerc cu centre si raze diferite, ce sunt racordate in cele patru colturi 
cu arce de raza mai mica. 
Axele radiale principale in numar de 30...40 sunt numerotate in sensul acelor de 
ceasornic incepand de la mijlocul peluzei nord, cu stalpii ce sustin intrega structura a 
acoperisului. Intre axele radiale principale se prevad cate doua axe radiale secundare in 
trei deschideri de cca. 6,00m. 
In axele principale si secundare se realizeaza structura de beton armat pentru 
sustinerea gradenelor si a planseelor necesare rezolvarii tuturor spatiilor si functiunilor 
anexe. 
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1. Structuri din beton armat/profile metalice 
Pentru preluarea incarcarilor orizontale, atat cele provenite din structura acoperisului 
sau incarcari climatice (vant)  dar cu osebire cele induse de actiunea seismica, in ambele 
zone de regula se adopta structuri de tip rigid, cu pereti structurali din beton armat 
turnat, plini sau cu goluri functionale. Pe directiile tangentiale, in afara peretelui din 
axul exterior, exista pereti cu goluri functionale in axele radiale interioare. 
Flexibilitatea suprastructurii se suplineste la ultimul subsol, asigurand constructiei atat 
rigiditatea, cat si capacitatea portanta la actiunea combinata si simultana a incarcarilor 
gravitationale, climatice si seismice, in acord cu normele autohtone in vigoare pentru 
astfel de constructii. 
Datorita lipsei de rigiditate a fatadelor in planul lor, se impune realizarea unei saibe 
inclinate intre grinzile prefabricate cu dinti ce sustin gradenele sau marirea sectiunii 
grinzilor.   
Vor fi prevazute minim patru rosturi de dilatare – contractie amplasate simetric. Cele 4 
rosturi de dilatare/contractie vor fi rezolvate in functie de situatie prin dublarea 
elementelor structurale verticale, fie prin rezemari prin intermediul benzilor de 
neopren. 
 
2. Structura Acoperisului 
Acoperirea se va realiza cu grinzi spatiale in consola din profile metalice peste care se 
aseaza invelitoarea. Descacarea acoperisului se face numai pe stalpi de contur din axele 
principale. Stabilitatea stalpilor din axele principale se realizeaza prin antrenarea 
stalpilor adiacenti, din axele secundare, cu ajutorul peretilor inelari. 
 
3. Tehnologia de demolare 
Pentru asigurarea unității arhitecturale a noului stadion se va demola vechiul stadion 
realizat in anii 1950 în sistem de elemente prefabricate din beton armat rezemate direct 
pe terenul amenajat în taluz, din umplutură de argilă compactată. 
Se vor demonta elementele prefabricate ale gradenelor, rezemate direct pe terenul 
amenajat, prin agățarea în macara a acestora și decuplarea prin tăiere mecanică (disc 
sau picamer) a legăturilor cu celelalte componente ale gradenelor. 
Demolarea se va începe de la cea mai înaltă cotă, până la cota +0,00m. 
După demolarea unei laturi a stadionului se poate începe amenajarea terenului la 
cotele finale, prin îndepărtarea surplusului de pământ , cu excavatoare și buldozere. 
Surplusul de pământul va fi depozitat într-o groapă indicate de către primărie. 
Stratul vegetal de pe extradosul gradenelor, va fi îndepărtat cu atenție și depozitat în 
spațiile indicate de către primărie. 
O atenție deosebită se va acorda la demolarea turnurilor de nocturnă de la nivelul 
terenului inconjurator.  
Demolarea va putea începe numai după evacuarea tuturor persoanelor din clădire și 
după decuplarea imobilul de la toate utilitățile (energie electrică, apă, gaz). 
 

9) Instalatii 
1. Asigurarea utilităților 
Centrala termică 
Producerea căldurii necesare asigurării confortului termic interior se face cu ajutorul 
unei centrale termice echipate cu cazane ce funcționează cu combustibil gazos: gaze 
naturale.  Centrala termică va fi astfel configurată astfel încât să conțină mai multe 
cazane care prin funcționarea în cascadă să poată asigura orice sarcină termică 
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instantanee necesară, prin funcționarea acestora la capacitate nominală cât mai mult 
timp posibil. 
Utilizarea mai multor cazane permite de asemenea asigurarea unei redundanțe în 
funcționare, în cazul defectării unuia dintre cazane. 
Cazanele vor fi de ultimă generație, folosind cele mai noi tehnologii. 
Panouri solare 
Se va studia posibilitatea instalării panourilor solare termice pentru prepararea apei 
calde de consum de la dușuri și grupurile sanitare, precum și pentru asigurarea 
menținerii unei temperaturi de gardă în timpul iernii pe perioada de neutilizare a 
spațiilor. 
Centrala de frig 
Energia necesară răcirii spațiilor se va obține printr-o baterie de agregate de preparare 
apă răcită de parametri 7-12C astfel încât să asigure sarcina termică de răcire necesară 
asigurării confortului termic pe perioada caldă a anului, precum și o redundanță a 
sistemului. 
Pentru diminuarea surselor de energie termică (răcire și/sau încălzire) se va urmări atât 
izolarea termică foarte bună a clădirii, cât și sisteme de recuperare a căldurii pentru 
toate sistemele de ventilație. 
Alimentarea cu energie electrică 
Toată energia electrică va fi furnizată de rețeaua furnizorului local de energie electrică.  
O stație de transformare va fi prevăzută astfel încât să se asigure in mod continuu 
energia electrică necesară funcționării obiectivului.  Contorizarea se va realiza pe medie 
tensiune, generând astfel costuri mai mici. 
Panouri fotovoltaice 
Se va urmări pe cât posibil utilizarea energiilor neconvenționale.  În acest sens, 
considerăm oportun ca sistemele de iluminat exteriori să se realizeze cu corpuri de 
iluminat în tehnologie LED cu panouri photovoltaice încorporate care să asigure 
autonomia funcționării lor pe toată durata nopții. 
Se va studia de asemenea posibilitatea instalării unui „câmp de panouri photovoltaice” 
pe elementele de construcție ale clădirii, care vor asigura o parte din consumul electric 
al clădirii pe timpul funcționării acesteia, iar pe timpul nefuncționării, energie electrică 
produsă va fi folosită de baza sportivă. 
Alimentare electrică de siguranţă 
Din motive de securitate a utilizatorilor și a clădirii, este necesar a se asigura alimentare 
electrică neîntreruptă pentru toate sistemele de securitate instalate în clădire. 
Se preconizează instalarea unor generatoare electrice cu motoare termice funcționând 
pe combustibil lichid, echipate cu dispozitive de pornire automată și comutare 
automată a alimentării electrice pentru sistemele deservite.  
Alimentarea cu apă potabilă 
Se realizează din rețeaua furnizorului local de apă, prin branșament separat contorizat.  
Se va prevedea o instalație de ridicare a presiunii, precum și o rezervă de apă suficientă 
pentru asigurarea funcționării continue a clădirii, chiar în perioada unei avarii pe 
rețeaua furnizorului de apă. 
Alimentarea cu gaze naturale 
Alimentarea cu gaze naturale se realizează din rețeaua furnizorului local de gaze 
naturale, prin branșament individual contorizat.  Instalațiile de gaze naturale vor 
alimenta centrala termică a clădirii. 
De asemenea, s-a mai prevăzut montarea, pe conducta principala de alimentare cu gaze 
a cazanelor, în exteriorul clădirii, a unei vane electromagnetice care va fi închisă 
automat în cazul sesizării unor scăpări de gaze in CT. 
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2. Instalații termice 
Asigurarea confortului termic pe perioada rece a anului se face prin încălzirea clădirii cu 
ajutorul unui sistem de încălzire cu corpuri statice și ventiloconvectoare. 
Se vor folosi ventiloconvectoare pentru încăperile ce necesită atât încălzire, cât și răcire, 
acordând o atenție deosebită la eliminarea curentului de aer produs de aceste 
echipamente.  Sistemele de încălzire cu elemente terminale ventiloconvectoare vor fi 
concepute să asigure atât încălzirea cât și răcirea spațiilor. 
Elementele terminale (corpuri de încălzire sau ventiloconvectoare) amplasate în zonele 
de circulație publică vor fi de tip antivandalism. 
Toate conductele de distribuție de agent termic pentru încălzire sau răcire vor fi din 
materiale plastice (PPR sau PEX) cu tehnologii de ultimă generație, izolate termic și 
montate îngropat în elementele de construcție. 
Reglajul temperaturii în vederea asigurării confortului termic interior se va realiza prin 
instalarea: 
- Robinetelor cu cap termostatat pe corpurile de încălzire 
- Termostate de ambianță instalate pe interior, pentru comanda vanelor cu trei căi ce 

echipează ventiloconvectoarelor. 
Nivelul de încălzire a spațiilor este ales în funcție de destinația și funcționalitatea 
spațiului respectiv, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare. 
Pentru perioada de vara (cind este necesara racirea), pentru o temperatura exterioara 
de 32ºC, se vor asigura temperaturi interioare în conformitate cu prevederile normelor 
în vigoare. 
Daca temperatura exterioara depășește 32ºC se va obține o creștere paralelă a 
temperaturii interioare până la o temperatura exterioara de 40ºC. 
 
3. Instalații de ventilare 
În toate grupurile sanitare (WC și  și vestiarele sportivilor se vor prevedea sisteme de 
evacuare a 
aerului viciat.  Pentru asigurarea eficienței ventilării se va prevedea de asemenea un 
sistem de 
compensare a aerului de ventilare. 
Asigurarea calității aerului interior se realizează prin introducerea aerului proaspăt din 
exterior prin intermediul unei centrale de tratare aer ce asigură atât filtrarea, încălzirea 
și răcirea aerului.  Centralele de tratare aer vor fi de ultimă generație și tehnologie, cu 
performanțe ridicate și eficacitate, echipate inclusiv cu recuperator de căldură în 
vederea realizării economiei de energie, și diminuării consumurilor energetice datorate 
sistemului de ventilare. 
Toate canalele de aer vor fi izolate termic, realizate din tablă de oțel zincat, utilizând 
tehnologii de îmbinare care să asigure etanșeitatea sistemului la nivelul cerințelor 
legislației românești în vigoare. 
Sistemele de ventilare vor asigura aerul proaspăt la o rată de 25 m3/h pentru fiecare 
persoană din spațiul ocupat. 
In caz de incendiu se  vor asigura: 
- oprirea automata a perdelelor de aer de la ușile de acces; 
- oprirea automata a instalației de condiționare si ventilare (centrale condiționare, 

ventilatoare evacuare aer si introducere aer proaspăt, aer tratat, 
ventiloconvectoare) 

- închiderea clapetelor antifoc de pe tubulatura de ventilare; 
- deschiderea voleților de desfumare; 
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- pornirea sistemelor de desfumare. 
 
4. Instalații de desfumare 
O parte a scenariului de protecție la incendiu o reprezintă și sistemele de desfumare – 
sisteme ce au rolul de a asigura evacuarea fumului și a gazelor fierbinți, precum și 
asigurarea unei atmosfere respirabile pe căile de evacuare din clădire. 
Zona de parcare va fi echipată cu sistem de desfumare independent care va funcționa 
și pentru evacuarea noxelor generate de motoarele mașinilor.  Un senzor de CO va fi 
instalat în vederea monitorizării continue a nivelului de CO din aceste spații, ce va avea 
de asemenea și rol de comandă a sistemului de ventilare. 
Sistemele de desfumare vor fi dimensionate și configurate ținând cont de întreg 
scenariul de securitate la incendiu, precum și de prevederile normelor. 
Vor fi executate din materiale rezistente la foc, îi echipate cu ventilatoare rezistente la 
temperaturi înalte (400C) pentru o durată de două ore. 
Alimentarea electrică a acestor sisteme se va face atât din sistemul de alimentare 
normală cât și din cel de alimentare de siguranță. 
 
5. Instalații de electrice 
Pentru distribuirea energiei electrice, în planurile individuale se prevăd tablouri 
electrice de sub-distribuire.  Acestea sunt alimentate prin cabluri și bare de curent. 
Distribuția se face la o tensiune maxim de 230 V. 
De la instalația de distribuție principală, respectiv de la sub-distribuție se alimentează 
cu energie electrică toți consumatorii stadionului. 
La instalațiile de siguranță se se vor racorda prin intermediul unei surse neîntreruptibile 
UPS următoarele sisteme: 
- iluminatul de siguranta (evacuare in caz de incendiu) 
- iluminat minim pentru evacuarea persoanelor 
- iluminat hidranti de incendiu interiori  
- iluminat statie pompe incendiu  
- iluminat formatiune pompieri 
- iluminat posturi de transformare 
- iluminat camere de medie tensiune 
- iluminat incapere tablou general 
- instalatie de detectie si semnalizare incendiu 
Deoarece grupurile de pompare pentru instalatiile de stingere incendiu (cu hidranti 
interiori, hidranti exteriori, sprinklere, drencere) vor fi echipate si cu pompa de rezerva, 
tabloul electric al statiei de pompare incendiu va avea dubla alimentare conform 
prevederi normativ I7/2002, art. 7.5.1. 
Lifturile vor fi prevazute cu comanda automata oprire lift, in caz de incendiu, la nivelul 
de evacuare persoane (de ex. parter). 
Pentru circuitele de forta interioare se vor folosi cabluri de energie din cupru, cu 
intarziere marita la propagarea flacarii,  in executie nearmata (si armata la exterior 
cladire), montate aparent pe paturi de cable sau ingropat si protejate mecanic, in teava, 
acolo unde este cazul.  
Iluminatul cailor de evacuare va cuprinde si iluminat in trepte la scari si corpuri de 
iluminat de evacuare la 50 cm de pardoseala la parcare. 
 
Iluminarea spațiilor cu lumină artificială se face corespunzător prevederilor valabile și 
directivelor privind locurile de lucru. 
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Iluminatul terenului de joc se planifică, conform directivelor UEFA si FIFA. Instalația de 
iluminat va corespunde cerințelor de transmitere la televizor și se prevede din clasa V, 
pentru o intensitate luminoasă medie, verticală, de minim 1.400 lux (minim 1200 lux 
dupa  Normativul NP 066-02 ). 
În zona exterioară se prevăd lămpi în zona intrărilor și la suprafețele de trafic limitrofe. 
Toate sistemele clădirii vor fi prevăzute cu puncte de transmitere a regimului de 
funcționare a sistemului respectiv, către un dispecerat în care să fie informat tot 
personalul tehnic asupra oricărei dereglări sau defect al funcționării respectivei 
instalații. 
 
6. Instalația de paratrăsnet si priza de pamint 
Pentru protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere se va realiza o priza de 
pamant de fundatie la care se vor lega cu conductor VLPY16mm sau platbanda otel 
zincat 25x4mm, pentru echipotentializare orice element metalic al constructiei sau al 
instalatiilor si echipamentelor care este sau poate fi pus sub tensiune accidental. 
Priza de pamant a instalatiei electrice este comuna cu cea pentru instalatia de 
paratrasnet a cladirii si cu priza de pamant pentru media tensiune si de aceea va avea 
rezistenta de dispersie mai mică de 8 Ohm. 
Protecția împotriva electrocutării se va face prin legarea la nul de  protecție. 
Conductorul de nul de lucru va fi separat de conductorul de nul de protectie de la 
tabloul general, in sensul transportului de energie electrica, pana la carcasele 
receptoarelor electrice alimentate din tablourile secundare. 
Pentru protectia impotriva electocutarii, in tablourile electrice, acolo unde este cazul, 
se vor prevedea intrerupatoare diferentiale cu protectie la curentii de defect. 
Pentru stadion se prevede o instalație de paratrăsnet, formată din impământare/ 
impământare în fundație, elemente de coborire și de captare. Elementele  de captare și 
evacuare se vor amplasa pe construcțiile construite. Impământarea, acolo unde este 
posibil, se realizează ca impământare în fundație. 
 
7. Instalațiile de curenți slabi 
În cadrul volumului de lucru al instalațiilor de curenți slabi sunt incluse: 
- Rețea de transmitere structurată, pentru transmiterea vocii, imaginilor, altor date. 
- Instalația ELA - sonorizare; 
- Instalația de iradiere acustică pentru distribuirea vocii, muzicii, anunțurilor; 
- Rețea de transmitere (coaxială) pentru emisiile radio-TV; 
- Instalația de semnalizare a atacurilor pentru anumite zone funcționale (casierii, 

trezorerie, etc.); 
- Instalația de supraveghere cu camere video în tehnica IP – prin intermediul marcării 

într-o fereastră de timp de până la 24 h, camere orientate asupra evenimentelor 
pentru interior și exterior, așa amplasate încât să se poată controla zone speciale, 
cum sunt nivelurile din stadion, spațiile VIP, etc. 

- Instalația de semnalizare optică, adică rețeaua de alimentare a comenzii pereților 
video; 

- Instalația de semnalizare a incendiilor corespunzătoare documentelor emise de 
autorități; 

- Sistemul de acces în diferite spații; 
- Instalații de semnalizare gaz. 
- Cablarea structurată 
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Pentru stadion s-a prevazut o instalatie electro-acustica. Aceasta va functiona si in 
cazurile de urgenta cf. DIN IEC 60849 / VDE 0828. In situatiile normale va servi la 
difuzarea anunturilor si la redari acustice. Conform regulamentelor FIFA si aceasta 
instalatie va fi alimentata din instalatia de siguranta. Dupa  Normativul NP 066-02 
instalatia de radiodistributie nu trebuie sa depaseasca 90 dB(A) fata de spectatorul cel 
mai apropiat. 
 
Sistemul TVCI cuprinde sisteme de recepție și redare a imaginilor, precum și camere în 
tehnica IP. recepția imaginilor se face pe sisteme HDD. 
Vizualizarea imaginilor se asigură pe monitoare care nu sunt incluse în volumul livrat. 
Sistemul permite integrarea în sistemului de securitate general, prin intermediul unei 
interfețe cu intrări/ ieșiri analogice. Se utilizează rețeaua generală, structurată de fibre 
de cupru și sticlă din tehnica de transmisie, pentru transmiterea datelor camerelor de 
luat vederi.. 
 
Sistemul de voce-date va fi realizată sub formă de rețea cablată. Se folosește rețeaua 
generală, structurată de fibre de cupru și sticlă din tehnica de transmisie, prin 
transmiterea de date verbale. 
 
Sistemul KA/ TV  este un sistem de distribuție a monitoarelor video, care se află în masa 
pentru presă, lojele VIP, etc. Acest sistem de conductoare (cablaje) constă din fibră 
optică sau cablu RGB. Se prevăd toate dozele de racordare necesare. 
 
Sistemul de traducere simultană va fi instalat pentru zona de VIP. 
 
Sistemul pentru panourile de afișare a datelor este prevăzut cablajul necesar ambelor 
panouri de afișare, alimentarea cu curent fiind asigurată din instalația electrică a 
stadionului. Fiecare panou este comandat digital și este conectat la rețeaua de date 
structurată a stadionului. 
 
Sistemul de transmisii televizate (industrial):  Pentru alimentarea camerelor principale 
(Host Broadcaster) și pentru camerele secundare (Visitor) se prevede structura rețelei 
necesare de alimentare și transmisie. Pentru legarea mobilă a mașinii de transmisie a 
emițătoarelor TV și radio se pun la dispoziție căile de cabluri necesare, până la marginea 
clădirii. 
 
Instalația de semnalizare și avertizare a incendiilor va deservi toate spatiile clădirii 
In incaperea special amenajata pentru amplasarea centralei de alarmare la incendiu, 
incapere aflata sub permanenta supraveghere (camera paza), se va asigura iluminat de 
siguranta pentru continuarea lucrului.  
In camera dispecer va exista si posibilitatea alertarii dispeceratului unitatii militare de 
pompieri. 
Instalatia de alarmare la incendiu va cuprinde; 
- detectori de fum, optici( in general), adresabili, amplasati atat in plafonul fals, sub 

acesta, cat si deasupra plafonului fals, pe tavanul real al incaperii;  
- butoane de alarmare manuala adresabile; 
- sirene interioare de alarmare; 
- sirene exterioare de alarmare cu sursa si baterie incorporata. 
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Centrala de alarmare la incendiu va avea autonomie in functionare pe o durata de 24 
ore, in conditii normale (stare de veghe) dupa care inca 30 min. in conditii de alarma 
generala de incendiu (toate dispozitivele acustice de alarmare in functiune).  
 
In centrala termica avand cazane de incalzire cu functionare pe gaze naturale se va 
prevedea montarea unor detectoare de gaze, adresabile, legate la bucla instalatiei de 
detectie si alarmare la incendiu. 
In cazul in care sunt detectate scurgeri de gaze in aceste spatii se va comanda inchiderea 
automata a electrovanei de pe conducta de alimentare generala cu gaze naturale a 
cladirii (amplasata in exteriorul cladirii) precum si semnalizarea sonora. 
 
Sistemul de acces va deservi spațiile speciale, cum ar fi difuzorul de pe stadion, poliția, 
spațiile de supraveghere video, spațiile de tehnica sunetului, spațiile cu instalații de 
control și comandă, etc. se prevede un sistem de acces cu cartelă sau cod de cifre. 
 
Building  management  system ( BMS ) in solutie EIB/LON/BacNET:  Toate instalatiile 
aferente stadionului vor fi integrate unui sistem BMS pentru o eficienta gestionare a 
consumurilor energetice si de forta umana. 
 
8. Instalații de stingere incendiu 
În vederea asigurării stingerii incendiului din interior se vor prevedea în clădire sisteme 
de stingere cu hidranți interiori și sprinklere în conformitate cu prevederile legale și 
scenariul de securitate la incendiu. De asemenea va fi asigurat un sistem de stingere 
incendiu din exterior, cu hidranți exteriori, alimentați fie direct din rețeaua furnizorului 
local de apă, fie dintr-o gospodărie de incendiu proprie prevăzută pe sit. 
Asigurarea apei necesare stingerii incendiului se face în cadrul gospodăriei de apă de 
incendiu (rezervor de acumulare și grupuri de pompare). 
Gospodăria de apa de incendiu va fi compusa din: 
- rezervorul de apa incendiu subteran in care se va asigura o rezerva intangibila de apă 
- statia de pompare in care vor amplasa: 
- grupul de pompare pentru instalatia de hidranti interiori incendiu,  
- grupul de pompare pentru instalatia de hidranti exteriori,  
- grupul de pompare pentru instalatia de sprinklere, 
- grupul de pompare pentru instalatia de drencere.  
Fiecare dintre aceste grupuri de pompare va avea pompe active, cate  o pompa de 
rezerva, recipient hidrofor, presostat, tablou automatizare si pompa pilot.  
Funcționarea sistemelor de stingere incendiu este complet automată și controlată prin 
sisteme de monitorizare.  Amplasarea stației de pompare se va face cu acces ușor din 
exterior astfel încât să se poată permite și pornirea manuală a sistemelor de stingere 
incendiu, în cazul în care pornirea automată a acestora a eșuat. 
Realizarea instalatiei de sprinklere se va face in conformitate cu prevederile  
“Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a 
incendiilor”, NP 086-2005 precum si cu specificatiile si conditiile impuse de producatorii 
de aparatura si echipamente. 
Materialele si toate componentele care vor realiza instalatia de sprinklere trebuie sa fie 
de tipul celor certificate si avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor 
Militari. 
Amplasarea hidrantilor interiori se va face astfel incat sa se asigure 2 jeturi in 
functionare simultana. Debitul instalatiei de hidranti interiori va fi de 5 l/s.  
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Hidrantii interiori vor fi de Dn 50mm si se vor echipa cu accesorii (teava de refulare de 
mana, simpla, II - C, cu diametrul orificiului ajutajului final de 16mm, furtun tip C din 
fibre poliesterice, cauciucat, de 20m lungime).  
Coloanele uscate vor fi utilizate de formatiile de pompieri si de aceea, pentru 
alimentarea lor, se va asigura accesul masinilor de pompieri in orice anotimp. 
Racordul de alimentare al fiecarei coloane uscate (racord de tip B) se va monta pe 
peretele exterior al cladirii si se va obtura cu un racord infundat. La baza coloanei uscate 
se va prevedea ventil de retinere si robinet de golire. 
Racordul se va monta la loc vizibil, separate de orice alt racord, la o inaltime de 
maximum 1,5m fata de sol, la o inclinare de 450 fata de verticala. 
Pentru alimentarea cu apa a instalatiilor de sprinklere de la pompele mobile de 
interventie se vor prevedea racorduri fixe tip B, amplasate pe peretele exterior al cladirii, 
la h=1,40m fata de trotuar, in locuri accesibile utilajelor de interventie ( trei racorduri 
fixe tip B pentru fiecare instalatie -  un racord fix pentru un debit de 15 l/s). Pe fiecare 
racord va fi prevazuta cate o clapeta de retinere. 
Pe peretele exterior al cladirii se vor monta si clopotele de semnalizare sonora 
functionare instalatii. 
Se vor mai transmite semnalizari la dispecerat pompieri de la ACS-ul si manometrul cu 
contacte electrice al fiecarei instalatii de sprinklere. 
Hidrantii exteriori de incendiu vor fi de tip suprateran si vor fi amplasati: 
- in exteriorul Stadionului – in dreptul acceselor in cladire, la baza taluzului din jurul 
cladirii; 
- in interiorul  Stadionului – in jurul terenului de joc. 
Hidrantii exteriori vor fi dotati cu toate accesoriile necesare pentru trecerea apei si 
asigurarea debitului si presiunii necesare pentru interventia in punctele cele mai 
defavorabile ale instalatiei. 
 
9. Instalații sanitare 
Pentru asigurarea presiunii necesare a apei de consum menajer la punctele de consum 
se va realiza o statie de pompare, intr-o incapere special amenajata din cladirea anexa 
in care se va amplasa si centrala termica, grupul electrogen. De asemenea se va 
prevedea si un rezervor pentru apa potabila. 
Apa rece, potabila este necesara pentru: 
- consumul menajer la grupurile sanitare, la bucatarii, restaurante, bar, chioscuri; 
- prepararea apei calde menajere; 
- spălat pardoseli si gradene; 
- stropitul gazonului de pe terenul de joc; 
- stingerea unui eventual incendiu 

 
Grupurile sanitare au fost prevazute a fi amplasate pe verticale comune pe cat posibil. 
Obiectele sanitare prevazute vor fi de tip anti-vandal. Din motive de igiena si pentru 
intretinere mai usoara closetele vor fi suspendate pe perete. Spalarea pisoarelor se va 
face functie de un programator de timp general. 
Din motive de economie energie electrica si de consum apa, in toate zonele publice, se 
vor monta armaturi de inchidere automate si robuste.  
Grupurile sanitare din spatiile publice vor fi dotate cu oglinzi, cu dozatoare de sapun 
lichid. Deoarece prosoapele de hartie si automatele de prosoape textile incita la 
vandalisme, vor fi prevazute uscatoare de maini electrice cu temporizare. 
Pentru intretinerea lor, toate grupurile sanitare vor fi prevazute cu sifoane de 
pardoseala si cu robinet dublu servici pentru racord furtun, cu inchidere cu cheie. 
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Au fost prevazute si grupuri sanitare pentru persoanele cu handicap, dotate cu obiecte 
sanitare speciale. 
Toate grupurile sanitare publice si chioșcurile vor fi alimentate numai cu apa rece. 
Pentru fiecare chioșc se vor asigura: un racord apa rece potabila Dn15, un racord la 
canalizare Dn 70, si un sifon pardoseala Dn70. 
Se vor prevedea pentru spectatori fantani de baut. 
Pentru zonele rezervate lojelor si pentru spatiile destinate sportivilor se va asigura 
alimentarea cu apa rece potabila si cu apa calda menajera. 
Pentru a evita fenomenul de stagnare a apei calde menajere pe conducta a fost 
prevazuta si conducta de recirculare a.c.m.  
 
Apele uzate sunt ape uzate menajere de la grupurile sanitare, bucatarii restaurante, 
baruri si cele provenite din spalare pardoseli  ce vor fi colectate si deversate in reteaua 
de canalizare stradala prin intermediul mai multor camine de racord.  
Vor fi realizate doua retele separate: pentru canalizarea apelor uzate menajere si pentru 
canalizarea apelor pluviale (sistem divizor). 
 
Apele uzate menajere vor fi deversate in reteaua publica la parametrii ceruti conform  
NTPA-002/1997. 
Pentru bucatariile restaurantelor, care vor fi cu catering, nu va fi necesara prevederea 
de separatoare de grasimi, apele uzate vor putea fi deversate direct in reteaua de 
canalizare.  
Apele pluviale vor fi colectate de pe suprafata acoperisului cladirii si vor fi dirijate spre 
exterior prin coloane de canalizare pluviala, separate de cele menajere.  
Coloanele pluviale vor fi prevazute cu incalzire electrica pana la temperatura de +4ºC si 
vor avea piese de curatire.  
In exteriorul cladirii reteaua de canalizare pluviala va fi diferita de cea pentru canalizarea 
apelor uzate menajere (sistem divizor de canalizare) iar deversarea la reteaua de 
canalizare stradala se va face prin mai multe camine de racord. 
 
10. Terenul de joc 
Un teren de sport realizat la cerințele internaționale, necesită un spațiu de joc la 
standarde internaționale.  Din acest motiv se consideră necesar a se prevedea pentru 
terenul de sport un ansamblu de instalații cu rol de protejare îi menținere a spațiului de 
joc în bune condiții indiferent de condițiile meteo exterioare. 
În acest sens propunem instalarea următoarelor sisteme: 
- Instalație de irigație automată 
- Instalații de drenaj 
- Instalații de încălzire 
Instalația de irigații are rolul de a asigura nivelul de udare al gazonului, astfel încât acesta 
să se poată menține chiar pe perioadele secetoase ale anului.  Sistemul de irigații este 
complet automat, cu capete de udare automate montate îngropat în teren, 
funcționarea sistemului fiind comandată de nivelul de umiditate al gazonului, cu un 
programator orar, ținând însă seama de condițiile meteo exterioare. În acest sens 
funcționarea sistemului va fi inhibată pe timp ploios și daca viteza vântului depășește o 
anumită valoare când apare riscul devierii jetului aspersoarelor, afectând uniformitatea 
udării. 
Instalațiile de drenaj au rolul de a elimina situațiile în care băltește apa pe terenul de 
joc, datorită unor precipitații abundente.  Prin eliminarea apei se permite păstrarea 
suprafeței de joc în bună stare pentru desfășurarea activităților în orice moment, chiar 
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și în timpul precipitațiilor.  Mai mult decât atât eliminarea bălților stagnante pe teren 
nu afectează calitatea gazonului.  Sistemul de drenaj va asigura preluarea surplusului de 
apă după infiltrarea acesteia în teren, și deversarea către sistemele de canalizare 
exterioare. 
Instalațiile de încălzire ale gazonului au rolul de a elimina riscul de apariție a gheții pe 
suprafața de joc, precum și acumularea cantităților mari de zăpadă ce pot sufoca 
gazonul.  Acest sistem de încălzire a suprafeței de joc se realizează prin instalarea unor 
conducte în pământ, la 30 cm de suprafața terenului, conducte prin care circulă un 
agent termic ce realizează o temperatură de minim 5C la nivelul ierbii.  Agentul termic 
este preparat într-o centrală termică funcționând cu gaze naturale.  Funcționarea 
sistemului de încălzire este complet automată pilotată de senzori de temperatură 
instalați la nivelul solului.  
Precizăm că necesitatea instalării unui astfel de sistem este motivată și de faptul că orice 
tehnică de îndepărtare mecanică a zăpezii de pe suprafața de joc poate afecta grav 
calitatea gazonului. 
Tehnologia de realizare a gazonului terenului de joc cuprinde urmatoarele lucrari: 

− trasare geometrie – conf. plan arhitectura, CTA (cota teren amenajat + 0,00 / 
8,75) 

− se va realiza platforma de fundare 

− se va executa sistemul de drenaj 

− se va realiza instalatia de irigare 

− se vor asterne straturile si mediul de plantare 

− se va monta solutia de gazon aleasa impreuna cu Beneficiar/Investitor dintre 
urmatoarele variante: 

− gazon covor natural (2 saptamani) sau semanat (12 saptamani); 

− gazon covor natural sistem hybrid cusut (4 saptamani) sau semanat si cusut (13 
saptamani). 

Solutie gazon natural 
Se vor asterne cu panta 0,3%doua straturi de nisip 0-4 (10 cm), respectiv 0-2 sau 0-4 
(30 cm), iar dupa nivelarea la cota -4,88 la margini si -4,76 in centru cu greder laser, 
peste care se va admninistra si incorpora zeolit pentru realizarea mediului de crestere 
si se va monta gazon covor pentru atingerea cotei finale -4,85 la margini si -4,73 pe 
centru. 
Compozitia Gazon covor:  

− 5%o Poa pratensis,  

− 35yo Festuca arundinacea - Sunlight (soi rizomatic); 

− 60Yo Festuca arundinacea - Siesta. 

− Caracteristicile gazonului natural: 

− rezistenta la trafic, boli si daunatori specifici gazonului; 

− capacitate buna de regenerare; 

− varietati care formeaza rizomi; 

− culoare verde inchis; 

− textura foliajului fin-mediu; 

− fara buruieni (Poa annua). 
Solutie gazon cusut  
Dupa fixarea gazonului natural conform metodologiei mentionate mai sus, se va coase 
cu fibre sintetice din polipropilena HPF 6600, mono filament de culoare verde natural, 
injectate automatizat pana la o addncime de 180 mm pe intreaga suprafata de 
evolutie. 
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Specificatii tehnice: 

− adincime injectare/insertie fire HPF: l80mrn; 

− inaltime libera fire HPF: 15-20mm; 

− dimensiune matrice injectare / inter ax: 20mm x 20mm; 

− total numar de fibre injectate: aprox. 20 milioane; 

− material: High Performance polypropylene monofilament Fibres (HPF). 
Caracteristicile gazonului artificial: 

− compozitie fire conform norme organisme internationale UEFA (fotbal); 

− culoare verde inchis. 
Solutie gazon hibrid covor 
Se vor asterne cu panta 0,3% doua straturi de nisip 0-4 (10 cm), respectiv 0-2 sau 0-4 
(30 cm), iar dupa nivelarea la cota -0,12 la margini si -0,00 in centru cu greder laser, 
peste se va admninistra si incorpora zeolit pentru realizarea mediului de crestere si se 
va monta gazon covor hibrid compus din  

− 5%o Poa pratensis , 

− 35% Festuca arundinacea – Sunlight (soi rizomatic)  

− 60% Festuca arundinacea - Siesta  

− pe suport sintetic din fibre sintetice din polipropilena FIPF 6600, mono filament 
de culoare verde natural, pentru atingerea cotei finale -4,85 la margini si -4,73 
pe centru.  

Specificatii tehnice: 

− inaltime libera fire HPF: 15-20mm; 

− inaltimea totala a fibrelor variaza intre 50 - 65 mm; 

− material: High Performance polypropylene monofilament Fibres (HPF); 

− densitate: este particularizata si conceputa pentru a acoperii intre 4 - 8 %o din 
suprafata de joc, restul fiind dominat de gazonul natural; 

− role mari de 4 m latime si lungime de 25 m; 

− 100% reciclabil. 
 

 
Fig. Exemplu Gazon hibrid – stratificatie (conform SISGrass) 
 
Tehnologie de montaj gazon covor 
Dupa realizarea pantei corespunzatoare aferente mediului de crestere se 
compacteaza si se monteaza rolele de gazon cu utilaj specializat, imbinarile intre role 
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realizandu-se manual. Se va monta covorul pe lungimea terenului, incepand din 
punctul cel mai indepartat. In conditii de temperaturi ridicate, gazonul se va recolta 
doar pe timpul noptii si incarca dimineata in tiruri dotate cu sistem de mentinerii 
scazute a temperaturii. Gazonul se pastreaza la umbra atat inainte de livrare cat si 
pana la punerea in opera. Gazonul se va recolta la un grad optim de umiditate. Nu se 
va recolta in intervalul orar 12:00 -22:00 daca temperatura este mai mare de 20oC. 
Paletii se vor transporta pe teren imediat dupa descarcare pentru a fi pusi in opera. 
Daca temperaturile depasesc 28 de grade se sisteaza lucrarile de montaj gazon covor 
sau se va realiza montajul pe timp de noapte. Nu se vor depozita rolele in soare sau 
in orice conditii pentru o perioada mai lunga de 2 ore, ci se vor monta in cel mai scurt 
timp posibil. Se va asigura udarea rolelor imediat dupa montaj. Dupa montajul rolelor 
se va realiza o irigare profunda generala, iar la un interval de 6 ore se va realiza 
compactarea suprafetei de joc, urmand apoi toate procedurile de mentenanta ce se 
impun pana la predarea finala catre beneficiar. 
Se va atinge CTA Proiect dupa montaj gazon covor. 
Intretinerea gazonului pe o perioada de 6 luni 
Intretinerea gazonului se va face cu utilaje profesionale si personal calificat sau cu o 
firma externalizata specializata in astfel de operatii. 
Echipa de intretinere va fi formata din minim 3 persoane: 1 mecanic utilaje si 2 
rnuncitori specializati in intretinere spatii verzi. 
Lucrarile de intretinere cuprind: 

- Cosire gazon 
- Scarificarea gazonului 
- Fertilizarea gazonului. 
- Tratamente fitosanitare: 
- Suprainsamantare 
- Aerisirea superficiala. 
- Nisipare 
- Compactare gazon 
- Vibroaerare 
- Irigarea 
- Marcare teren. 

Concluzii si recomandari: 
Luand in considerare informatiile privitoare la in solutia de gazonare cu gazon natural, 
solutia de gazonare cu gazon natural cusut si solutia de gazonare cu gazon covor hibrid, 
si comparatia de tipuri de tehnologii de gazon, modul de intretinere a gazonului pe o 
perioada de 6 luni si nu in ultimul rand termenul de finalizare al lucrarii se evidentiaza 
urmatoarele concluzii: 

− Se poate omologa Stadionul astfel incat sa se incadreze in categoria UEFA 4 
indiferent de tehnologia de gazonare, gazon covor natural, gazon covor hibrid sau 
gazon natural cusut. 

− Tinand cont de faptul  ca stadionul se va folosi pentru meciuri de fotbal si alte 
evenimente solicitante, implementarea unei solutii de gazonare hibrida, fie cusut, 
fie cu covor, reprezinta o solutie viabila pe termen lung, in special in combinatie 
cu amestecul de gazon conceput pentru astfel de conditii. 

− Gazonul natural necesita o utilizare chibzuita a suprafetei si reparatii minore 
periodice in special in porti. Gazonul hibrid poate fi utilizat de pana la 3 ori mai 
mult fara a prezenta semne de deteriorare, in schimb necesita reabilitari majore 
la 2-5 ani, care constau in indepartarea intregii suprafete de gazon prin scarificarea 
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stratului de thatcht impermeabil, format la suprafata, nisipare succesiva si 
insamantare.  

− Pentru pastrarea post-implementare a suprafetei de evolutie in bune conditii pe o 
perioada cat mai indelungata, se va urmari cu strictete programul de intretinere si 
(reparatii periodice - pentru gazon 100% natural) sau (reabilitare periodica pentru 
gazon hibrid - covor sau cusut). 

Pentru o bună întreţinere a gazonului se propun următoarele: 

− Folosirea unei instalații de fotosinteză formata din 6 aparate de fotosinteza, 4  de 
dimensiuni mari si 2 de dimensiuni mici cu accesorii (analizatori, sist. de reglaj), cu 
un randament mare. 

− Gazonul se va planta pe un pat de amestec de nisip cu particule organice ce va 
asigura un grad ridicat de 

− dezvoltare a sistemului radicular; 

− Folosirea unui sistem de irigații compus dintr-un inel principal de alimentare cu 
apa si ramuri secundare pe care sunt montate aspersoarele; acolo unde va fi 
posibil, se vor refolosi sistemele existente cu repozitionarea si reconditionarea 
acestora.  

− Realizarea unei rețele de drenaj compusă dintr-o serie de tuburi gofrate si 
perforate pe intreaga circumferinta, din polietilena, dispuse in santuri transversale 
pe latimea terenului, care sunt conectate la un inel colector pentru preluarea si 
evacuarea apei, perimetral pe laturile terenului; 

− Folosirea unui sistem de încălzire electrică/termica a terenului de joc alcatuit din 
benzi care genereaza caldura radianta. Aceste benzi sunt instalate la 25-30 cm 
adâncime sub nivelul gazonului, iar distanta dintre ele este de 25 de cm. Operarea 
sistemului de incalzire este comandată de o unitate de control, care deserveste 
intreaga suprafața de joc divizata in mai multe zone. Pe suptafața de joc vor fi 
instalati senzori de temperatura care să preia temperatura atât din pământ cât și 
de la suprafața gazonului. 

 
2) Obiect 2 – Arenele de tenis si constructiile anexa: 

Arenele de tenis vor corespunde urmatoarelor clasificari competitionale: 

− conform NP 066-02: stadion tip arena, cu capacitatea mica (pana in 5.000 locuri) si 
de categoria I – nivel de competitie internațional arena de 5.000 locuri si categoria 
A– nivel național arena de 1.000 locuri; 

Funcțional, arenele de tenis se compun din urmatoarele zone de activitate :  

− zona jucătorilor și oficialilor (arbitri, insotitori etc.); 

− zona spectatorilor si a spectatorilor VIP si VVIP; 

− zona reprezentanților mass-media - jurnalisti, comentatori TV si radio, etc.; 

− zona personalului tehnic - stewarzi, forte de securitate si personalul auxiliar (majorete, 
copiii de mingi și players escorts etc). 

 
 Principalele zone funcționale și cerințe vor fi stabilite conform reglementărilor  ITF si 

FRT pentru asigurarea cerințelor de clasificare, mai jos fiind prezentate orientativ cele 
mai importante elemente de dimensionare: 
1) Zonele destinate jucătorilor şi oficialilor 

Spatii si incaperi amplasate sub tribuna principală a stadionului. 
1. Terenul de joc trebuie să fie prevăzut cu un sistem de drenare a apelor în surplus și 

instalație de încălzire pentru sezonul de iarnă. Terenul de joc trebuie să aibă 
dimensiunile: exact 105m lungime și 68 m lățime, cu minim 1-1,5m perimetral.  

2. Incinta terenului, respectiv terenul de joc și distanțele de siguranță până la tribune, 
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va fi de    minim 120 x 80 m. 
3. Suprafața de joc va fi cu zgura. 
4.  Băncile pentru jucătorii de rezervă trebuie să fie la nivelul terenului și să fie 

acoperite și dotate cu fotolii confortabile. 
5. Vestiarele pentru jucători să fie dotate cu cel puțin 5 dușuri, 3 toalete cu scaun si 3 

pisoare, precum și chiuvete cu oglinzi, 4 camere de echipare pentru minim 6 de 
jucători (scaun, dulăpior, agățătoare), minim o masă de masaj și o tablă pentru lecții 
tactice. Suprafața camerei de echipare trebuie să fie de cel puțin 20 mp. Se 
recomandă ca suprafața totală a unui vestiar (cu tot cu facilitățile sanitare) să fie de 
cel puțin 40 mp.  

6. Vestiarul pentru arbitri trebuie să fie dotat cu cel puțin două dușuri, o toaletă cu 
scaun, două pisoare, birou și 6 scaune-dulăpioare cu agățătoare, precum și măcar 
o chiuvetă cu oglindă. Un al doilea vestiar trebuie să fie disponibil, dotat cu duș și 
toaletă cu scaun, pentru situația în care componența brigăzii de arbitri este mixtă. 
Suprafața totală a unui vestiar trebuie să fie de cel puțin 20 mp. 

7. Accesul jucătorilor şi oficialilor trebuie să fie asigurat direct, separat și protejat de 
la vestiare pe terenul de joc, precum și sosirea pe stadion și părăsirea acestuia în 
siguranță. 

8. Cabinetul medical pentru jucători şi oficiali trebuie să fie amplasat în imediata 
apropiere a vestiarelor și să fie dotat pentru acordarea primului ajutor. O suprafață 
de 25-30 mp ar fi suficientă. 

9. Postul de control antidoping trebuie să să fie situat în apropierea vestiarelor și să 
nu fie accesibil publicului sau reprezentanților mass media. Acesta trebuie să aibă 
o suprafață de cel puțin 20 m2 și să cuprindă o sală de așteptare, sala de testare și 
o toaletă individuală dotată cu scaun și chiuvetă, toate acestea fiind dispuse una 
lângă cealaltă. 

10. Vestiar pentru copiii de mingi şi players escorts. Un vestiar distinct, de aproximativ 
30 mp, trebuie pus la dispoziția copiilor de mingi și celor care însoțesc echipele la 
ieșirea pe terenul de joc, vestiarul trebuind dotat cu un minim necesar (scaune, 
dulăpioare, toalete etc.) 

11. Birou organizatori. O încăpere de minim 30 mp trebuie rezervată și biroului 
organizatorului, oferind facilitățile necesare pregătirii jocului din punct de vedere 
administrativ. 

12. Instalația de nocturnă trebuie să asigure o intensitate luminoasă de cel puțin 1400 
lx. Pentru a asigura continuarea meciului în cazul unei căderi generale de tensiune, 
stadionul trebuie să dispună de un sistem independent de alimentare electrică de 
rezervă (generator electric), care să asigure două treimi din valorile echivalente de 
intensitate luminoasă, instantaneu și fără întrerupere. Se recomandă proiectarea 
instalației de nocturnă astfel încât să poată fi mărită intensitatea luminoasă până la 
2000 lx. 

13. Zonele de parcare pentru jucători şi oficiali, precum și pentru VIP trebuie să fie 
amplasate, într-o zonă sigură, în imediata apropiere a tribunei principale. 
Zonele de imbarcare/debarcare pentru jucatori, oficiali si persoane VIP trebuie 
securizate de publicul general si amplasate cat mai aproape de intrarea la vestiare 
si loje pentru a se preveni situatia in care ar putea fi victimele unor agresiuni. 
 

2) Zonele destinate spectatorilor 
1. Capacitatea stadionului.  
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Capacitatea nominala a arenelor va fi de 5.000 respectiv 1.000 de locuri, sau 
intermediar, cu urmatoarele categorii de spectatori: public general, spectatori VIP, 
persoane cu diverse dizabilitati, reprezentanti presa (scrisa si radio-TV). 

2. Tribunele, locurile şi facilitățile pentru spectatori. Tribunele trebuie să fie sigure. 
Se interzice utilizarea tribunelor temporare. Locurile pentru spectatori trebuie să 
fie individuale, fixe (fixate), separate unul de celălalt, ergonomice, numerotate, 
realizate din materiale incasabile și neinflamabile, precum și prevăzute cu spătare 
un o înălțime minimă de 30 cm. Distanța între scaune trebuie să fie de cel puțin 50 
cm interaxe. Arenele trebuie să fie prevăzute cu unități de vânzare a băuturilor 
răcoritoare și a alimentelor, disponibile în fiecare tribună a arenelor. 

3. Accesul şi ieşirea publicului trebuie astfel proiectat încât să se evite situațiile de 
congestionare și să asigure deplasarea cu ușurință a fluxului de spectatori. Trebuie 
asigurat principiul „pe unde intri pe acolo ieși”. Toate pasajele și scările destinate 
publicului trebuie să fie vopsite într-o culoare deschisă, la fel și porțile care duc din 
tribune în incinta terenului de joc și toate ușile și porțile de ieșire care duc în afara 
stadionului.Toate ușile și porțile de ieșire de pe stadion, precum și toate porțile care 
fac legătura între zonele spectatorilor și incinta terenului de joc trebuie: 
a) să fie prevăzute cu un sistem de închidere, ușor și rapid de operat de către oricine 
din interior, în cazul ușilor și porților de ieșire, sau din exterior, în cazul ușilor și 
porților care duc spre incinta terenului de joc; 
b) să fie astfel proiectate încât să rămână descuiate pe toată perioada în care 
spectatorii se află pe stadion. 

4. Căile de acces pe arena trebuie să fie semnalizate în mod corespunzător (cu 
ajutorul pictogramelor) pentru a ghida spectatorii în sectoarele în care au bilete, iar 
toți turnicheții, ușile și porțile de intrare și ieșire trebuie să fie în stare de 
funcționare și semnalizate, la rândul lor, prin semne universale. 

5. Sistemul de iluminat de urgență. În scopul de a asigura siguranța și dirijarea 
spectatorilor, stadionul trebuie să fie prevăzut cu un sistem de iluminat de urgență, 
alimentat de un generator electric, care să poată fi utilizat în cazul unei pene 
generale de curent în toate părțile stadionului în care publicul are acces, inclusiv 
toate căile de ieșire și evacuare. 

6. Sistemul de sonorizare şi comunicare cu publicul trebuie să fie performant și să fie 
conectat la un generator electric pentru a se putea comunica cu spectatorii în cazul 
unei căderi generale de tensiune. În plus, stadioanele trebuie să fie dotate cu cel 
puțin o tabelă electronică sau un ecran video, care să permită transmiterea de 
mesaje către public și vizionarea unor spoturi publicitare și reluări de faze cu 
golurile marcate. De regulă, tabela se montează deasupra uneia dintre peluze. Se 
recomandă dotarea stadionului cu două tabele pentru afișaj. 

7. Instalațiile sanitare pentru spectatori. Toalete pentru ambele sexe precum și 
pisoare trebuie să fie dispuse în toate sectoarele de tribună, câte 1 toaletă la 250 
de spectatori și un pisoar la 125 de spectatori pentru bărbați și 1 toaletă la 125 de 
spectatori pentru femei. Raportul de toalete pentru bărbați și cele pentru femei 
trebuie să fie de 80% (70) la 20%(30). Toate cabinele cu toalete trebuie dotate cu 
lavoare și uscătoare de mâini. 

8. Puncte de prim ajutor pentru spectatori. La fiecare tribună trebuie să fie amplasată 
cel puțin o cameră echipată complet pentru primul ajutor. Acestea trebuie să fie 
clar identificate și accesul semnalizat corespunzător. 

9. Facilitățile pentru spectatorii cu dizabilități. Stadionul trebuie să fie prevăzut cu 
acces  pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora într-un sector special 
amenajat.  In imediata apropiere a acestui sector trebuie să existe o toaletă specială 
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și un punct de desfacere a băuturilor răcoritoare și a alimentelor. 
10. Zona rezervată VIP-urilor şi invitaților  trebuie să aibă cel puțin 50 de locuri 

acoperite. 
Sectorul VIP va fi amplasat tribuna principală-Vest sau pe ambele laturi lungi ale 
terenului și trebuie să dispună de cate o încăpere de cel puțin 200 mp pentru 
primirea invitaților.  

11. Camera de control-organizare (punctul de comandă) trebuie să fie dispusă astfel 
încăt să aibă vedere generală asupra interiorului stadionului și să fie dotată cu 
sisteme de comunicare cu publicul și monitoare color de supraveghere video. 
Suprafața încăperii trebuie să fie de cel puțin 20 mp. 

12. Sistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure monitorizarea video a 
spectatorilor atât în interiorul cât și în exteriorul stadionului. Sistemul trebuie să 
aibă integrate opțiunile de zoom și stop cadru și să fie conectat la monitoarele din 
camera de control.  

13. Sistemul de acces a spectatorilor prin porți de tip turnichete care să asigure 
analizarea și transmiterea datelor în timp real la punctul de comandă, precum și 
prevenirea utilizării biletelor contrafăcute prin sistemul de control electronic al 
biletelor. Trebuie prevăzut un număr suficient de mare de turnichete pentru a 
asigura accesul spectatorilor la capacitatea maximă a stadionului în cel mult două 
ore de la deschiderea porților. Un turnichet poate porocesa accesul a 600-700 de 
persoane pe oră. 

14. Zonele de parcare pentru spectatori trebuie asigurate de jur înmprejurul 
stadionului pe o rază de maximum 1 km.  
 

3)  Zonele destinate mass media 
1. Camera de lucru pentru presă trebuie să fie amplasată în apropierea locurilor 

rezervate presei. Aceasta trebuie să aibă cel puțin 80 mp și să fie dotată cu pupitre, 
prize electrice și acces la internet pentru cel puțin 20 de persoane. De asemenea, 
trebuie să fie disponibilă o încăpere pentru cel puțin 10 de fotografi, în apropierea 
camerei de lucru pentru presă.   

2. Sala de conferințe de presă trebuie să fie amplasată în apropierea zonei vestiarelor. 
Suprafața sălii trebuie să aibă cel puțin 80 mp. Aceasta trebuie să aibă capacitatea 
ce minim 35 de locuri pe scaune și să fie dotată cu podium, pupitru, sistem audio, 
split box, platformă pentru camere TV și scaune cu spătar.  

3. Masa presei trebuie să fie amplasată în poziție centrală, la tribuna principală într-o 
zonă separată de zona VIP, dar pe aceeași parte cu vestiarele, să aibă cel puțin 30 
de locuri, dintre care 10 să fie dotate cu pupitre orizontale de minim 40 cm, prize 
electrice și acces la internet wireless și ADSL. 

4. Posturile  de comentatori radio şi TV  trebuie să fie parte integrantă a mesei presei.  
5. Flash interviuri. În zona cuprinsă între terenul de joc și vestiare trebuie să existe un 

hol pentru așa-numitele flash interviuri TV, care să asigure un minim de patru poziții. 
6. Poziția camerelor de transmisie TV. La tribuna principală, chiar pe axul central al 

terenului se va amenaja o platformă de minimum 10 mp pentru camera TV 
principală. Pentru asigurarea unei calități optime a imaginii platforma trebuie să se 
afle la o înălțime care să asigure un unghi de 15-20° de la planul orizontal la punctul 
de centru al terenului. Două platforme pentru camere TV se vor amenaja la limita 
de 16 m a fiecărui careu de pedeapsă. La fiecare peluză, pe axul longitudinal al 
terenului se va amenaja câte o platformă pentru camera TV. De asemenea, la 
tribuna a II-a se vor amenaja trei platforme TV, două pe linia de tusa și una pe axul 
central al terenului. Toate platformele, cu excepția celei pentru camera TV 
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principală, vor avea minimum 4mp și vor fi, pe cât posibil, la aceeași înălțime cu 
platforma pentru camera TV principală. Pentru vederea de ansamblu al arenei se va 
amplasa o cameră TV pe unul din stâlpii nocturnei sau pe coronamentul 
acoperișului. 

7. Parcarea pentru carele de transmisie TV. Pe partea tribunei de unde se transmite 
filmarea meciului, cât mai aproape de aceasta, trebuie amenajată o parcare 
exclusivă pentru carele de transmisie TV cu o suprafață de cel puțin 200 mp. Această 
suprafață trebuie să aibă deschidere spre Sud. 

8. Internet. Se va asigura internet de calitate, ce  trebuie pus la dispoziție la întreaga 
Tribună a Presei (inclusiv pozițiile de comentatori), pe teren pentru fotoreporteri, 
precum și în zona vestiarelor (îndeosebi camera delegatului, birou, vestiarul 
arbitrilor, vestiarele echipelor) 

 
4) Zona structurilor de siguranta 

1. Spatii pentru fortele de politie: 1-2 incaperi pentru trierea persoanelor delicvente; 
2. Sala pentru adunarea si instruirea personalului, de 100mp , cu posibilitate de acces 

facil din spre teren si gradene si parcarea fortelor de ordine;  
3. Depozitarea obiectelor interzise in complexul sportiv, 1-2 incaperi pentru, situate 

in proximitatea accesului prin turnichete a spectatorilor; 
4. Centrul de control-comanda al complexului sportiv situat in incinta acestuia cu 

vedere spre terenul de joc in care se gasesc monitoarele sistemului de supraveghere 
video si cu acces la sistemul de sonorizare al complexului sportiv 

5. Spatiul pentru pompieri; 
6. Spatiul pentru adunarea si instruirea oamenilor de ordine (stewarzii). 

 
5) Funcțiuni suplimentare 
În plus față de funcțiunile de bază (destinatie sportiva) clădirea stadionului urmează să 
integreze și o serie de funcțiuni complementare care sunt considerate necesare pentru  
viitoarea exploatare a construcției: 

1. Spatii administrative. Se va amenaja o zona administrativa pentru administratia 
arenelor de tenis, de cel putin 50 mp (inclusiv spatii anexa - grupuri sanitare, 
circulatii etc.). 

2. Spatii comerciale - magazine de suveniruri, articole sportive de tenis, pe o 
suprafata construita estimata de aproximativ 30 mp. 

3. Spatii de alimentatie publica - baruri, cafenele, restaurante, fan-club etc.. pe o 
suprafata construita insumata de 100-200 mp. 

 
6) Accese şi evacuări 

− control acces public general - accesul publicului general se va realiza controlat, prin 
turnichetii prevazuti cu sistem automatizat de citire a biletelor, sistem centralizat de 
contorizare si de comandă; 

− control acces public VIP - se prevede instalarea cate unui turnichet half-height la 
interiorul spatiului de primire de la nivelul subsolului 2 si a parterului. 

− evacuarea persoanelor - se vor prevedea adiacent acceselor. 
 

7) Anexe si constructii tehnice 

− Rezervor incendiu si statie de pompare - existente si dispuse in partea sudica a 
stadionului, racordata la instalatia de stingere a incendiilor, se vor moderniza; 
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− Posturi de transformare si grup electrogen - existente, cu echipamentele tehnice 
aferente – un transformator, celulă de medie tensiune, etc. amplasate in constructii 
de suprafata in exteriorul stadionului; 

− Imprejmuire - incinta se prevede cu imprejmuire cu panouri de sticla triplex in cadru 
metalic si cu panouri din plasă de sirmă pe stilpi din profile otel, cu fundatii izolate 
din b.a. iar portile de acces sunt batante inspre exterior; 

− Platforma ambalaje - ansamblu format din platforma betonata de depozitare 
deseurilor si ambalaje, imprejmuit cu gard din plasă de otel, container anexa, supr. 
cca 15 mp, executată din tablă otel + materiale usoare. 

 
8) Conformare structurala 
Conform solutiei functionale de arhitectura curenta din necesitatea apropierii 
spectatorilor de terenul de joc de forma dreptunghiulara, forma conturului exterior 
este octogonala sau dreapta.  

In axele principale si secundare se realizeaza structura de beton armat pentru 
sustinerea gradenelor si a planseelor necesare rezolvarii tuturor spatiilor si functiunilor 
anexe. 
 
Structuri din beton armat/profile metalice 
Pentru preluarea incarcarilor orizontale, atat cele provenite din structura acoperisului 
sau incarcari climatice (vant)  dar cu osebire cele induse de actiunea seismica, in ambele 
zone de regula se adopta structuri de tip rigid, cu pereti structurali din beton armat 
turnat, plini sau cu goluri functionale. Pe directiile tangentiale, in afara peretelui din 
axul exterior, exista pereti cu goluri functionale in axele radiale interioare. 
Flexibilitatea suprastructurii se suplineste la ultimul subsol, asigurand constructiei atat 
rigiditatea, cat si capacitatea portanta la actiunea combinata si simultana a incarcarilor 
gravitationale, climatice si seismice, in acord cu normele autohtone in vigoare pentru 
astfel de constructii. 
Datorita lipsei de rigiditate a fatadelor in planul lor, se impune realizarea unei saibe 
inclinate intre grinzile prefabricate cu dinti ce sustin gradenele sau marirea sectiunii 
grinzilor.   
Vor fi prevazute minim patru rosturi de dilatare – contractie amplasate simetric. Cele 4 
rosturi de dilatare/contractie vor fi rezolvate in functie de situatie prin dublarea 
elementelor structurale verticale, fie prin rezemari prin intermediul benzilor de 
neopren. 

 
9) Instalatii 

1. Asigurarea utilităților 
Centrala termică 
Producerea căldurii necesare asigurării confortului termic interior se face cu ajutorul 
unei centrale termice echipate cu cazane ce funcționează cu combustibil gazos: gaze 
naturale.  Centrala termică va fi astfel configurată astfel încât să conțină mai multe 
cazane care prin funcționarea în cascadă să poată asigura orice sarcină termică 
instantanee necesară, prin funcționarea acestora la capacitate nominală cât mai mult 
timp posibil. 
Centrala de frig 
Energia necesară răcirii spațiilor se va obține printr-o baterie de agregate de preparare 
apă răcită de parametri 7-12Co astfel încât să asigure sarcina termică de răcire necesară 
asigurării confortului termic pe perioada caldă a anului, precum și o redundanță a 
sistemului. 
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Pentru diminuarea surselor de energie termică (răcire și/sau încălzire) se va urmări atât 
izolarea termică foarte bună a clădirii, cât și sisteme de recuperare a căldurii pentru 
toate sistemele de ventilație. 
Alimentarea cu energie electrică 
Toată energia electrică va fi furnizată de rețeaua furnizorului local de energie electrică.  
O stație de transformare va fi prevăzută astfel încât să se asigure in mod continuu 
energia electrică necesară funcționării obiectivului.  Contorizarea se va realiza pe medie 
tensiune, generând astfel costuri mai mici. 
Alimentare electrică de siguranţă 
Din motive de securitate a utilizatorilor și a clădirii, este necesar a se asigura alimentare 
electrică neîntreruptă pentru toate sistemele de securitate instalate în clădire. 
Se preconizează instalarea unor generatoare electrice cu motoare termice funcționând 
pe combustibil lichid, echipate cu dispozitive de pornire automată și comutare 
automată a alimentării electrice pentru sistemele deservite.  
Alimentarea cu apă potabilă 
Se realizează din rețeaua furnizorului local de apă, prin branșament separat contorizat.  
Se va prevedea o instalație de ridicare a presiunii, precum și o rezervă de apă suficientă 
pentru asigurarea funcționării continue a clădirii, chiar în perioada unei avarii pe 
rețeaua furnizorului de apă. 
Alimentarea cu gaze naturale 
Alimentarea cu gaze naturale se realizează din rețeaua furnizorului local de gaze 
naturale, prin branșament individual contorizat.  Instalațiile de gaze naturale vor 
alimenta centrala termică a clădirii. 
De asemenea, s-a mai prevăzut montarea, pe conducta principala de alimentare cu gaze 
a cazanelor, în exteriorul clădirii, a unei vane electromagnetice care va fi închisă 
automat în cazul sesizării unor scăpări de gaze in CT. 
 
2. Instalații termice 

Asigurarea confortului termic pe perioada rece a anului se face prin încălzirea clădirii cu 
ajutorul unui sistem de încălzire cu corpuri statice și ventiloconvectoare. 
Se vor folosi ventiloconvectoare pentru încăperile ce necesită atât încălzire, cât și răcire, 
acordând o atenție deosebită la eliminarea curentului de aer produs de aceste 
echipamente.  Sistemele de încălzire cu elemente terminale ventiloconvectoare vor fi 
concepute să asigure atât încălzirea cât și răcirea spațiilor. 
Elementele terminale (corpuri de încălzire sau ventiloconvectoare) amplasate în zonele 
de circulație publică vor fi de tip antivandalism. 
Toate conductele de distribuție de agent termic pentru încălzire sau răcire vor fi din 
materiale plastice (PPR sau PEX) cu tehnologii de ultimă generație, izolate termic și 
montate îngropat în elementele de construcție. 
Reglajul temperaturii în vederea asigurării confortului termic interior se va realiza prin 
instalarea: 
- Robinetelor cu cap termostatat pe corpurile de încălzire 
- Termostate de ambianță instalate pe interior, pentru comanda vanelor cu trei căi ce 

echipează ventiloconvectoarelor. 
Nivelul de încălzire a spațiilor este ales în funcție de destinația și funcționalitatea 
spațiului respectiv, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare. 
Pentru perioada de vara (cind este necesara racirea), pentru o temperatura exterioara 
de 32ºC, se vor asigura temperaturi interioare în conformitate cu prevederile normelor 
în vigoare: 
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Daca temperatura exterioara depășește 32ºC se va obține o creștere paralelă a 
temperaturii interioare până la o temperatura exterioara de 40ºC. 
 
3. Instalații de ventilare 

În toate grupurile sanitare (WC și  și vestiarele sportivilor se vor prevedea sisteme de 
evacuare a 
aerului viciat.)  Pentru asigurarea eficienței ventilării se va prevedea de asemenea un 
sistem de 
compensare a aerului de ventilare. 
Asigurarea calității aerului interior se realizează prin introducerea aerului proaspăt din 
exterior prin intermediul unei centrale de tratare aer ce asigură atât filtrarea, încălzirea 
și răcirea aerului.  Centralele de tratare aer vor fi de ultimă generație și tehnologie, cu 
performanțe ridicate și eficacitate, echipate inclusiv cu recuperator de căldură în 
vederea realizării economiei de energie, și diminuării consumurilor energetice datorate 
sistemului de ventilare. 
Toate canalele de aer vor fi izolate termic, realizate din tablă de oțel zincat, utilizând 
tehnologii de îmbinare care să asigure etanșeitatea sistemului la nivelul cerințelor 
legislației românești în vigoare. 
Sistemele de ventilare vor asigura aerul proaspăt la o rată de 25 m3/h pentru fiecare 
persoană din spațiul ocupat. 
In caz de incendiu se  vor asigura: 
- oprirea automata a perdelelor de aer de la ușile de acces; 
- oprirea automata a instalației de condiționare si ventilare (centrale condiționare, 

ventilatoare evacuare aer si introducere aer proaspăt, aer tratat, 
ventiloconvectoare) 

- închiderea clapetelor antifoc de pe tubulatura de ventilare; 
- deschiderea voleților de desfumare; 
- pornirea sistemelor de desfumare. 
 
4. Instalații de desfumare 

O parte a scenariului de protecție la incendiu o reprezintă și sistemele de desfumare – 
sisteme ce au rolul de a asigura evacuarea fumului și a gazelor fierbinți, precum și 
asigurarea unei atmosfere respirabile pe căile de evacuare din clădire. 
Zona de parcare va fi echipată cu sistem de desfumare independent care va funcționa 
și pentru evacuarea noxelor generate de motoarele mașinilor.  Un senzor de CO va fi 
instalat în vederea monitorizării continue a nivelului de CO din aceste spații, ce va avea 
de asemenea și rol de comandă a sistemului de ventilare. 
Sistemele de desfumare vor fi dimensionate și configurate ținând cont de întreg 
scenariul de securitate la incendiu, precum și de prevederile normelor. 
Vor fi executate din materiale rezistente la foc, îi echipate cu ventilatoare rezistente la 
temperaturi înalte (400C) pentru o durată de două ore. 
Alimentarea electrică a acestor sisteme se va face atât din sistemul de alimentare 
normală cât și din cel de alimentare de siguranță. 
 
5. Instalații de electrice 

Pentru distribuirea energiei electrice, în planurile individuale se prevăd tablouri 
electrice de sub-distribuire.  Acestea sunt alimentate prin cabluri și bare de curent. 
Distribuția se face la o tensiune maxim de 230 V. 
De la instalația de distribuție principală, respectiv de la sub-distribuție se alimentează 
cu energie electrică toți consumatorii stadionului. 
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La instalațiile de siguranță se se vor racorda prin intermediul unei surse neîntreruptibile 
UPS următoarele sisteme: 
- iluminatul de siguranta (evacuare in caz de incendiu) 
- iluminat minim pentru evacuarea persoanelor 
- iluminat hidranti de incendiu interiori  
- iluminat statie pompe incendiu  
- iluminat formatiune pompieri 
- iluminat posturi de transformare 
- iluminat camere de medie tensiune 
- iluminat incapere tablou general 
- instalatie de detectie si semnalizare incendiu 
Deoarece grupurile de pompare pentru instalatiile de stingere incendiu (cu hidranti 
interiori, hidranti exteriori, sprinklere, drencere) vor fi echipate si cu pompa de rezerva, 
tabloul electric al statiei de pompare incendiu va avea dubla alimentare conform 
prevederi normativ I7/2002, art. 7.5.1. 
Lifturile vor fi prevazute cu comanda automata oprire lift, in caz de incendiu, la nivelul 
de evacuare persoane (de ex. parter). 
Pentru circuitele de forta interioare se vor folosi cabluri de energie din cupru, cu 
intarziere marita la propagarea flacarii,  in executie nearmata (si armata la exterior 
cladire), montate aparent pe paturi de cable sau ingropat si protejate mecanic, in teava, 
acolo unde este cazul.  
Iluminatul cailor de evacuare va cuprinde si iluminat in trepte la scari si corpuri de 
iluminat de evacuare la 50 cm de pardoseala la parcare. 
Iluminarea spațiilor cu lumină artificială se face corespunzător prevederilor valabile și 
directivelor privind locurile de lucru. 
Iluminatul terenului de joc se planifică, conform directivelor UEFA si FIFA. Instalația de 
iluminat va corespunde cerințelor de transmitere la televizor și se prevede din clasa V, 
pentru o intensitate luminoasă medie, verticală, de minim 1.400 lux (minim 1200 lux 
dupa  Normativul NP 066-02 ). 
În zona exterioară se prevăd lămpi în zona intrărilor și la suprafețele de trafic limitrofe. 
Toate sistemele clădirii vor fi prevăzute cu puncte de transmitere a regimului de 
funcționare a sistemului respectiv, către un dispecerat în care să fie informat tot 
personalul tehnic asupra oricărei dereglări sau defect al funcționării respectivei 
instalații. 
 
6. Instalația de paratrăsnet si priza de pamint 

Pentru protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere se va realiza o priza de 
pamant de fundatie la care se vor lega cu conductor VLPY16mm sau platbanda otel 
zincat 25x4mm, pentru echipotentializare orice element metalic al constructiei sau al 
instalatiilor si echipamentelor care este sau poate fi pus sub tensiune accidental. 
Priza de pamant a instalatiei electrice este comuna cu cea pentru instalatia de 
paratrasnet a cladirii si cu priza de pamant pentru media tensiune si de aceea va avea 
rezistenta de dispersie mai mică de 8 Ohm. 
Protecția împotriva electrocutării se va face prin legarea la nul de  protecție. 
Conductorul de nul de lucru va fi separat de conductorul de nul de protectie de la 
tabloul general, in sensul transportului de energie electrica, pana la carcasele 
receptoarelor electrice alimentate din tablourile secundare. 
Pentru protectia impotriva electocutarii, in tablourile electrice, acolo unde este cazul, 
se vor prevedea intrerupatoare diferentiale cu protectie la curentii de defect. 
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Pentru stadion se prevede o instalație de paratrăsnet, formată din impământare/ 
impământare în fundație, elemente de coborire și de captare. Elementele  de captare și 
evacuare se vor amplasa pe construcțiile construite. Impământarea, acolo unde este 
posibil, se realizează ca impământare în fundație. 
 
7. Instalațiile de curenți slabi 

În cadrul volumului de lucru al instalațiilor de curenți slabi sunt incluse: 
- Rețea de transmitere structurată, pentru transmiterea vocii, imaginilor, altor date. 
- Instalația ELA - sonorizare; 
- Instalația de iradiere acustică pentru distribuirea vocii, muzicii, anunțurilor; 
- Rețea de transmitere (coaxială) pentru emisiile radio-TV; 
- Instalația de semnalizare a atacurilor pentru anumite zone funcționale (casierii, 

trezorerie, etc.); 
- Instalația de supraveghere cu camere video în tehnica IP – prin intermediul marcării 

într-o fereastră de timp de până la 24 h, camere orientate asupra evenimentelor 
pentru interior și exterior, așa amplasate încât să se poată controla zone speciale, 
cum sunt nivelurile din stadion, spațiile VIP, etc. 

- Instalația de semnalizare optică, adică rețeaua de alimentare a comenzii pereților 
video; 

- Instalația de semnalizare a incendiilor corespunzătoare documentelor emise de 
autorități; 

- Sistemul de acces în diferite spații; 
- Instalații de semnalizare gaz. 
- Cablarea structurată 

 
Pentru arene s-a prevazut o instalatie electro-acustica. Aceasta va functiona si in 
cazurile de urgenta cf. DIN IEC 60849 / VDE 0828. In situatiile normale va servi la 
difuzarea anunturilor si la redari acustice. Conform regulamentelor FIFA si aceasta 
instalatie va fi alimentata din instalatia de siguranta. Dupa  Normativul NP 066-02 
instalatia de radiodistributie nu trebuie sa depaseasca 90 dB(A) fata de spectatorul cel 
mai apropiat. 
 
Sistemul TVCI cuprinde sisteme de recepție și redare a imaginilor, precum și camere în 
tehnica IP. recepția imaginilor se face pe sisteme HDD. 
Vizualizarea imaginilor se asigură pe monitoare care nu sunt incluse în volumul livrat. 
Sistemul permite integrarea în sistemului de securitate general, prin intermediul unei 
interfețe cu intrări/ ieșiri analogice. Se utilizează rețeaua generală, structurată de fibre 
de cupru și sticlă din tehnica de transmisie, pentru transmiterea datelor camerelor de 
luat vederi.. 
 
Sistemul de voce-date va fi realizată sub formă de rețea cablată. Se folosește rețeaua 
generală, structurată de fibre de cupru și sticlă din tehnica de transmisie, prin 
transmiterea de date verbale. 
 
Sistemul KA/ TV  este un sistem de distribuție a monitoarelor video, care se află în masa 
pentru presă, lojele VIP, etc. Acest sistem de conductoare (cablaje) constă din fibră 
optică sau cablu RGB. Se prevăd toate dozele de racordare necesare. 
 
Sistemul de traducere simultană va fi instalat pentru zona de VIP. 
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Sistemul pentru panourile de afișare a datelor este prevăzut cablajul necesar ambelor 
panouri de afișare, alimentarea cu curent fiind asigurată din instalația electrică a 
stadionului. Fiecare panou este comandat digital și este conectat la rețeaua de date 
structurată a stadionului. 
 
Sistemul de transmisii televizate (industrial):  Pentru alimentarea camerelor principale 
(Host Broadcaster) și pentru camerele secundare (Visitor) se prevede structura rețelei 
necesare de alimentare și transmisie. Pentru legarea mobilă a mașinii de transmisie a 
emițătoarelor TV și radio se pun la dispoziție căile de cabluri necesare, până la marginea 
clădirii. 
 
Instalația de semnalizare și avertizare a incendiilor va deservi toate spatiile clădirii 
In incaperea special amenajata pentru amplasarea centralei de alarmare la incendiu, 
incapere aflata sub permanenta supraveghere (camera paza), se va asigura iluminat de 
siguranta pentru continuarea lucrului.  
In camera dispecer va exista si posibilitatea alertarii dispeceratului unitatii militare de 
pompieri. 
Instalatia de alarmare la incendiu va cuprinde; 
- detectori de fum, optici( in general), adresabili, amplasati atat in plafonul fals, sub 

acesta, cat si deasupra plafonului fals, pe tavanul real al incaperii;  
- butoane de alarmare manuala adresabile; 
- sirene interioare de alarmare; 
- sirene exterioare de alarmare cu sursa si baterie incorporata. 
Centrala de alarmare la incendiu va avea autonomie in functionare pe o durata de 24 
ore, in conditii normale (stare de veghe) dupa care inca 30 min. in conditii de alarma 
generala de incendiu (toate dispozitivele acustice de alarmare in functiune).  
 
In centrala termica avand cazane de incalzire cu functionare pe gaze naturale se va 
prevedea montarea unor detectoare de gaze, adresabile, legate la bucla instalatiei de 
detectie si alarmare la incendiu. 
In cazul in care sunt detectate scurgeri de gaze in aceste spatii se va comanda inchiderea 
automata a electrovanei de pe conducta de alimentare generala cu gaze naturale a 
cladirii (amplasata in exteriorul cladirii) precum si semnalizarea sonora. 
 
Sistemul de acces va deservi spațiile speciale, cum ar fi difuzorul de pe stadion, poliția, 
spațiile de supraveghere video, spațiile de tehnica sunetului, spațiile cu instalații de 
control și comandă, etc. se prevede un sistem de acces cu cartelă sau cod de cifre. 
 
Building  management  system ( BMS ) in solutie EIB/LON/BacNET:  Toate instalatiile 
aferente stadionului vor fi integrate unui sistem BMS pentru o eficienta gestionare a 
consumurilor energetice si de forta umana. 
 
8. Instalații de stingere incendiu 

În vederea asigurării stingerii incendiului din interior se vor prevedea în clădire sisteme 
de stingere cu hidranți interiori și sprinklere în conformitate cu prevederile legale și 
scenariul de securitate la incendiu. De asemenea va fi asigurat un sistem de stingere 
incendiu din exterior, cu hidranți exteriori, alimentați fie direct din rețeaua furnizorului 
local de apă, fie dintr-o gospodărie de incendiu proprie prevăzută pe sit. 
Asigurarea apei necesare stingerii incendiului se face în cadrul gospodăriei de apă de 
incendiu (rezervor de acumulare și grupuri de pompare). 
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Gospodăria de apa de incendiu va fi compusa din: 
- rezervorul de apa incendiu subteran in care se va asigura o rezerva intangibila de apă 
- statia de pompare in care vor amplasa: 
- grupul de pompare pentru instalatia de hidranti interiori incendiu,  
- grupul de pompare pentru instalatia de hidranti exteriori,  
- grupul de pompare pentru instalatia de sprinklere, 
- grupul de pompare pentru instalatia de drencere.  
Fiecare dintre aceste grupuri de pompare va avea pompe active, cate  o pompa de 
rezerva, recipient hidrofor, presostat, tablou automatizare si pompa pilot.  
Funcționarea sistemelor de stingere incendiu este complet automată și controlată prin 
sisteme de monitorizare.  Amplasarea stației de pompare se va face cu acces ușor din 
exterior astfel încât să se poată permite și pornirea manuală a sistemelor de stingere 
incendiu, în cazul în care pornirea automată a acestora a eșuat. 
Realizarea instalatiei de sprinklere se va face in conformitate cu prevederile  
“Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a 
incendiilor”, NP 086-2005 precum si cu specificatiile si conditiile impuse de producatorii 
de aparatura si echipamente. 
Materialele si toate componentele care vor realiza instalatia de sprinklere trebuie sa fie 
de tipul celor certificate si avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor 
Militari. 
Amplasarea hidrantilor interiori se va face astfel incat sa se asigure 2 jeturi in 
functionare simultana. Debitul instalatiei de hidranti interiori va fi de 5 l/s.  
Hidrantii interiori vor fi de Dn 50mm si se vor echipa cu accesorii (teava de refulare de 
mana, simpla, II - C, cu diametrul orificiului ajutajului final de 16mm, furtun tip C din 
fibre poliesterice, cauciucat, de 20m lungime).  
Coloanele uscate vor fi utilizate de formatiile de pompieri si de aceea, pentru 
alimentarea lor, se va asigura accesul masinilor de pompieri in orice anotimp. 
Racordul de alimentare al fiecarei coloane uscate (racord de tip B) se va monta pe 
peretele exterior al cladirii si se va obtura cu un racord infundat. La baza coloanei uscate 
se va prevedea ventil de retinere si robinet de golire. 
Racordul se va monta la loc vizibil, separate de orice alt racord, la o inaltime de 
maximum 1,5m fata de sol, la o inclinare de 450 fata de verticala. 
Pentru alimentarea cu apa a instalatiilor de sprinklere de la pompele mobile de 
interventie se vor prevedea racorduri fixe tip B, amplasate pe peretele exterior al cladirii, 
la h=1,40m fata de trotuar, in locuri accesibile utilajelor de interventie ( trei racorduri 
fixe tip B pentru fiecare instalatie -  un racord fix pentru un debit de 15 l/s). Pe fiecare 
racord va fi prevazuta cate o clapeta de retinere. 
Pe peretele exterior al cladirii se vor monta si clopotele de semnalizare sonora 
functionare instalatii. 
Se vor mai transmite semnalizari la dispecerat pompieri de la ACS-ul si manometrul cu 
contacte electrice al fiecarei instalatii de sprinklere. 
Hidrantii exteriori de incendiu vor fi de tip suprateran si vor fi amplasati: 
- in exteriorul arenei – in dreptul acceselor in cladire, la baza taluzului din jurul cladirii; 
- in interiorul  arenei – in jurul terenului de joc. 
Hidrantii exteriori vor fi dotati cu toate accesoriile necesare pentru trecerea apei si 
asigurarea debitului si presiunii necesare pentru interventia in punctele cele mai 
defavorabile ale instalatiei. 
 
9. Instalații sanitare 
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Pentru asigurarea presiunii necesare a apei de consum menajer la punctele de consum 
se va realiza o statie de pompare, intr-o incapere special amenajata din cladirea anexa 
in care se va amplasa si centrala termica, grupul electrogen. De asemenea se va 
prevedea si un rezervor pentru apa potabila. 
Apa rece, potabila este necesara pentru: 
- consumul menajer la grupurile sanitare, la bucatarii, restaurante, bar, chioscuri; 
- prepararea apei calde menajere; 
- spălat pardoseli si gradene; 
- stingerea unui eventual incendiu 
Grupurile sanitare au fost prevazute a fi amplasate pe verticale comune pe cat posibil. 
Obiectele sanitare prevazute vor fi de tip anti-vandal. Din motive de igiena si pentru 
intretinere mai usoara closetele vor fi suspendate pe perete. Spalarea pisoarelor se va 
face functie de un programator de timp general. 
Din motive de economie energie electrica si de consum apa, in toate zonele publice, se 
vor monta armaturi de inchidere automate si robuste.  
Grupurile sanitare din spatiile publice vor fi dotate cu oglinzi, cu dozatoare de sapun 
lichid. Deoarece prosoapele de hartie si automatele de prosoape textile incita la 
vandalisme, vor fi prevazute uscatoare de maini electrice cu temporizare. 
Pentru intretinerea lor, toate grupurile sanitare vor fi prevazute cu sifoane de 
pardoseala si cu robinet dublu servici pentru racord furtun, cu inchidere cu cheie. 
Au fost prevazute si grupuri sanitare pentru persoanele cu handicap, dotate cu obiecte 
sanitare speciale. 
Toate grupurile sanitare publice si chioșcurile vor fi alimentate numai cu apa rece. 
Pentru fiecare chioșc se vor asigura: un racord apa rece potabila Dn15, un racord la 
canalizare Dn 70, si un sifon pardoseala Dn70. 
Se vor prevedea pentru spectatori fantani de baut. 
Pentru zonele rezervate lojelor si pentru spatiile destinate sportivilor se va asigura 
alimentarea cu apa rece potabila si cu apa calda menajera. 
Pentru a evita fenomenul de stagnare a apei calde menajere pe conducta a fost 
prevazuta si conducta de recirculare a.c.m.  
Apele uzate sunt ape uzate menajere de la grupurile sanitare, bucatarii restaurante, 
baruri si cele provenite din spalare pardoseli  ce vor fi colectate si deversate in reteaua 
de canalizare stradala prin intermediul mai multor camine de racord.  
Vor fi realizate doua retele separate: pentru canalizarea apelor uzate menajere si pentru 
canalizarea apelor pluviale (sistem divizor). 
Apele uzate menajere vor fi deversate in reteaua publica la parametrii ceruti conform  
NTPA-002/1997. Pentru bucatariile restaurantelor, care vor fi cu catering, nu va fi 
necesara prevederea de separatoare de grasimi, apele uzate vor putea fi deversate 
direct in reteaua de canalizare.  
Apele pluviale vor fi colectate de pe suprafata acoperisului cladirii si vor fi dirijate spre 
exterior prin coloane de canalizare pluviala, separate de cele menajere.  
Coloanele pluviale vor fi prevazute cu incalzire electrica pana la temperatura de +4ºC si 
vor avea piese de curatire.  
In exteriorul cladirii reteaua de canalizare pluviala va fi diferita de cea pentru canalizarea 
apelor uzate menajere (sistem divizor de canalizare) iar deversarea la reteaua de 
canalizare stradala se va face prin mai multe camine de racord. 

 
 

3) Obiect 3 – Centrul sportiv pentru recuperare, refacere şi cantonament (cazare): 
 Cladirea se va incadra in urmatoarele clase si categoriii: 
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- Categoria de importanță a cladirii: „C” – normală - conf. H.G.766/21 noiembrie 
1997 publicat in MO nr. 352 din 10 decembrie 1997 “Hotarare pentru aprobarea 
unor regulamente privind calitatea in constructii” Anexa 3 și a Ordinului 31/N din 
03.10.1995 al MLPTL, publicat în B.C. nr. 4/1996; 

- Clasa de importanță și de expunere la cutremur - II conform codului de proiectare 
seismica P100-1/2013 - Partea I – „Prevederi de proiectare pentru cladiri", avand 
factorul de importanță corespunzător este γI = 1,2 (tabel 4.2 - P100-1/2006); 

- Risc de incendiu mic pe ansamblu, intregii constructii/compartimentului de 
incendiu 1, avand in vedere ca zonele cu risc mare și mijlociu reprezinta mai putin 
de 30% din volum (cf. art. 2.1.3. din Normativul P118-99) si NP066-2002; 

- Gradul de rezistenta la foc II, conform prevederilor art. 3.2.4. și a Tabelului 3.2.4 din 
Normativul P 118-99 si NP 066-2002.; 

- Clasificare tip constructie:  
- construcție civilă (publică) pentru cazare si administratie, conform P118-99 (art. 

1.2.12.); 
- clădire foarte inaltă pentru conform P118-99 (art. 1.2.6.); 

- Categoria geotehnică a clădirii: 3 conform studiului geotehnic, din punct de vedere 
al riscului geotehnic amplasamentul se situează la categoria „risc geotehnic major”.  

 

Funcțional, complexul sportiv se compune din urmatoarele zone de activitate :  

− Zona de recuperare, refacere si tratament pentru sportivi; 

− zona de cantonament, cazare sportivi; 

− zona spatiilor de alimentatie publica- restaurant, bar-bistro cu spatiile anexa; 

− zona administrativa – birouri si Sali de conferinte; 

− zona tehnica – spatii tehnioce si anexe. 
 
1. Instalații sanitare 

Pentru asigurarea presiunii necesare a apei de consum menajer la punctele de consum 
se va realiza o statie de pompare, intr-o incapere special amenajata din cladirea anexa 
in care se va amplasa si centrala termica, grupul electrogen. De asemenea se va 
prevedea si un rezervor pentru apa potabila. 
Apa rece, potabila este necesara pentru: 
- consumul menajer la grupurile sanitare, la bucatarii, restaurante, bar, chioscuri; 
- prepararea apei calde menajere; 
- apa calda-rece pentru piscine si bazine zona spa-wellness; 
- stingerea unui eventual incendiu. 
Grupurile sanitare au fost prevazute a fi amplasate pe verticale comune pe cat posibil. 
Obiectele sanitare prevazute vor fi de tip anti-vandal. Din motive de igiena si pentru 
intretinere mai usoara closetele vor fi suspendate pe perete. Spalarea pisoarelor se va 
face functie de un programator de timp general. 
Din motive de economie energie electrica si de consum apa, in toate zonele publice, se 
vor monta armaturi de inchidere automate si robuste.  
Grupurile sanitare din spatiile publice vor fi dotate cu oglinzi, cu dozatoare de sapun 
lichid. Deoarece prosoapele de hartie si automatele de prosoape textile incita la 
vandalisme, vor fi prevazute uscatoare de maini electrice cu temporizare. 
Pentru intretinerea lor, toate grupurile sanitare vor fi prevazute cu sifoane de 
pardoseala si cu robinet dublu servici pentru racord furtun, cu inchidere cu cheie. 
Au fost prevazute si grupuri sanitare pentru persoanele cu handicap, dotate cu obiecte 
sanitare speciale. 
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Pentru camerele de cazare sportivi se va asigura alimentarea cu apa rece potabila si cu 
apa calda menajera. Pentru a evita fenomenul de stagnare a apei calde menajere pe 
conducta a fost prevazuta si conducta de recirculare a.c.m.  
Apele uzate sunt ape uzate menajere de la grupurile sanitare, bucatarii restaurante, 
baruri si cele provenite din spalare pardoseli  ce vor fi colectate si deversate in reteaua 
de canalizare stradala prin intermediul mai multor camine de racord.  
Vor fi realizate doua retele separate: pentru canalizarea apelor uzate menajere si pentru 
canalizarea apelor pluviale (sistem divizor). 
Apele uzate menajere vor fi deversate in reteaua publica la parametrii ceruti conform  
NTPA-002/1997. Pentru bucatariile restaurantelor, care vor fi cu catering, nu va fi 
necesara prevederea de separatoare de grasimi, apele uzate vor putea fi deversate 
direct in reteaua de canalizare.  
Apele pluviale vor fi colectate de pe suprafata acoperisului cladirii si vor fi dirijate spre 
exterior prin coloane de canalizare pluviala, separate de cele menajere.  
Coloanele pluviale vor fi prevazute cu incalzire electrica pana la temperatura de +4ºC si 
vor avea piese de curatire.  
In exteriorul cladirii reteaua de canalizare pluviala va fi diferita de cea pentru canalizarea 
apelor uzate menajere (sistem divizor de canalizare) iar deversarea la reteaua de 
canalizare stradala se va face prin mai multe camine de racord. 

 
4) Obiect 4 – Amenajari exterioare 

Se vor realiza urmatorele lucrari de amenajari exterioare: 

− constructia de drumuri, alei si platforme – sistematizare verticala; 

− realizare ade amenajari peisagere – gazonari, compozitii peisagere, plantari de 
rabusti si arbori, bazine de apa etc.; 

− realizarea de obiecte urbane, statui sau instalatii artistice; 

− realizarea imprejmuirii terenului pe laturile dinspre nord. 
Organizarea circulatiei 
Proiectul va rezolva problemele proprii de circulatie respectand prevederile legislatiei 
in vigoare atat la nivel national (normative, standarde) cat si la nivel local (HCL 
Constanta) fara a afecta fluenta traficului in zona, astfel: 

− circulatia carosabila va fi separata de cea pietonala ; 

− circulatiile principale raman pe traseele existente; 

− relatiile stanga-dreapta se rezolva, cu respectarea fluentei traficului in zona 
intersectiilor; 

− accesul auto in incinta complexului pentru spectatori, oficiali si sportivi se va realiza 
din str. Pictor Ion Andreescu prin accesul existent, cu separarea diversilor utilizatori; 

− accesul auto (autocare, autodube, camioane) in incinta complexului (acces jucatori,  
aprovizionare marfa) se va realiza din str. Pictor Ion Andreescu; 

− căile interioare de circulatie auto sunt rezolvate, conform zonificarii incintei, cu 
precizarea sensurilor de parcurs aferente circulatiei interioare majore din zona 
parcajelor; 

− traficul spre parcări si rampa de acces subsoluri este rezolvat prin intrări separate 
dinspre accesele din str. Pictor Ion Andreescu; 

− parcarile specializate, destinate politiei, pompierilor, salvărilor vor fi amplasate la 
subsolul 1, pentru serviciul medical s-a prevazut un loc de parcare, pentru masinile 
de pompieri doua locuri iar pentru masinile fortelor de ordine 4 locuri; 

− parcarile pentru oficialitati (V.I.P.) sunt amplaste in relatie directă cu intrarea in 
stadion rezervată V.I.P. la nivelul subsolurilor; 
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− parcările pentru reprezentantii mass-media sunt amplasate in relatie directă cu 
accesele mass-media in stadion la nivelul subsolului ; 

− pentru accesul, manevrarea si parcarea autocarelor (sportivi, oficiali competitii) 
este prevazută o platforma-alee carosabila acoperita in subsolul/demisol nord, in 
imediata apropiere a vestiarelor, izolate de public si cu capacitate de 2-3 autocare 
si 20 autoturisme; 

− pentru personalul de serviciu (personal de intretinere, pază, serviciu pentru public, 
catering, etc.)  sunt prevazute 20 locuri de parcare in subsolul cladirii; 

− se vor asigura numărul necesar de locuri de parcare pentru publicul spectator cu 
capacitate de cca. 200 de locuri, situat in incinta complexului sportiv in zonele 
adiacente stadionului, cu intrari separate dinspre accesul din str. Pictor Ion 
Andreescu; 

− toate parcările vor avea asigurat un nivel corespunzător de iluminare pe timp de 
noapte; 

− la limitele proprietătii spre stradă se vor monta rigole circulabile pentru a preveni 
inundarea amplasamentului. 

 
5) Obiect 5 - Lucrarile de demolare-desfintare 

Înainte de începerea lucrărilor pentru construcția noului stadion si celelalte cladiri se 
vor realiza lucrările de desfiintare corpuri existente care constau în: 

− demolarea construcțiilor existente - stadion si anexe, cladiri tehnice; 

− desfacere drumuri si alei existente pe amplasamentele viitoarelor clădiri;  

− dezafectarea împrejmuirilor existente pe amplasament; 

− demolarea platformelor existente pe amplasamentul stadionului;  

− demontarea instalatie de iluminat nocturn al stadionului actual; 

− dezafectare instalatiilor existente pe amplasamentul viitoarelor clădiri; 

− dezafectarea terenului de fotbal existent.  
Lucrarile pentru amenajarea terenului vor intra in sarcina benefiarului si vor fi finanțate 
din bugetul institutiei. 

 
- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse 
a) Dotari social – sanitare 

1) Spectatori - sunt prevăzute suficiente facilități sanitare de calitate pentru spectatori, 
distribuite uniform în cadrul fiecărui sector din interiorul stadionului, atât pentru 
bărbați, cât și pentru femei, după raportul 65% - 35% conform prevederilor UEFA 
(2020).  

2) Facilitățile accesibile pentru spectatorii cu dizabilități - s-a prevăzut asigurarea 
condițiilor pentru accesul spectatorilor cu dizabilități precum și facilități respectiv 
servicii accesibile pentru a satisface nevoile specifice ale acestora. 

3) Sportivi si oficiali – s-au prevazut entru vestiarele echipelor s-au prevăzut 10 dușuri, 
3 cabine de WC, 3 pisoare și 5 lavoare cu oglindă, pentru antrenori, delegati si oficiali, 
in fiecare vestiar destinat acestora s-au prevazut 2 dușuri, o cabina WC, un pisoar și 2 
lavoare cu oglindă. 

4) Personal de deservire evenimente (catering, hostese etc.) - s-au prevazut toalete, 
separate pe sexe, echipate corespunzator cu lavoar si vas wc, suport sapun lichid, 
portprosop hartie, senzori - situate in tribuna vest la fiecare nivel. 

5) Personal angajat – birouri - s-au prevazut doua grupuri sanitare, separate pe sexe, 
echipate corespunzator cu lavoar si vas wc, suport sapun lichid, portprosop hartie, 
senzori - situate in peluza nord si sud la etajul 2. 
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6) Personal zone functionale auxiliare - s-au prevazut grupuri sanitare, separate pe sexe, 
echipate corespunzator cu lavoar si vas wc, suport sapun lichid, portprosop hartie - 
situate in subsolul cladirii pentru personalul tehnic si auxiliar. 

 
b) Facilitățile publice de alimentatie publica (catering) - zona spectatori 

1) Spectatori - s-a prevăzut puncte de desfacere a băuturilor răcoritoare și a alimentelor 
pentru spectatori, conform prevederilor Regulamentului UEFA 2020 (minim 7 m de 
tejghea pentru 1.000 de spectatori). 

2) Serviciul tip catering - pentru deservirea zonei VIP, lounge cu baruri si loje, s-au 
prevazut umatoarele spatii-incaperi situate la parter, adiacent zonei lounge si la 
subsol spatii de aprovizionare-depozitare si pentru gunoi si ambalaje. 

 
c) Restaurante – stadion, arena de tenis  

Pentru deservirea restaurantului si a bar-bistro, situate la etajul 1 al tribunei vest 
respectiv est, s-au prevazut spatii-incaperi adiacente salilor de servire (comune cu 
cantina). 
La parter si subsol s-au prevazut spatii de aprovizionare-depozitare si pentru gunoi si 
ambalaje. 
 

d) Restaurant hotel sportivi - Centrului de recuperare, refacere si cantonament 
Pentru deservirea restaurantului si a bar-bistro, situate la etajul 1 respectiv 9 al 
Centrului de recuperare, refacere si cantonament s-au prevazut spatii-incaperi 
adiacente salilor de servire, pentru fiecare. La parter/demisol s-au prevazut spatii de 
aprovizionare-depozitare si 
pentru gunoi si ambalaje. 

 
e) Anexe sanitare  

S-au prevazut urmatoarele spatii sanitare: 
- Vestiarele echipelor - pentru cele două echipe s-au prevazut două vestiare având 

fiecare suprafața de cca. 200 mp, de dimensiuni egale, având același stil și beneficiind 
de aceleași elemente de confort;  

- Vestiarele antrenorilor- 2 vestiare cu spalator, dusuri si toalete; grup sanitar izolat;. 
- Vestiarele arbitrilor- 2 vestiare pe cu spalator, dusuri si toalete; grup sanitar izolat; 
- Vestiarul pentru personalul catering - 2 vestiare pe sexe; 
- Vestiarul pentru hostese si hostesi - 2 vestiare pe sexe; 
- Vestiarul pentru copii de mingi, insotitori de jucatori (players escort), purtatori de 

steaguri - 2 vestiare pe sexe; 
- Vestiarul pentru personalul tehnic - 2 vestiare pe sexe; 
- Vestiarul pentru personalul restaurantului - 2 vestiare pe sexe; 
- Vestiarele sportivilor - pentru sportivii din zona de antrenamente, situate la subsol. 

 
f) Puncte de prim ajutor, cabinet medical si alte spatii – stadion si arena tenis 

S-au prevazut urmatoarele spatii: 
- Puncte de prim ajutor - la fiecare tribună, inclusiv in zona VIP se vor amplasa cate o 

cameră echipată complet pentru primul ajutor, clar identificate și cu accesul 
semnalizat corespunzător. 

- Cabinet medical - in zona sprotivilor de la subsolul tribunei vest, aproape de 
vestiarele echipelor și cu acces facil la ieșirea către exterior.  

- Postul de control antidoping - amplasat în apropierea vestiarelor echipelor, conf. 
prevederilor UEFA. 
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g) Transportul persoanelor pe verticala – stadion, arena tenis si centru sportiv de 
recuperare, refacere si cantonament 
S-au prevazut urmatoarele tipuri de ascensoare: 
- ascensoare de persoane cu diferite capacitati; 
- ascensoare de aprovizionare marfa; 
- ascensoare de interventie pompieri (cladirea foarte inalta). 

 
h) Facilitatile pentrui evenimente – concerte, adunari publice etc. 

Pentru a proteja gazonul pe timpul evenimentelro ciulturale, tip concerte s-a prevazut 
dotarea stadionului cu tribune retractabile in zona talonului peluzei nord. Scopul acestei 
propuneri este de a crea spatiu necesar scenelor concertelor pe o zona construita si 
ferinf astfel gazonul de deteriorari datorate incararilor scenelor si accesoriilor aceseia. 
Pentru protejrea gazonului in zona spectatorilor se vor folosi sisteme demontabile de 
protectie. 
 

3.3. Costurile estimative ale investiţiei:  
In definirea costurilor estimate pentru realizarea investiției s-au luat în considerare 
costurilor unor investiții similare, standarde de cost pentru investiții similare corelate cu 
caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții si cu preturile actuale 
din piata constructiilor. Astfel au rezultat urmatoarele costuri de investitie pentru investitia 
totala si pentru obiectele investitionale.  
In cazul ambelor scenarii, s-au prevazut desfacerea constructiilor si platformelor existente 
in incinta inainte de inceperea lucrarilor la noile obiective.  
De asemenea s-au prevazut etapizarile si delimitarile de teren aferente realizarii fiecarui 
obiect de investitie. 

 
Tabel - Valori de investitie totala estimative: 
 

Nr. 
Crt. 

Scenariu Valoare 
fara TVA  (Lei) 

Valoare 
inclusiv TVA (Lei) 

1. Scenariu 1   

 Valoarea totala a investiției 700.261.387,41  832.240.449,95 
  

din care  
  

  
construcții-montaj C+M 

 
511.378.931,07 

 
608.540.927,97 

2. Scenariu 2   

 Valoarea totala a investiției 620.032.258,75  736.895.318,61 
  

din care  
  

  
construcții-montaj C+M 

 
450.465.213,39 

 
536.053.603,93 

 
 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei 
publice.  

- Evolutia cheltuielilor pe primii 5 ani de exploatare - Scenariul 1: 
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 Ani operare An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 

Cheltuieli aferente 
exploatarii, din care 

3.937.733 4.146.743 4.204.993 4.301.625 4.371.525 

Utilitati 281.684 488.444 544.332 638.483 705.779 

Personal 2.324.700 2.324.700 2.324.700 2.324.700 2.324.700 

Asigurari 23.936 23.936 23.936 23.936 23.936 

Impozite locale 9.574 9.574 9.574 9.574 9.574 

Publicitate 45.000 47.250 49.613 52.093 54.698 

Intretinere 1.174.839 1.174.839 1.174.839 1.174.839 1.174.839 

Materiale 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 

 
- Evolutia cheltuielilor pe primii 5 ani de exploatare - Scenariul 2: 

 Ani operare An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 

Cheltuieli aferente 
exploatarii, din care 

3.885.392 4.031.384 4.089.634 4.186.266 4.256.167 

Utilitati 281.684 488.444 544.332 638.483 705.779 

Personal 2.324.700 2.324.700 2.324.700 2.324.700 2.324.700 

Asigurari 23.936 23.936 23.936 23.936 23.936 

Impozite locale 9.574 9.574 9.574 9.574 9.574 

Publicitate 45.000 47.250 49.613 52.093 54.698 

Intretinere 1.063.571 1.063.571 1.063.571 1.063.571 1.063.571 

Materiale 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 

 
3.4.  Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după 

caz:  
- studiu topografic; 
Ridicare topografica executata de G.T. Proiect Bucuresti în 2021; 
 
- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;  
Studiu geotehnic întocmit de Popp & Asociații Inginerie Geotehnică S.R.L. în 2021, verificat 
de catre ing. Verificator de proiecte Af ing. Ene Alexandra, referat nr. 44/25.03.2021; 
 
- studiu hidrologic, hidrogeologic;  
S-a studiat in cadrul studiului geotehnic. 
 
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 
creşterea performanţei energetice; 
Studiu elaborat de catre MC General Construct Engineering SRL in etapa 1 a studiului. 
 
- studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 
Via Proiect S.R.L. (2021) 
 
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 
investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; 
Nu este cazul. 
 
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 
peisajere; 
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 Studiu elaborat de catre conf.dr.arh. Cristina Enache (TNA 3606, RUR) impreuna cu Graphic 
Studio SRL. 
 
- studiu privind valoarea resursei culturale; 
 Nu este cazul. 
 
- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.  
Nu este cazul. 

 
3.5.  Grafice orientative de realizare a investiţiei  

1) Grafic executie Scenariul 1 (varianta studiului de fezabilitate initial) 
Timp total alocat realizarii investitiei 60 luni. 

 
 
2) Grafic executie Scenariul 2 (varianta proiectului propus) 
Timp total alocat realizarii investitiei 48 luni. 
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4.  Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) propus(e) 

 
 
4.1.  Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 

scenariului de referinţă  
1) Cadrul de analiză 
Cadrul de analiza vizeaza stabilirea criteriilor in baza carora se va face analiza celor 2 scenarii. 
- SCENARIUL 1 – Construirea unui Complex sportiv multifunctional compus din: 

- Obiect 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi" si constructii anexa - Stadion 
capacitate de 18.000 locuri, teren de antrenament pentru fotbal si atletism cu 
tribuna de capacitatea cca. 1.000 locuri si cladire de vestiare pentru 
antrenament; 

- Obiect 2: Construire arene tenis si dependințe - arena de 5.000 locuri, arena de 
1.000 locuri si 3 terenuri de antrenament; 

- Obiect 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și 
cantonamente; 

- Obiect 4: Amenajări exterioare – accese, promenada, alei, drumuri si plaforme, 
retele de utilitati; imprejmuire, amenajari peisagere, etc.; 

- Obiect 5: Desfiintare corpuri existente – stadion si anexe, cladiri tehnice, drumuri 
si alei. 

 
- SCENARIUL 2 – Construirea unui Complex sportiv multifunctional compus din: 

- Obiect 1: Construire Stadion "Gheorghe Hagi" si constructii anexa - Stadion 
capacitate de 18.000 locuri, teren de antrenament pentru fotbal si atletism cu 
tribuna de capacitatea cca. 1.000 locuri si cladire de vestiare pentru 
antrenament; 

- Obiect 2: Construire arene tenis si dependințe - arena de 3.000 locuri si 4 
terenuri de antrenament; 

- Obiect 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și 
cantonamente; 

- Obiect 4: Amenajări exterioare – accese, promenada, alei, drumuri si plaforme, 
retele de utilitati; imprejmuire, amenajari peisagere, etc.; 

- Obiect 5: Desfiintare corpuri existente – stadion si anexe, cladiri tehnice, drumuri 
si alei. 

  (conform argumentelor prezentate in cap. 3).  
Criterii de anliza: 
- modul de satisfacere a cerintelor si reglementarilor legale; 
- tipul si complexitatea lucrarilor necesare pentru realizarea investitiei; 
- durata de implementare a proiectului. 
Scenariul 1 propune Construirea unui Complex sportiv multifunctional compus stadion cu 
anexe, doua arene de tenis cu dependinte si centru sportiv de recuperare, refacere si 
cantonament si amenajari exterioare, realizand o capacitate de 18.000 de locuri pentru 
stadion si 6.000 locuri insumate pentru arenele de tenis, cu respectarea cerintelor impuse 
prin normativele, standardele si regulamentele aplicabile.  
Scenariul 2 propune Construirea unui Complex sportiv multifunctional compus stadion cu 
anexe, o arena de tenis cu dependinte si centru sportiv de recuperare, refacere si 
cantonament si amenajari exterioare, realizand o capacitate de 18.000 de locuri pentru 
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stadion si 3.000 locuri pentru arena de tenis, cu respectarea cerintelor impuse prin 
normativele, standardele si regulamentele aplicabile. 
Din punctul de vedere al modului de raspuns la cerinte, ambele scenarii raspund solicitarilor, 
asigurand capacitatea minima de 8.000 de locuri pentru stadion, necesara incadrarii in 
categoria a IV-a conform specificatiilor UEFA. 
Ambele scenarii trebuie sa se supuna prevederilor privind securitatea la incendiu si 
asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de inteventie. 
Din punct de vedere al lucrarilor de proiectare, ambele scenarii propun pastrarea 
indicatorilor urbanistici existenti, fara depasirea Indicatorilor urbanistici actuali, fapt ce ar 
presupune obligativitatea intocmirii unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal. 
Din punct de vedere al lucrarilor de executie propuse, ambele scenarii propun lucrari de 
demolare, partiala, respectiv in totalitate si realizarea de constructii noi. Ambele scenarii se 
vor confrunta cu aceleasi constangeri generate de amplasarea constructiei pe limita de 
proprietate vest si invecinarea cu calea ferata la est – in aceste conditii se apreciaza ca 
solutiile pentru realizarea lucrarilor de infrastructura sunt limitate si constau in realizarea 
unei incinte. 
Avand in vedere al doilea criteriu al cadrului de analiza, se apreciaza ca Scenariul 2 prezinta 
un avantaj din punctul de vedere al complexitatii lucrarilor de proiectare, nefiind dezvoltata 
pe doua nivele de tribune, talon si balcon, doar la tribuna vest. 
In ceea ce priveste durata de implementare a proiectului, graficele orientative de realizare a 
investitiei prezinta aceasi perioada de timp pentru ambele scenarii.  
 
2) Perioada de referință  
Perioada de referinta pentru proiectiile de utilitate si rentabilitate este de 30 ani.  
Aceasta reprezintă numărul maxim de ani pentru care se furnizează previziuni. Previziunile 
referitoare 
la viitorul proiectului trebuie să fie făcute pentru o perioadă apropiată de durata vieții 
economice a 
acestuia și destul de îndelungată pentru a cuprinde impactul pe termen mediu și lung. 
Conform HG 1496/2008 privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor 
fixe, construcțiile pentru cultură fizică și sport sunt încadrate la cap.1.6.2., cu o durata 
normala de funcționare de 40-60 ani.  
Perioada de referință pentru prețuri este luna august a anului 2021. 
 
3) Scenariul de referinţă  
Acesta reprezinta functionarea complexului sportiv multifunctional cu stadion pentru 
meciuri de fotbal cu public, cu arena de tenis pentru meciuri cu public, centru sportiv de 
recuperare, refacere si cantonament si activitati complementare de antrenament al clubului, 
astfel complexul sportiv comporta costuri inclusiv pentru spatiile de vestiare si pe perioadele 
intre partied, evenimente. 
Meciurile cu public predominante vor fi din cadrul competitiilor profesioniste de nivel 
national, si alte nivele inferioare, in functie de evolutiile echipelor. In cazul in care echipele 
acced in competitii internationale stadionul va asigura conditii complete pentru sustinerea 
meciurilor jucate “acasa”. De asemenea stadionul poate fi inchiriat si altor echipe din zona 
Dobrogea-Muntenia sau din tara care momentan nu au conditii adecvate pentru organiarea 
de meciuri la nivel national sau international. 
Evenimente precum acestea intra in categoria utilizarilor regulate, tinand de eforturile 
amdinistartorilor si ale municipalitatii ca aceasta dotare sa devina un atuu si pentru alte 
evenimente internationale. 
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Complexul va fi dotat cu o serie de functiuni conexe, care insa nu capata o pozitie dominanta. 
Acestea asigura fie complementaritate de functionare pentru activitatea sportiva (hotelul 
de cantonament, salile de antrenament) fie elemente pentru atragerea publicului general 
(muzeu, restaurant, sala conferinte, salile de antrenament). Desi functiunile conexe sunt 
generatoare de venituri acestea nu au fost dimensionate in scopul generarii unui anumit 
nivel de profit, ci pentru a spori utilitatea publica a constructiei, fiind in acelasi timp 
sustenabile. 
Fata de scenariul initial, in care ca functiuni conexe se regaseau muzeul clubului si spatiile 
de cazare pentru cantonament, noul scenariu propus este acela al unei cladiri polisportive 
ce gazduieste activitati curente de antrenament al sportivilor din domeniile sporturilor de 
contact, sportului cu paleta si tir-ului sportiv. 
 
Ipoteze de lucru 
Cursul de schimb utilizat  pentru evaluarea în EUR este de 4,9345 lei stabilit la data de 
01.09.2021. 
Rata de actualizare utilizată pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilită la 5%; 
S-a optat pentru utilizarea de prețuri constante. Prețurile constante nu iau în considerare 
impactul inflației, valorile fiind exprimate în termeni reali (ceea ce înseamnă prețurile unui 
an de bază). Valorile aferente fiecărei perioade de timp sunt exprimate în termeni de preț 
dintr-o anumită perioadă de bază. Atât utilizarea de valori reale sau valori nominale conduc 
la același rezultat dacă sunt utilizate  ratele de actualizare corespunzătoare, rata de 
actualizare reală respectiv rata de actualizare nominală, legătura dintre cele 2 rate fiind 
arătată în literatura de specialitate. 
Cheltuielile diverse și neprevăzute au fost considerate cheltuieli eligibile deoarece analiza 
de risc a proiectului analizat este considerată completă. 
Veniturile și costurile recurente se vor considera la sfârșitul anului și se vor actualiza pe 
întregul an. 
Valoarea reziduală rezultată la sfârșitul perioadei de analiză se va calcula prin actualizarea 
veniturilor viitoare la acea dată, în cazul în care se poate determina. Altfel, se va utiliza 
metoda contabilă. 
 
Analiza opţiunilor 
In general, pentru dezvoltare unui proiect se iau în vedere mai multe alternative. Aceste 
opțiuni se analizează din punctul de vedere al riscurilor generate, al tehnologiei și 
echipamentelor folosite, al beneficiilor aduse cat și a durabilității pe viitor. 
Analiza financiară și analiza economică utilizează principiul incremental, pentru evaluarea 
investiției. 
Principiul incremental presupune utilizarea a două scenarii/alternative. Analiza 
incrementală va urmări numai 
modificările survenite ca urmare a implementării proiectului. 
Există câteva alternative prin care beneficiarul ar putea să îndeplinească obiectivele stabilite 
mai sus. În acest scop se prezintă mai jos o listă de alternative care ar face posibilă atingerea 
obiectivelor specifice proiectului: 
- alternativa de a nu face nimic, astfel acel spațiu cu mare potențial de dezvoltare nu va 
aduce niciun fel de beneficiu suplimentar care să genereze plus de valoare; 
- realizarea unei investiții parțiale, spre exemplu doar construcția unui stadion fără alte 
funcționalități pentru publicul larg; 
- soluția propusa prin proiect; 
- realizarea obiectelor investiției folosind o varianta mai puțin avantajoasă; 
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- depunerea de noi aplicații de proiect către autoritățile de finanțare în scopul obținerii de 
fonduri care ulterior sa fie utilizate la dezvoltarea complexului sportiv și care va permite 
abordarea oricărei soluții tehnice; 
- apelarea în totalitate la un credit bancar în scopul dezvoltării investiției care  nu  va permite 
abordarea oricărei soluții tehnice ci a unei soluții mai ieftine și mai puțin performante; 
- crearea unui parteneriat în scopul atragerii finanțării necesare dezvoltării investiției. 
Toate soluțiile mai sus menționate pot fi variante aplicabile în scopul obiectivelor stabilite 
inițial, însă nu toate vor fi avantajoase pentru îndeplinirea acestora. 
Ca urmare, s-a creat o lista scurtă de alternative (potrivite și fezabile), analizând pentru 
fiecare în parte avantajele și dezavantajele. 
În cadrul prezentului studiu de fezabilitate se vor lua în calcul următoarele scenarii:  
- Scenariul 1- Studiul de fezabilitate initial: se va realiza un complex sportiv printr-o soluție 

cu o investiție mai puțin avantajoasă, ale cărui costuri operaționale să fie mai mari și care 
să nu aducă imbunătățiri pentru activitătile conexe ale Beneficiarului; 

- Scenariul 2- Proiectul propus: se va realiza un complex sportiv prin soluția propusă de 
către proiectant conform cerințelor Caietului de sarcini și care să implementeze și 
cerințele suplimentare ale Beneficiarului. 

 
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări 

climatice, ce pot afecta investiţia  
Cele mai importante criterii de analizat din punct de vedere al riscurilor sunt cele tehnice, 
financiare, legale/juridice, administrative si de forta majora.  
1) Factori antropici:  
Stadioanele sunt cladiri ce atrag un numar mare de persoane simultan pe perioada 
evenimentelor cu spectatori. Indiferent daca acestia au sau nu un comportament violent, 
dotarile, in special scaunele, sunt primele parti de cladire expuse riscurilor de deteriorare. 
In general cel putin 5% dintre scaune ajung sa trebuiasca sa fie inlocuite dupa fiecare sezon 
competitional. Restul elementelor de constructie in general minimale si realizate din 
materiale durabile, nu sunt supuse acelorasi riscuri. 
Totusi factorul este considerat minor si unul specifc activitatii si cu siguranta acest capitol 
cauta sa gaseasca elemente cu impact mai semnificativ, iar la acest moment nu pot fi 
identificate asemenea aspecte. 
Factorii de risc antropici raman in esenta aceiasi aparand insa aspecte suplimentare 
generate de scenariile suplimentare de functionare. 
Aparitia esplanadei si a piatetei urbane populat de functiuni cu larga deschidere catre public 
si functionare permanenta are doua implicatii ce tin de domeniul securitatii constructiei si a 
utilizatorilor: 
a) pe perioadele uzuale de functionare, intre evenimente, fluxul mare de persoane ce ajung 
in incinta clubului sportiv prezinta un element de risc pentru sectiunea tribunelor. 
Numeroasele scari monumentale ce conduc catre esplanada de distributie catre inelul 1 pot 
atrage si vizitatori nedoriti. Chiar si in pofida gardurilor cu inaltime 2,4 meri ce delimiteaza 
tribunele accesul prin efractie este posibil, iar perimetrul stadionului de aproximativ 600 
metri in zona peluzelor si a tribunei 1 este relativ dificil de controlat prin sistemele de 
monitorizare video. 
b) pe perioada meciurilor factorul de risc se inverseaza, spectatorii ajunsi la eveniment fiind 
cei in fata carora spatiile parter sunt expuse. 
Factorul de risc este evident in ambele cazuri vandalismul, ce nu este strain de competitiile 
sportive cu public numeros sau teriblismului tineresc. 
Proiectul contracareaza acest risc prin cresterea masurilor de securitate, atat in ceea ce 
priveste nivelul de dotare cu sisteme de supraveghere, cat si in ceea ce priveste personalul 
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alocat (asa cum se va vedea in capitilul specific personall de paza a fost crescut in estimarile 
de ocupare a posturilor permanente). 
 
2) Factori naturali 
Nu apar surse de risc suplimentare din factori naturali fata de de studiul de fezabilitate initial. 
Toate cladirile noi sunt proiectate din punct de vedere structural conform Normativ P100-
1/2013, Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor. Astfel se poate considera 
ca noua constructie este realizata luand in calcul conditiile climatice si cele ce tin de natura 
terenului de fundare conform cu categoria de importanta a acesteia si prin urmare efectele 
elementelor de mediu / naturii solului sunt deja evitate prin faza de proiecatre a cladirii. 

 
4.3.  Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:  

necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; soluţii pentru asigurarea utilităţilor 
necesare; 
Amplasamentul ales dispune de racorduri la urmatoarele retele de distributie : apa, 
canalizare si energie electrica. Imobilul actual nu dispune de record la reteaua de distributie 
a gazelor naturale. 
Se apreciaza ca ambele scenarii propun aceleasi solutii tehnice in privinta utilitatilor. 
Lucrarile privind alimentarea cu apa si canalizarea se vor desfasura exclusiv in interiorul 
amplasamentului, constructia noua va folosi racordurile/ bransamentele existente. 
Lucrarile de relocare/protejare se vor efectua de catre furnizorii de utilitati, conform 
specificatiilor din avizele de amplasament. 
Amplasamentul dispune de utilitățile necesare funcționarii complexului sportiv. 
Raman valabile prevederile privitoare la asigurarea utilitatilor din retelele existente, in 
general prin modificarea capacitatii punctelor de racordare. Nu au fost identificate carente 
in debitele si capacitatile retelelor stradale care sa impuna eventuale lucrari mai ample. 
 
Situaţia existentă a utilităţilor si necesarul pentru noul obiectiv (valabila pentru ambele 
scenarii): 

 a) Instalatii sanitare 
In prezent, in incinta exista un bransament la reteaua stradala de distribuire a apei potabile 
precum si un racord la reteaua stradala de canalizare. Avand in vedere necesarul de apa 
potabila sporit prin constructia noului stadion ce face obiectul prezentului studiu, nu va fi 
necesara executarea unui bransament nou la reteaua de apa potabila. 
De asemenea, debitul sporit de ape uzate care urmeaza a fi evacuate de la noua clădire, 
precum si debitul de ape meteorice care se va colecta de pe acoperișul noii clădiri, precum 
si de pe suprafetele platformelor betonate ale spatiilor de parcare si drumurilor care se 
amenajeaza in incinta, necesita refacerea racordului de canalizare. 
 

 b) Instalatii termice 
Clădirile existente in prezent in incinta dispun de o centrala termica proprie care asigura 
atat agentul termic pentru incalzire cat si apa calda menajera. 

  
 c) Instalatii electrice 

In momentul de fata incinta este alimentata la joasa tensiune. Instalatia de nocturna este 
alimentata ata de la reteaua de energie electrica cat si din grupul electrogen existent . 
Alimentarea cu energie electrică se va face prin intermediul unui branșament de la reteaua 
publică de medie tensiune existentă. 

  
 d) Instalatii de utilizare a gazelor naturale 
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Alimentarea cu gaze naturale a cladirii se face prin intermediul racordului existent de la 
reteaua de gaze apartinînd furnizorului - Distrigaz Sud Constanta. 
 

- analiza de consum 
a) Consumul anual 
Consumul anual de utilitati (exceptand consumurile aferente evenimentelor) cunoaste in 
general cresteri: 

Utilitate  Scenariu 1 Scenariu 2 

Consumul de energie electrica* 3.281 MWh/an 2.914 MWh/an 

Consumul de apa / canalizari** 19.950 mc/an 19.500 mc/an 

Consumul de energie termica*** 7.300 MW/an 7.200 MW/an 

Salubrizare**** 160 mc/an 140 mc/an 

*consumul de energie electrica creste odata cu extinderea suprafetei utile. 
**consumul de apa cunoaste o scadere prin optimizarea sistemului de reutilizare a apelor 
pluviale pentru alimentarea closetelor (ape gri). 
***consumul de energie termica creste odata cu cresterea volumului incalzit cu utilizare 
permanenta incluzand si spatiile de birouri pentru club, salile de antrenament si noile 
spatii suplimentar create.  
****volumul de gunoi menajer este deasemenea generat de numarul mult mai mare de 
activitati permanente. 
Se remarca o crestere a utilitatii in randul practicantilor sportului si a personalului 
specializat, fapt ce confirma una dintre ipotezele principale pentru care au fost elaborate 
cele doua scenarii. 
 

b) Consumurile medii lunare estimate sunt:  
- energie electrica: 243 MW/luna (2.914 MW/an); 
- energie termica: 1.200 MW/luna (7.200 MW/an, durata perioadei de încălzire este de 
180 zile, ~ 6 luni); 
- apa: 1.625 mc/luna (19.500 mc/an).  

 
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 
Scenariile propuse au avut in vedere nu numai nevoile specifice ale suporterilor care 
participă la meciuri pe stadion, ci şi nevoile generale ale comunităţii locale. Prin activitati de 
control efectuate in maniera eficienta, se va pastra siguranta publica in conditiile organizarii 
de evenimente pe stadion, diminuandu-se impactul negativ pe care l-ar putea avea multimile 
mari de persoane asupra comunitatii locale. Adoptarea de masuri pentru izolarea fonica va 
asigura confortul locuitorilor din zona. 
Efectuarea de lucrări suplimentare de peisagistică în zona din jurul stadionului, va îmbunătăți 
impactul vizual al construcției și va avea ca efect o percepție generală mai bună în cadrul 
comunității locale. 
Complexul sportiv va avea un impact enorm asupra zonei înconjurătoare, fiind una dintre 
cele mai proeminente clădiri din zonă, dominanata prin volum. Aceasta va fi integrata în 
profilul urban si, în special, adaptata la imediata vecinătate, propunand preluarea 
elementelor de limbaj architectural cu care comunitatea este déjà familiarizata. 
Complexul sportiv, cu stadionul, arena de tenis, centrul sportiv si facilitatile de antrenament 
va deveni parte din viața cotidiană a comunității, oferind continuitate locurilor de muncă. Se 
vor pune la dispoziția comunitatii locale spatii moderne pentru practicarea disciplinelor 
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sportive la nivel amator sau profesionist, in cadrul complexului sportiv Constanta. Punctele 
de vânzare cu amănuntul si de catering din cadrul locației pot fi deschise zilnic, la fel ca 
oricare dintre zonele de sport, încorporate în complexul stadionului. 
Stadionul va putea fi utilizat ca loc de organizare a altor evenimente sportive, concerte, 
festivaluri/evenimente locale. Gama utilizărilor alternative va depinde atât de profilul 
specific al comunității locale, cât și de creativitatea echipei de management. Conceputul noii 
constructii prevede exploatarea alternativă a spatiului si va oferi valoare adăugată 
comunității, generand noi fluxuri importante de venituri care pot contribui la susținerea 
viabilității stadionului. 
Prin investiţia de faţă se vine în întâmpinarea nevoii sociale identificate la nivel naţional si 
local de creare a unei infrastructuri care să satisfacă cerinţele de pregătire sportivă şi de 
organizare a evenimentelor social-culturale de amploare. Se poate afirma fara ezitare ca 
impactul social si cultural va fi unul pozitiv. 
Beneficiile directe se traduc prin aparitia unei facilitati majore pentru desfasurarea 

meciurilor si a altor evenimente culturale cu public. Chiar daca in Constanta  exista si alte 
amplasamente (in materie de arene sportive – Stadionul din Ovidiu – in materie de spatii 
pentru evenimente cel putin doua similare in capacitate) dimensiunea populatiei litoralului 
face ca acestea sa fie cel putin in mod teoretic insuficiente. Ca in multe alte cazuri aparitia 
utilitatii genereaza cererea. 
Exista insa si beneficii indirecte care desi greu cuantificabile in contextul actual pot fi 
considerate ca fiind cu un impact extins. Anume realizarea in sfarsit a unui complex sportiv 
multifunctional modern. 
Ținând cont de amplasarea complexului sportiv si de facilitatile oferite, investitia poate 
deveni o atracție din punct de vedere turistic pentru mulți bucureșteni, pentru iubitorii 
sportului in general.  
In aria in care se va amplasa proiectul se preconizeaza o dezvoltare economică a zonei. 
Impactul social este asa cum a fost argumentat si in proiectul initial unul pozitiv. Inutil de 
repetat importanta acestei facilitati atat la nivel de vecinatate cat si la nivelul infrastructurii 
sportive si pentru evenimente a capitalei. 
In termeni numerici utilizatorii ce vor beneficia de aceasta facilitate, pe categorii sunt: 
 

Categorii de utilizatori (persoane / an) Scenariu 1  Scenariu 2 

Utilizatori ocazionali – spectatori ai 
evenimentelor sportive 

~280.000 ~210.000 

Utilizatori ocazionali – spectatori ai 
evenimentelor culturale 

~30.000 ~18.000 

Utilizatori ocazionali – vizitatori ai muzeului ~2.400 - 

Utilizatori permanenti – sportivi profesionisti ai 
cluburilor  

~160 ~120 

Utilizatori permanenti – sportivi amatori ~50 ~35 

Personal sportiv si conex practicarii sportului  ~30 ~20 

 
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în 
faza de operare; 
In prezent exista personal angajat, responsabil cu intretinerea si administrarea stadionului. 
Spatiile de cazare si servirea mesei, precum si parcarea subterana, se vor afla in admistrarea 
primarie municipiului Constanta si/sau al clubului Farul. Se considera necesare trei posturi 
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de lucru pentru operarea parcarii, in general cu sisteme automatizate si un post suplimentar 
administrativ responsabil cu activitati specifice de marketing si incheierea contractelor. 
Fiind vorba de o investitie de utilitate publica aspectul amortizarii este exclus si se transfera 
in mare parte in domeniul complex al beneficiilor sociale si al mecanismelor ce determina 
consolidarea unui tandem progresiv intre functionarea societatii si rezultatele economice. 
Autosuficienta in exploatare pe de alta parte este acel indice de performanta care odata 
atins si stabilizat confirma ca functionarea si intretinerea cladirii nu genereaza costuri peste 
posibilitatile bugetului entitatii responsabile. 
Balanta de venituri posibile si cheltuieli estimate dovedeste deocamdata ca exista o usoara 
depasire cu cheltuielile, insa marja de depasire este determinata majoritar de factori ce tin 
de evenimente rare – respectiv reparatii si modernizari – care se pot supune unor optimizari. 
Deasemenea managementul performant al cladirii poate creste semnificativ veniturile 
existand sanse reale de depasire a cheltuielilor. 
 
în faza de realizare:  
Se estimeaza ca implementarea lucrarilor de executie si proiectare vor necesita aproximativ 
35.000 zile de munca: 
- aproximativ 2.000 zile de munca pentru proiectare  
- aproximativ 5.000 zile de munca pentru personal tehnic; 
- aproximativ 27.000 zile de munca pentru personal implicat efectiv in punerea in opera a 
lucrarilor (inclusiv personal implicat in uzinari si prelucrari ce nu au loc la amplasament). 
- forța de muncă ocupată în faza de realizare: 200 locuri de munca. 
Aproximativ 20% din valoarea de investitie va servi la remunerarea celor implicati in punerea 
in opera a lucrarilor. 
 
în faza de operare: 
Exploatarea cladirii va implica angajarea de personal de intretinere, paza si personal 
administrativ suplimentar fata de cazul actual. 
In faza de implementare a fost estimata generarea a 100.000 ore de munca in cadrul 
operatorilor economici insarcinati cu realizarea investitiei.  
Noile lucrari conduc la cresterea acestei estimari cu aproximativ 20%. 
Pentru faza de operare in Proiectul initial a fost estimata crearea a 10 posturi cumulat in 
toate ariile functionale, cu un salariu mediu brut de 1.000 euro. 
Cresterea suprafetei utile functionale duce la o crestere probabila a numarului de angajati, 
fiind estimata in noua conformare aparitia unui numar de 18 posturi, dupa cum este aratat 
in tabelul centralizator de mai jos. 
- în faza de operare: 60 locuri de munca.  
 Tabel 6. Functiuni / locuri de munca: 

Obiect / 
Functiune  

Departament  Nr. 
posturi 

Ob.1 - Stadion  

Comert: fan-
shop si 
magazin 
sponsor 

vanzator  
curatenie  

2 
1 

Muzeu 
 

curator - administrare 
supraveghere 

1 
2 

 TOTAL   6 
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Sali 
multifunction
ale  

intretinere 
curatenie  

1 
1 

 TOTAL  2 
Servire-
alimentatie 
publica:  
restaurant 
pitch-view 
 

gestiune  
preparare si conexe  
servire  
curatenie 

1 
3 
3 
1 

 TOTAL (asigurate prin grija unitatii ce preia in gestiune 
spatiul) 

8 

Birouri   
 

intretinere  
curatenie 

1 
1 

 TOTAL (asigurate prin grija unitatii ce preia in gestiune 
spatiul) 

2 

Teren 
antrenament 

intretinere  
curatenie 

4 
1 

 TOTAL (asigurate prin grija unitatii ce preia in gestiune 
spatiul) 

5 

Cladire 
vestiare 

intretinere  
curatenie 

2 
1 

 TOTAL (asigurate prin grija unitatii ce preia in gestiune 
spatiul) 

3 

TOTAL Ob.1 
Stadion si anexe 

(posturi cu o medie salariala de 4500 lei/luna) 26 

Ob.2 - Arena de tenis  

Comert: fan-shop 
si magazin 
sponsor 

vanzator  
curatenie  

2 
1 

 TOTAL  2 
Servire-
alimentatie 
publica:  
restaurant-bar  

gestiune  
preparare si conexe  
servire  
curatenie 

1 
3 
3 
1 

 TOTAL  
(asigurate prin grija unitatii ce preia in gestiune spatiul) 

8 

Birouri   
 

intretinere  
curatenie 

1 
1 

 TOTAL  
(asigurate prin grija unitatii ce preia in gestiune spatiul) 

2 

TOTAL Ob.2  
Arena de tenis 

(posturi cu o medie salariala de 4500 lei/luna) 10 

Ob.3 - Centru sportiv de recuperare, refacere si cantonament  

Centru 
recuperare si 
refacere 

tratament 
curatenie  

2 
1 

 TOTAL  2 
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Servire-
alimentatie 
publica:  
restaurant-bar  

gestiune  
preparare si conexe  
servire  
curatenie 

1 
3 
3 
1 

 TOTAL  
(asigurate prin grija unitatii ce preia in gestiune spatiul) 

8 

Cantonament:  
hotel sportivi 

intretinere  
curatenie 

8 
4 

 TOTAL  
(asigurate prin grija unitatii ce preia in gestiune spatiul) 

12 

Birouri   
 

intretinere  
curatenie 

2 
1 

 TOTAL  
(asigurate prin grija unitatii ce preia in gestiune spatiul) 

2 

TOTAL Ob.3 
Centru sportiv 

(posturi cu o medie salariala de 4500 lei/luna) 24 

 
TOTAL GENERAL 

  
60 

 
Astfel se estimează ca forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei va numara 60 de 
posturi. 
S-a considerat necesara cresterea personalului insarcinat cu paza si supravegherea, cresterea 
numarului de persoane insarcinate cu administrarea facilitatii, includerea in echipa 
permanenta a unor specialisti in sonorizare si regie sonora, sporirea personalului prezent in 
spatiile suplimentare ca efect al aparitiei acestor functiuni noi cu facilitatile conforme cu 
cerintele regulamentelor federatiilor sportive, fotbal si tenis de camp. 
 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 
protejate, după caz;  
Amplasamentul va functiona pe pozitia stadionului existent, fara sa apara modificari 
functionale esentiale. 
Implementarea va cunoaste o scadere redusa a spatiilor verzi fara ca totalul de spatii verzi 
inclusiv terenuri de sport inierbate sa scada simtitor. Necesarul de platforme este dat de 
cerinte ce tin de fluxurile de acces si evacuare respective parcare care transmisiuni TV. 
Se poate considera ca fata de situatia anterioara nu exista variatii negative in privinta 
impactului asupra factorilor de mediu. 
 
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta 
se integrează, după caz.  
Complexul sportiv este integrata in tesutul urban, intr-un mediu predominant antropic-
urban, fiind deci putine elemente ale cadrului natural care sa poata fi afectate. In ceea ce 
priveste mediul locuit se au in vedere urmatoarele: 
a) constructia se afla la distanta de minimum 150 metri de cele mai apropiate imobile 

locuite; 
b) stadionul va fi acoperit si inchis perimetral cu o anvelopanta semi-opaca, retinand buna 

parte din zgomotele specifice desfasurarii evenimentelor; 
c) sistemul de nocturna este inclus in interiorul cladirii, suspendat de copertina, astfel incat 

haloul instalatiei nu va afecta semnificativ orizontul zonei locuite; 
d) functionarea cladirii nu genereaza noxe, centrala termica fiind amplasata in sudul 

amplasamentului, indepartat de zonele locuite.  
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Se poate considera ca imobilul nu va avea impact negativ asupra mediului in care va fi 
integrat. 
 

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii  
Conform capitol 2.2 – prezentarea contextului. 
Conformarea functiunii de baza, prevazuta si in proiectul initial, este generata de: 
a) necesitatea reabilitarii unui stadion reprezentativ al capitalei  
b) necesitatea asigurarii in perspectiva Campionatului European de Fotbal EURO 2020 a unei 
facilitati care sa poata asigura capacitatile necesare atat pentru desfasurarea 
antrenamentelor echipelor participante dar si pentru desfasurarea unor partide in caz de 
necesitate. 
Conditiile de necesitate identificate initial nu se modifica.  
Aparitia functiunilor suplimentare este determinata de relocarea unor activitati sportive 
existente si cu traditie, precum si de intentia exploatarii economice a oportunitatilor oferite 
de facilitate. 
Dimensionarea investitiei este data de tema principala, respectiv realizarea unui stadion cu 
cca. 18.000 locuri, conform cu cerintele aplicabile UEFA. 
De aici rezulta suprafete construite implicite pentru dimensionarea stadionului, printre care 
cele cu impact determinant dupa cum urmeaza: 
e) numarul de locuri determina prin sectiunea minima a gradenelor (80-100 cm, latime loc 

50-60 cm) majoritatea suprafetei construite a cladirii; 
f) cerintele aplicabile terenului si incintei de joc determina dimensiunea cavitatii 

stadionului; 
g) cerintele de spatii pentru presa determina suprafata construita a nivelului alocat 

acestora; 
h) cerintele de spatiu pentru echipe, oficiali si staff-ul de securitate determina deasemenea 

suprafata construita a nivelului dedicate; 
i) cerintele pentru locurile spectatorilor VIP precum si exigenta asigurarii a 2,5 mp de foyer 

pentru fiecare dintre acestia determina suprafata nivelelor pentru spectatorii VIP; 
j) cerintele pentru suprafetele de circulatie pentru spectatori (optim 0,5 mp/ pers) 

determina suprafata celor doua inele de distributie; 
k) cerintele aplicabile sistemului de iluminat determina dimensiunea nocturne; 
l) cerintele aplicabile din punct de vedere al calitatii in constructii determina aparitia 

principalelor sisteme de instalatii si a altor masuri constructive. 
Parcurgand aspectele de mai sus se ajunge practic la peste 90% din suprafata desfasurata a 
cladirii, precum si la dimensionarea majoritatii instalatiilor. 
La aceasta se adauga in materie de arii functionale distincte si independente: hotelul de 
cantonament, spatiul 
pentru salile de antrenament, restaurante si muzeu astfel: 
a) Determinarea dimensiunii hotelului: 

Dimensionarea hotelului este determinata de dimensiunea medie a unui lot (30-40 
persoane) si numarul estimat de sportivi pentru tratament din zona municipiului 
Constanta, la care se adauga sportivi din alte zone ale tarii (120-150 persoane) si de 
particularitatile geometrice ale cladirii. Astfel s-a propus realizarea unui hotel de 
cantonament cu 98 camere duble si 7 apartamente, cu o capacitate de 205 paturi, strans 
legata de un spatiu de alimentatie publica, restaurant si de spatiile de tratament.  

b) Determinarea dimensiunii spatiilor de tratament: 
c) Determinarea dimensiunii birourilor: 
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Aceasta dimensionare este determinata de cerintele de spatiu pentru angajati in spatii 
de birouri 8÷10 mp / persoana, incluzand si spatiile de circulatie si de anexa. Suplimentar 
s-a prevazut amplasare unor birouri pentru clubul de fotbal. 

d) Determinarea dimensiunii salilor de antrenament: 
Aceasta dimensionare este determinata de: 
- cerintele specific aplicabile fiecarui department sportiv – atletism, squash, tenis de 
masa, forta-fitness; 
- cerintele de spatii pentru functiunile secundare – vestiare si grupuri sanitare, sali de 
refacere (masaj sauna etc.), cabinet medical si birouri pentru antrenori, respectiv spatii 
anexa (depozite si spatii tehnice). 

e) Determinarea dimensiunii spatiului muzeal: 
Spatiul muzeal propus cu o suprafata de 100÷150 mp, acesta fiind determinata de 
necesitatea amenajarii unor spatii tematice (divizate pe specialitati sportive) atat in 
interiorul holului-foyer cat si intr-una dintre spatiile comerciale ale clubului. 

 
4.6.  Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 

cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea 
financiară  
1) Analiza financiară:  
Scopul analizei financiare este acela de a determina profitabilitatea le nivelul întregului 
proiect, profitabilitatea din punct de vedere al proprietarului său și acela de a verifica 
sustenabilitatea proiectului.  
Sunt calculați următorii indicatori cheie: 
- Rata Internă de Rentabilitate Financiară asupra tuturor costurilor (RIRF/C) și Valoarea 

Actualizată Netă asupra tuturor costurilor (VANF/C); 
- Fluxul de numerar anual ca indicator al sustenabilității financiare a proiectului. 

Obiectivul principal al acestei analize este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al 
proiectului pentru a calcula ratele rentabilitatii adecvate, in special rata financiara interna a 
rentabilitatii (RIRF/C) si valoarea neta financiara actuala corespunzatoare (VANF/C). 
Metoda de calcul a indicatorilor performantei financiare este cea a fluxului net de numerar 
actualizat. 
Avand in vedere ca timpul are un impact semnificativ asupra valorilor sumelor de numerar, 
fluxurile de numerar au fost actualizate  folosind factorul de actualizare descrescator de-a 
lungul timpului calculat pentru o rata de actualizare de R=5% pentru analiza financiara. 
 
Investitia de capital  
Investitia prezentului proiect atinge pentru cele doua scenarii urmatoarele valori: 
 
SCENARIUL 1 

- Valoarea totală a investiţiiei  ....................... 700.261.387,41 lei fara TVA si 
     ....................... 832.240.451,41 lei cu TVA; 
 din care construcții-montaj C+M  ....................... 511.378.931,07 fara T.V.A si 
     ....................... 608.540.927,97 lei cu TVA. 

Structura cheltuielilor de capital necesare realizării obiectivului de investiție este 
următoarea: 
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Fig. Costurile de mai sus sunt provenite din cadrul Devizului General – Scenariul 1. 
 
Costurile de înlocuire au fost luate în calcul având în vedere orizontul de timp mare, 
respectiv 30 ani.  De exemplu, echipamentele și instalațiile au o durată normată de 
funcționare considerată la 18 ani și ca atare este probabil să apară necesități de înlocuire a 
lor. Procentul de înlocuire a fost unul prudențial, respectiv 5%, rezultând o valoare totală 
actualizată de 1,5 Mil. lei. Acesta a fost stabilit în urma dicuțiilor cu experții tehnici implicați 
în acest proiect și se apropie de valoarea utilajelor, instalațiilor și dotărilor. 
 
SCENARIUL 2 

- Valoarea totală a investiţiiei  ....................... 620.032.258,75 lei fara TVA si 
     ....................... 736.895.318,61 lei cu TVA; 
 din care construcții-montaj C+M  ....................... 450.465.213,39 fara T.V.A si 
     ....................... 536.053.603,93 lei cu TVA. 

Structura cheltuielilor de capital necesare realizării obiectivului de investiție este 
următoarea: 

 
Fig. Costurile de mai sus sunt provenite din cadrul Devizului General. 

Costurile de înlocuire au fost luate în calcul având în vedere orizontul de timp mare, 
respectiv 30 ani.  De exemplu, echipamentele și instalațiile au o durată normată de 
funcționare considerată la 18 ani și ca atare este probabil să apară necesități de înlocuire a 
lor. Procentul de înlocuire a fost unul prudențial, respectiv 2%, rezultând o valoare totală 
actualizată de 1,3 Mil. lei. Acesta a stabilit în urma dicuțiilor cu experții tehnici implicați în 
acest proiect. 

 
 
 

Costuri investitie - SCENARIUL 1

Costuri proiect pe perioada implementarii

Total fara TVA TVA An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Obtinerea si amenajarea terenului LEI 12.468.942 2.369.099 2.493.788 2.493.788 124.689 124.689 7.231.987

Asigurarea utilitatilor LEI 4.787.109 909.551 957.422 181.910 191.484 36.382 3.419.910

Proiectare si asistenta tehnica LEI 30.744.345 5.841.426 6.148.869 6.148.869 6.148.869 6.148.869 6.148.869

Constructii si instalatii LEI 478.710.858 90.955.063 119.677.715 119.677.715 71.806.629 71.806.629 95.742.172

Utilaje, echipamente si dotari LEI 117.483.905 22.321.942 0 23.496.781 23.496.781 17.622.586 52.867.757

Cheltuieli diverse si neprevazute LEI 31.454.631 5.976.380 6.290.926 6.290.926 6.290.926 6.290.926 6.290.926

Alte cheltuieli LEI 24.611.598 3.605.602 4.922.320 721.120 984.464 144.224 17.839.470

Sub-TOTAL LEI 700.261.387,41 131.979.064 140.491.039 159.011.110 109.043.843 102.174.305 189.541.090

VAT, 19% LEI 26.693.298 30.212.111 20.718.330 19.413.118 34.942.207

TOTAL LEI 167.184.337 189.223.221 129.762.173 121.587.423 224.483.298

Costuri Totale

Costuri investitie - SCENARIUL 2

Costuri proiect pe perioada implementarii

Total fara TVA TVA An 1 An 2 An 3 An 4

Obtinerea si amenajarea terenului LEI 12.447.688 2.365.061 4.356.691 1.244.769 1.244.769 5.601.460

Asigurarea utilitatilor LEI 4.202.645 798.503 2.101.323 1.260.794 630.397 210.132

Proiectare si asistenta tehnica LEI 27.130.497 5.154.795 6.782.624 6.782.624 6.782.624 6.782.624

Constructii si instalatii LEI 420.264.501 79.850.255 126.079.350 147.092.575 105.066.125 42.026.450

Utilaje, echipamente si dotari LEI 106.357.145 20.207.857 0 31.907.143 31.907.143 42.542.858

Cheltuieli diverse si neprevazute LEI 27.784.961 5.279.143 8.335.488 9.724.736 6.946.240 2.778.496

Alte cheltuieli LEI 21.844.821 3.207.447 5.461.205 801.862 1.365.301 14.216.453

Sub-TOTAL LEI 620.032.259 116.863.060 153.116.682 198.814.504 153.942.600 114.158.473

VAT, 19% LEI 29.092.170 37.774.756 29.249.094 20.747.041

TOTAL LEI 182.208.851 236.589.259 183.191.694 134.905.514

Costuri Totale
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Costuri de exploatare 
Analiza incrementală presupune cuantificarea costurilor operaționale generate de 
implementarea proiectului. 
Costurile de exploatare sunt acele costuri generate în cursul activității curente, ca urmare a 
implementării proiectului. În vederea determinării indicatorilor financiari se vor evalua 
costurile pentru ambele scenarii. 
 
SCENARIUL 1 

1) Costuri cu utilitățile 
Consumurile specific pentru energia electrică, energia termică, apa potabilă şi canalizare 
sunt redate în următorul tabel. 

 
Obiect / Instalatii-

Utilitati INSTALATII SANITARE 
INSTALATII 
TERMICE INSTALATII ELECTRICE 

  

CONSUM 
APA 

POTABILA 
AVACUARE 
APE UZATE 

EVACUARE 
APE 

PLUVIALE 
NECESAR 
INCALZIRE 

NECESAR ENERGIE 
ELECTRICA 

Obiect 1: Stadion 
"Gheorghe Hagi" 

146,03 
mc/zi 

21,52 mc/h 

146,03 
mc/zi 
21,52 
mc/h 

250 mc/h 
2600kW 
99 mc/h 
(dt 20) 

Transformator = 4202  
kW 

Generator= 959,61  kW 

Obiect 2: Arene 
tenis si 

dependințe 

49,50 mc/zi 
7,29 mc/h 

49,50 
mc/zi 

7,29 mc/h 
100 mc/h 

800kW 
34,5 mc/h 

(dt 20) 

Transformator = 
1375.37  kW 

Generator= 789,09  kW 

Obiect 3: Centru 
sportiv pentru 

recuperare, 
refacere şi 

cantonamente 

74,38 mc/zi 
10,96 mc/h 

74,38 
mc/zi 
10,96 
mc/h 

30 mc/h 
1350kW 
58 mc/h 
(dt 20) 

Transformator = 
961.32 kW 

Generator= 214,2 kW 

 
Aceste costuri sunt variabile. Având în vedere gradul mediu anual de ocupare a sălii se obțin 
cheltuielile totale cu utilitățile. 

 

  An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 

Grad consum mediu anual 70% 80% 85% 95% 100% 

Cheltuieli cu utilitatile, total, 
din care: 

407.720 488.444 544.332 638.483 705.779 

- energie electrica (LEI) 157.626 194.556 223.252 269.479 306.355 

- Stadion (MWh) 126 144 153 171 180 

- Arene tenis (MWh) 41 46 49 55 58 

- Centru recuperare (MWh) 28 32 34 38 40 

Tarif energie electrica 
(Lei/MWh) 

810 875 945 1.020 1.102 

- energie termica (LEI) 227.875 268.242 293.557 337.936 366.394 

- Stadion (MWh) 327,6 374,4 397,8 444,6 468,0 

- Arene tenis (MWh) 100,8 115,2 122,4 136,8 144,0 

- Centru recuperare (MWh) 17,0 19,4 20,7 23,1 24,3 

Tarif energie termica 
(Lei/MWh) 

512 527 543 559 576 
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- apa potabila (LEI) 11.812 13.635 14.632 16.517 17.560 

- Stadion (mc) 1.227 1.402 1.490 1.665 1.752 

- Arene tenis (mc) 416 475 505 564 594 

- Centru recuperare (mc) 625 714 759 848 893 

Tarif apa potabila (Lei/mc) 5,21 5,26 5,31 5,37 5,42 

- canalizare 10.407 12.012 12.891 14.551 15.470 

- Stadion (mc) 1.227 1.402 1.490 1.665 1.752 

- Arene tenis (mc) 416 475 505 564 594 

- Centru recuperare (mc) 625 714 759 848 893 

Tarif energie termica (Lei/mc) 4,59 4,64 4,68 4,73 4,78 

 
Obs.: Anul 4 al orizontului de timp reprezintă anul 1 de operare, având în vedere faptul că 
implementarea proiectului se realizează în etape. Acest lucru a fost luat în calcul şi în 
determinarea costurilor din exploatare. În anul 8 de proiectii se obține gradul maxim de 
utilizare, respectiv 100%, an după care valorile sunt constante. 
 
2) Costuri cu personalul 
In urma implementării acestui proiect se vor realiza: 
- în faza de execuție: 200 locuri de munca; 
- în faza de operare:  42 locuri de munca suplimentare fată de situația existentă. 

Estimam un salariu mediu brut în faza de operare de 4.500 lei/lună/angajat, la care se 
adaugă contribuțiile angajatorului de 2,5%.  
Costurile salariale anuale incrementale vor fi de 2,3 Mil. lei/an. 
 

  
  

Lunar - lei 
- 

Anual - lei - 

Numar mediu angajati 42 4.500   

Salariu brut mediu   189.000 2.268.000 

Contributii angajatori   4.725 56.700 

TOTAL     2.324.700 

 
3) Alte cheltuieli 
- Volumul cheltuielilor cu asigurarile: 

Valoarea constructiei Ponderea Cheltuilei cu intretinerea 

478.710.858,45 0,005% 23.935,54 

 
- Volumul cheltuielilor cu impozitele locale: 

Valoarea constructiei Ponderea Cheltuieli cu impozite locale 

478.710.858,45 0,002% 9.574,22 

 
- Cheltuielile cu intretinerea: 

Valoarea utilajelor si dotarilor Ponderea Cheltuieli cu impozite locale 
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117.483.905 1% 1.174.839 

 
- Evolutia cheltuielilor pe primii 5 ani de exploatare: 

  An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 

Cheltuieli 
aferente 
exploatarii, 
din care 

4.063.769 4.146.743 4.204.993 4.301.625 4.371.525 

Utilitati 407.720 488.444 544.332 638.483 705.779 

Personal 2.324.700 2.324.700 2.324.700 2.324.700 2.324.700 

Asigurari 23.936 23.936 23.936 23.936 23.936 

Impozite 
locale 

9.574 9.574 9.574 9.574 9.574 

Publicitate 45.000 47.250 49.613 52.093 54.698 

Intretinere 1.174.839 1.174.839 1.174.839 1.174.839 1.174.839 

Materiale 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 

 
SCENARIUL 2 

Comparativ cu Scenariul 1, costurile diferă având în vedere dimensiunea mai redusă a 
investiției. Costurile care diferă semnificativ sunt următoarele: 

- Volumul cheltuielilor cu asigurarile: 

Valoarea constructiei Ponderea Cheltuilei cu intretinerea 

420.264.501,34 0,005% 21.013,23 

 
- Volumul cheltuielilor cu impozitele locale: 

Valoarea constructiei Ponderea Cheltuieli cu impozite locale 

420.264.501,34 0,002% 8.405,29 

 
- Cheltuielile cu intretinerea: 

Valoarea utilajelor si dotarilor Ponderea Cheltuieli cu impozite locale 

106.357.145 1% 1.063.571 

Celelalte costuri sunt similare.  

- Evolutia cheltuielilor pe primii 5 ani de operare este următoarea: 

  An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 

Cheltuieli 
aferente 
exploatarii, 
din care 

3.885.392 4.031.384 4.089.634 4.186.266 4.256.167 

Utilitati 344.702 488.444 544.332 638.483 705.779 

Personal 2.324.700 2.324.700 2.324.700 2.324.700 2.324.700 

Asigurari 21.013 21.013 21.013 21.013 21.013 
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Impozite 
locale 

8.405 8.405 8.405 8.405 8.405 

Publicitate 45.000 47.250 49.613 52.093 54.698 

Intretinere 1.063.571 1.063.571 1.063.571 1.063.571 1.063.571 

Materiale 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 

 
3) Incasarile din exploatare 
 
SCENARIUL 1 

Prin realizarea obiectivului se vor pune la dispoziția sportivilor și a publicului spatii adecvate 
pentru practicarea sportului de performanta, dar și pentru divertisment de buna calitate. 
Structura veniturilor preconizate este următoarea: 

 
a) Venituri estimate ca urmare directa a activitatii competitionale gazduite de stadionul de 

fotbal: 

STADION FOTBAL  
Capacitate max 

(locuri) 
Numar 
meciuri 

Tarif chirie 
Venit anual 

(lei) 

Meci major (categ 1) 18.000 16 85.000 1.360.000 

Meci mediu (categ 2) 18.000 20 30.000 600.000 

Meci minor (categ 3) 18.000 24 15.000 360.000 

Total venituri din bilete    2.320.000 

  

STADION FOTBAL  

Pret lunar 
(lei/abo) 

Numar 
lunar de 
echipe 

Numar luni 
de 

activitate 

Venit annual 
(lei) 

Venituri abonamente 
pentru antrenamente 

25.000 2 12 600.000 

Total venituri din 
abonamente 

      600.000 

 
b) Venituri estimate din inchirierea arenelor de tenis: 

ARENA TENIS 
Capacitate 

max (locuri) 
Numar 

competitii 
Tarif chirie 

Venit anual 
(lei) 

Competitie majora 6.000 6 40.000 240.000 

Competitie medie 6.000 12 10.000 120.000 

Inchiriere pentru 
antrenamente 

  36 5.000 180.000 

Total venituri       540.000 

 
c) Venituri estimate din activitati colaterale: 

  
Tarif 

(lei/eveniment) 

Nr. Lunar 
de 

manifestari 

Venit anual 
(lei) 

Venituri realizate din inchirieri 
pentru EVENIMENTE 

40.000 6 2.880.000 

Venituri publicitate - bannere 
exterioare si interioare 

3.000 68 2.448.000 
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Venituri inchiriere spatii comerciale 
in diferite scopuri 

4.000 24 1.152.000 

Total     6.480.000 

 
d) Cheltuieli cu restaurantul: 

Restaurant   

Capacitate - nr. Pers 330 

Grad ocupare 70% 

Nr zile functionare 300 

Tarif (lei/pers) 50 

Total 3.465.000 

 
Prin însumarea celor patru categorii de venituri rezultă următoarele încasări totale anuale. 

  An 4 An 5 An 7 An 8 An 9 

% ocupare 70% 80% 85% 95% 100% 

TOTAL INCASARI 13.225.000 13.301.000 13.417.000 13.649.000 13.765.000 

 
Obs.: Anul 4 al orizontului de timp reprezintă anul 1 de operare, având în vedere faptul că 
implementarea proiectului se realizează în 60 luni. Acest lucru a fost luat în calcul şi în 
determinarea veniturilor din exploatare. În anul 8 se obține gradul maxim de utilizare, 
respectiv 100%, an după care valorile sunt constante. 
 
SCENARIUL 2 

Încasările sunt similare având în vedere că infrastructura nou creată are dimensiuni similare. 
Singura diferenţă notabilă este la arena de tenis care are o capacitate mai mică, respectiv 
3.000 locuri. Total venituri pentru acest proiect sunt: 

  An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 

% ocupare 70% 80% 85% 95% 100% 

TOTAL INCASARI 13.225.000 13.301.000 13.417.000 13.649.000 13.765.000 

 
 
4) Valoarea reziduală 
Valoarea reziduală a fost calculată pentru anul 30, care este ultimul an al orizontului de timp 
de analiză. Conform ghidului, care face referire la Articolul 18 (Valoarea reziduală a 
investiției) al Regulamenului CE No 480/2014, “pentru activele proiectului cu viaţă 
economică mai mare decât perioada de  referinţă, valoarea reziduală a lor va fi determinată 
prin calcularea valorii actualizate nete a fluxurilor de numerar pentru perioada de viaţă de 
funcţionare rămasă”. Pentru acest proiect, perioada de funcționare a constructiilor si 
instalatiilor a fost estimată la 40 ani, ceea ce înseamnă că trebuie calculată valoarea 
reziduală.  
Valoarea a fost calculată pe baza fluxului de numerar pentru următorii 10 ani post-proiect 
şi reprezintă: 

− Scenariul 1: 24,4 Mil. Lei. 

− Scenariul 2: 23,2 Mil. Lei. 
 
5) Rezultatele analizei financiare 
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus, rezultă următoarea imagine pentru Scenariul cu 
proiect: valoarea actualizată netă financiară VANF/C este negativă, sugerând astfel că 
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investiția necesită suport din punct de vedere financiar fără asistență financiară 
nerambursabilă. În mod similar, rata internă de randament financiar RIRF/C este mai mică 
decât rata de actualizare, ca atare veniturile nu vor putea coperi costurile totale (inclusiv cu 
investitia).  

Rezultatele analizei financiare: 

Indicator al  proiectului Valoare rezultată Concluzie 

SCENARIUL 1 

Rata internă de 
rentabilitate (FRR/C) 

-3,82% < 4% (rata de actualizare) → 
proiectul necesită susținere 
financiară. 

Valoarea actualizată 
netă (FNPV/C) 

-436.220.435 lei 

 

< 0 (valoare negativă) → veniturile 
nete nu au capacitatea de a acoperi 
costurile de investiții  

SCENARIUL 2 

Rata internă de 
rentabilitate (FRR/C) 

-3,18% < 4% (rata de actualizare) → 
proiectul necesită susținere 
financiară. 

Valoarea actualizată 
netă (FNPV/C) 

-383.416.096 lei 

 

< 0 (valoare negativă) → veniturile 
nete nu au capacitatea de a acoperi 
costurile de investiții 

 
Concluzii:   

− Ambele scenarii sunt nerentabile din punct de vedere financiar, necesitând asistenţă 
financiară nerambursabilă. 

− Scenariul 2 prezintă rezultate financiare superioare Scenariului 1. 

− Sustenabilitate financiară: ambele scenarii sunt sustenabile din punct de vedere 
financiar având în vedere că fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pentru 
fiecare an de prognoză. 
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4.7.  Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 
actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, 
analiza cost-eficacitate  
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1) Ipoteze de calcul 
Scopul analizei economice este de a evalua contribuția proiectului la bunăstarea economică 
a populației. Este realizată din punct de vedere al societății ca întreg și nu doar din punct de 
vedere al proprietarului (Municipalitatea) proiectului, așa cum s-a realizat în cadrul analizei 
financiare. De aceea, rata de actualizare în analiza economică este diferită față de cea folosită 
în analiza financiară și este stabilită la 5%. 

Etapele pe care trebuie să le parcurgă analiza socio-economică sunt: 
▪ Corecții fiscale:  

- Punctul de start îl reprezintă fluxurile de numerar incrementale din analiza financiară; 
- Corecțiile fiscale presupun eliminarea taxelor indirecte, a subvențiilor și transferurilor; 

▪ Conversia prețurilor: 
- Implică conversia costurilor proiectului din prețuri de piată în prețuri de contabilitate 

(prețuri umbră); 
- Calculul factorilor de conversie specifici; 
- Costurile financiare sunt multiplicate cu factorii de conversie specifici. 

▪ Integrarea externalităților: 
- Identificarea externalităților pozitive și negative în funcție de specificul proiectului; 
- Includerea externalităților în fluxurile de numerar ale proiectului, prin transformarea 

lor în termeni economici prin atribuirea unui preț sau cost; 
▪ Proiecția externalităților pe orizontul de timp stabilit, adiacent de fluxurile de numerar 

incrementale, preluate din analiza financiară. Metodologia utilizată este analiza fluxului de 
numerar actualizat, care utilizează o metodă incrementală care compară scenariul „cu 
proiect” cu alternativa scenariului „fără proiect”; 

▪ Verificarea viabilității proiectului, respectiv calculul indicatorilor de performanță 
economică: 
- Rata de rentabilitate economică a investiției – RIRE; 
- Valoarea economică netă actualizată a investitiei – VANE; 
- Raportul beneficiu cost – Rata B/C. 

În cadrul analizei economice, unul din cele mai importante beneficii ale proiectului este 
reprezentat de atragerea de turiști în zonă datorită meciurilor și competițiilor ce vor avea loc; 
se estimează un număr mediu de 2.000 turiști/meci pentru meciurile de importanță majoră 
și un număr mediu de 1.500 turiști/meci pentru meciurile de importanță medie și minoră. Se 
consideră că într-un an vor avea loc 16 meciuri de importanță majoră (internaționale), 20 
meciuri de importanță medie și 24 meciuri de importanță minoră, iar fiecare turist va 
cumpăra de minim 300 lei produse și servicii HoReCa de la agenții economici din zonă. Astfel 
se vor înregistra venituri de aproximativ 19.200.000 lei/an, beneficii care nu ar fi fost 
generate în cazul în care proiectul nu ar fi implementat. 

Totodată, trebuie precizat, că încă din primul an de operare se vor atrage venituri 
considerabile la bugetele locale.  

Unul din cele mai importante beneficii ale proiectului este reprezentat de creșterea calității 
vieții locuitorilor din zonă prin participarea la evenimente sportive de înaltă performanță. Un 
impact pozitiv ce este înregistrat atât în perioada de implementare a investiției cât și ante și 
post implementare constă în crearea de noi locuri de muncă, implicit scăderea ratei 
șomajului în zonă, prin angajarea permanentă a 42 de persoane pe perioada operării și 
aproximativ 200 de angajați temporar pe perioada execuției. Astfel, cu implementarea 
proiectului, se vor înregistra venituri estimative de aproximativ 14.400.000 lei/an, beneficii 
care nu ar fi fost generate in cazul in care proiectul nu ar fi implementat. 

Costurile economice totale ale proiectului (costul investiției) sunt comparate cu beneficiile 
economice pentru a determina beneficiile nete. Rezultatele acestei analize ar trebui 
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prezentate folosind următorii indicatori: rata internă de rentabilitate economică (RIRE), 
valoarea actualizată netă economică (VANE) și rata beneficiu cost (rata B/C). 

Conceptul cheie al analizei economice este reprezentat de utilizarea “prețurilor umbră” 
pentru a reflecta costul social de oportunitate al bunurilor și serviciilor, în loc de prețurile 
observate pe piață, care pot fi distorsionate. 

Mai jos este prezentat un sumar de ipoteze utilizate în analiza economică: 

▪ Analiza este realizată conform abordării incrementale, prin luarea în considerare a unei 
perioade de referință de 30 ani și o rată de actualizare socială în termeni reali de 5%. 

▪ În ceea ce privește corecțiile fiscale, a fost exclus din calculații TVA-ul, precum și acele 
costuri cu personalul care reprezintă transfer de plăți (10% impozit pe salarii). De 
asemenea, au fost excluse plățile care reprezintă taxe locale. Nu s-au efectuat alte ajustări, 
respectiv conversii ale prețurilor financiare în prețuri economice. 

▪ În ceea ce privește conversia prețurilor de piață în prețuri umbră, au fost considerate 
faptul că prețurile din analiza financiară nu necesită ajutări, fiind prețuri ale pieței. 

▪ Au fost incluse ca beneficii economice beneficii cu turiştii care vor veni la competițiile 
sportive. 

▪ Au fost considerate externalități pozitive cheltuielile cu personalul implicat în faza de 
execuție a proiectului. 

▪ În analiza economică a fost luată în considerare și valoarea reziduală, care a fost 
determinată conform formulei fluxurilor de numerar, la fel ca în cadrul analizei financiare.  

▪ Din cadrul costului total al investiției, au fost excluse cheltuielile diverse şi neprevăzute, 
pentru a asigura coerență și consistență cu abordarea adoptată în cadrul analizei 
financiare. 

2) Rezultatele analizei economice 
Rezultatele analizei economice arată faptul că acest scenariu nu este satisfăcător din punct 
de vedere al criteriilor de viabilitate economică (vezi tabelul de mai jos). Rezultatele indică 
două lucruri extrem de importante:  

▪ Cu o rată internă de randament economică (RIRE) estimată la -3,9%, o valoare actualizată 
netă economică (VANE) de -381,5 mil. Lei, și o valoare a raportului beneficiu-cost de 0,30  
acest scenariu nu genereaza beneficiile scontate. 

 

Rezultatele analizei economice pentru cele doua scenarii: 

Indicatori Scenariul 1   Scenariul 2   

VANE – lei +17.544.840 +55.447.748 

RIRE +5,3% +6,0% 

B/C 1,03 1,11 
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Analiza de senzitivitate este o tehnică de evaluare cantitativă a impactului modificării unor 
variabile de intrare asupra rentabilității proiectului investițional. 
Amploarea unui asemenea proiect de investiții, precum și contextul socio-economic în care 
se implementează, presupune existența unei palete variate de factori de risc care mai mult 
sau mai puțin probabil pot influența performanța previzionată a proiectului. Acești factori de 
risc se pot încadra în două categorii: 
1. categorie care poate influența costurile de investiție; 
2. categorie care poate influența elementele cash-flow-ului previzionat. 
 
Metodologia abordată se bazează pe: 
1. analiza senzitivității, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor 

proiectului; 
2. calcularea valorii așteptate a indicatorilor de performanță ai proiectului. 
 
Scopul analizei de senzitivitate este: 
1. identificarea variabilelor critice ale proiectului, adică a acelor variabile care au cel mai 

mare impact asupra rentabilității sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri 
pentru care o variatie cu un anumit procent (ex. 1%) provoacă modificarea cu un porcent  
a valorii actuale nete (VNA); 

2. evaluarea generală a robusteții și eficienței proiectului; 
3. aprecierea gradului de risc: cu cât numărul de variabile critice este mai mare, cu atât 

proiectul este mai riscant; 
4. sugerează măsurile care ar trebui luate în vederea reducerii riscurilor proiectului. 
 

1) Analiza de senzivitate finaciară:  
Analiza de senzitivitate s-a făcut asupra următoarelor variabile, pornind de la modelul 
financiar prezentat în cadrul analizei financiare: costurile cu investiția, veniturile din 
exploatare și cheltuielile din exploatare. 
Analiza de senzitivitate a proiectului propus a fost realizată prin calcule tabelare 
aferente fiecarui scenariu de evoluție a parametrilor cheie. 
Costurile cu investiția – în cazul în care cresc cu mai mult de 1% fac investiția nefezabilă. 
Impactul este unul minor. Nu considerăm acest scenariu este plauzibil deoarece 
prețurile utilizate sunt prețuri curente de piață. Orice creștere a investiției, a veniturilor 
operaționale, respectiv a costurilor operaționale conduc la obținerea unor valori 
negative ale VANF/C. 
  

Variabile 
Factori 

escalare 

  VANF/C 
initial 

(EURO) 

  VANF/C 
modificat 

(EURO) 

%modif. 
VANE/C 

Variabila 
critica 

Costuri investiție + 1% 1,01 -77.614.594 -78.538.208 1,19% PARTIAL 

Venituri operationale - 1% 0,99 -77.614.594 -77.777.585 0,21% NU 

Costuri operationale +1% 1,01 -77.614.594 -77.630.117 0,02% NU 

  

2) Analiza de senzivitate economică:  
Aceasta are o importanță deosebită având în vedere valorile pozitive ale celor doi indicatori 
de performanță economică: RIRE/C și VANE/C.  
În cadrul scenariului standard – Scenariul 2, valorile celor doi indicatori sunt: 

• RIRE/C = 6,0% 

• VANE/C = +55.447.748 lei. 
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În această situație au fost identificate mai multe variabile cu impact asupra acestor indicatori, 
respectiv costurile cu investiția, venituri operaționale, costuri operaționale, precum și 
venituri suplimentare din turism. Analiza s-a făcut prin modificarea acestor variabile, în mod 
separat, cu 1%. Rezultatele sunt prezentate în tabelele de mai jos. 

Modificarea variabilelor cu 1% 

Variabile 
Factori 

escalare 
  VANE/C 

initial (LEI) 

  VANE/C 
modificat 

(LEI) 

% modif. 
VANE/C 

Variabilă 
critică 

Costuri investiție + 1% 1,01 55.447.748 50.568.932 -8,80% DA 

Venituri economice - 1% 0,99 55.447.748 53.400.828 -3,69% DA 

Costuri economice +1% 1,01 55.447.748 54.811.396 -1,15% PARTIAL 

Valoare beneficii turism -1% 0,99 55.447.748 52.371.921 -5,55% DA 

 
Din tabelul de mai sus rezultă că modificarea celor patru variabile cheie cu 1% conduce la o 
valoare negativă a VANE/C, în timp ce valoarea RIRE/C este mai mică decât rata de actualizare. 
Proiectul prezintă o senzitivitate mai mare la costurile de investiție și veniturile operaționale, 
precum și la veniturile suplimentare din turism. 
 

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor  
Având în vedere faptul că la punctul precedent s-a realizat analiza senzitivității proiectului în 
funcție de variabilele critice, analiză care a fost una cantitativă, la acest punct se va realiza o 
analiză calitativă a riscurilor. 
Conform Ghidului ACB al Comisiei Europene, analiza calitativă a riscurilor include următoarele 
elemente: 
▪ O listă de evenimente advserse la care este expus proiectul; 

▪ O matrice a riscurilor pentru fiecare eveniment advser, care să indice posibilele cauze de 

producere a lor; 

▪ Efectele negative asupra proiectului; 

▪ Stabilirea nivelului de probabilitate a producerii evenimentului și de asemenea 

severitatea riscului. 

▪ Nivelul riscului. 

În cadrul analizei calitative, se efectuează o interpretare a matricii riscurilor, inclusiv evaluarea 
nivelului de acceptabilitate a acestora. Se realizează apoi o descriere a măsurilor de prevenire 
sau reducere a efectului principalelor riscuri, indicând cine este responsabil pentru aplicarea 
măsurilor necesare de reducere a impactului riscului. 

Pentru a realiza o analiză a riscurilor, primul pas a fost identicarea celor mai relevante riscuri. 
Acest lucru s-a efectuat prin stabilirea riscurilor majore conform Tabelului 2 la Anexa III a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei. Sunt identificate astfel  
categorii mari de riscuri (ex. riscuri legate de cerere, riscuri legate de proiectare și construcție, 
riscuri legate de procedura de achiziție, riscuri financiare și operaționale etc.).  

După identificarea riscurilor, următorul pas este de a stabili probabilitatea (P) de producere a 
fiecărui eveniment advers în parte, conform următoarei clasificări: 
A. Probabilitate foarte scăzută (0-10%); 

B. Probabilitate scăzută (10%-33%); 

C. Probabilitate medie (33%-66%); 
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D. Probabilitate mare (66-90%); 

E. Probabilitate foarte mare (90-100%). 

În faza următoare, fiecărui eveniment advsers i se atribuie o severitate (S) a impactului de la 
I (niciun efect) la V (efect catastrofic) bazat pe costul și/sau pierderea de bunăstare socială 
generată de proiect. Aceste numere, clase permit o clasificare a riscurilor, asociate cu 
probabilitate de producere a lor. Mai jos este prezentată o clasificare a riscurilor. 

Clasificarea riscurilor în funcție de severitatea lor 

Clasificare Descriere 

I Nu există efecte semnificative asupra bunăstării sociale, chiar și fără activități de 

remediere. 

II Pierderi minore asupra bunăstării sociale generate de proiect, cu impact minimal 

asupra efectelor pe termen lung. Totuși sunt necesare măsuri de remediere și 

corectare.  

III Moderat: pierderi ale bunăstării sociale generate de proiect, în principal pierderi 

financiare, inclusiv pe termen mediu. Acțiunile de remediere pot corecta problema. 

IV Critic: pierderi mari de bunăstare socială generată de proiect; producerea riscurilor 

cauzează o pierdere a funcțiilor primare ale proiectului. Acțiunile de remediere, chiar 

la dimensiuni mari, nu sunt suficiente pentru prevenirea stricăciunilor serioase. 

V Catastrofic: eșec al proiectului care poate rezulta în pierderi serioase și chiar totale ale 

funcțiilr proiectului. Efectele principale ale proiectului nu se mai materializează pe 

termen mediu. 

 
Nivelul de risc (R) reprezintă rezultatul înmulțirii dintre Probabilitate și Severitate (P*S). În 
urma acestui proces rezultă patru niveluri de risc care pot fi definite conform tabelului de 
mai jos. 
 
Nivelul de risc 

Nivel Risc Culoare  Severitate /  

Probabilitate 
I II III IV V 

Scăzut   A Scăzut Scăzut Scăzut Scăzut Moderat 

Moderat   B Scăzut Scăzut Moderat Moderat Ridicat 

Ridicat    C Scăzut Moderat Moderat Ridicat Ridicat 

Neacceptabil   D Scăzut Moderat Ridicat Foarte 
mare 

Foarte 
mare 

   E Modera
t 

Ridicat Foarte 
mare 

Foarte 
mare 

Foarte 
mare 

 

Odată ce Severitatea și Probabilitatea sunt stabilite, următorul pas este acela de a stabili 
măsurile de prevenție sau atenuare a riscurilor. Tabelul de mai jos indică ce tipuri de 
acțiune sunt necesare în funcție de clasa de risc. 
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 Tipul de acțiuni de remediere necesare 

Severitate / 
Probabilitate 

I II III IV V 

A 

Prevenire sau atenuare Atenuare B 

C 

D 
Prevenire Prevenire și atenuare 

E 

 

Intensitatea măsurilor trebuie să fie corelată cu nivelul riscului. Pentru acele riscuri cu nivel 
înalt de severitate (impact) și probabilitate, este necesar un răspuns mai puternic și un nivel 
mai mare de angajament în luarea și implementarea acestor decizii. Pe de altă parte, pentru 
acele riscuri cu impact redus, monitorizarea atentă este suficientă. Când nivelul risculu 
devine neacceptabil (o situație care în principiu nu trebuie să se materializeze niciodată), 
conceptul și întreaga pregătire a proiectului trebuiesc revizuite. Atunci când are loc 
identificarea măsurilor de atenuare a efectului riscurilor existente, este obligatoriu să se 
stabilească cine este responsabil cu execuția lor și în ce fază a proiectului sunt necesare 
asemenea măsuri (planificare, achiziție bunuri/servicii/lucrări, implementare, operare). 

La finalul analizei calitative, impactul măsurilor de prevenire și/sau atenuare a riscurilor 
trebuiesc evaluate, iar apoi se stabilește și expunerea rămasă. Pentru fiecare eveniment 
advers, se evaluează riscul rezidual după implementarea măsurilor necesare. Dacă riscul 
rezidual este evaluat ca acceptabil (respectiv nu mai există niveluri de risc mare și foarte 
mare), strategia stabilită poate fi adoptată.    

În cazul acestui proiect, analiza calitativă a riscurilor este redată în tabelul de mai jos. 

Analiza calitativă a riscurilor: 

Descriere risc 

 

Probabilitate 

(P) 

Severitate 

(S) 

Nivel risc 

(=P*S) 

Măsuri de prevenire / 
atenuare a riscului 

Risc 
rezidual 

Riscuri legate de cerere 

Scădere 
semnificativă a 
cererii din partea 
populației 

B III Moderat 

Asigurarea infrastructurii 
la parametrii stabiliți în 
cadrul acestui studiu de 
fezabilitate. Existenta unei 
cereri mari de organizare 
de competitii si alte 
evenimente vor atenua 
acest risc 

Scăzut 

Riscuri legate de proiectare şi implementare 

Estimări inadecvate 
ale costului 
proiectului 

B IV Moderat 

În cazul în care se constată 
în etapa de implementare 
că unele costuri au fost 
subevaluate se va apela la 
rezerva de 10% de 
contingență (cheltuieli 
diverse și neprevăzute) și 
vor fi analizate toate 
categoriile de buget în 
vederea optimizării 

Scăzut 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
 

Soluți i  p entru  
s truct uri  

s igure   
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written cons ent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată s au multiplicată fără acordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

DEXȚ-OSP-R00 111 / 393 
 

costurilor totale ale 
proiectului 

Neatribuirea 
contractelor de 
efectuare a 
lucrărilor de 
construcții la timp, 
fapt ce pune în 
pericol 
implementarea 
proiectului la 
termenele estimate 

C IV Ridicat 

Realizarea fișelor de date 
pentru atribuirea 
contractului de lucrări în 
conformitate cu legislația 
în vigoare și pregătirea 
unui draft de caiet de 
sarcini imediat după 
semnarea contractului de 
finanțare. Urmărirea 
soluționării la termen a 
eventualelor contestații. 
Grăbirea circuitului intern 
de semnare a contractelor. 

Moderat 

Riscuri legate de procedurile de achiziții publice 

Numărul de oferte 
depuse nu este în 
conformitate cu 
cerintele legislației 
în vigoare, aferentă 
fiecărei categorii de 
contract, ceea ce 
determină reluarea 
procedurii și 
întârzierea atribuirii 
contractelor 

B IV Moderat 

Beneficiarul va face toate 
demersurile pentru a 
determina interesul 
posibililor ofertanți prin 
aplicarea întocmai a 
procedurilor de 
promovare a achizițiilor. 
Beneficiarul va asigura un 
grafic al implementării 
procedurilor de achiziții, 
conform legislatiei în 
vigoare și condițiilor 
specifice fiecărui tip de 
contract, astfel încât să 
asigure participarea tutror 
posibililor ofertanți 

Scăzut 

Contestații 
numeroase asupra 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor (strict 
asupra procedurii şi 
nu asupra 
rezultatului final al 
acesteia) pot 
determina întârzieri 
în atribuirea 
contractelor ce nu 
permit finalizarea 
proiectului în 
orizontul de timp 
planificat 

C IV Ridicat 

Beneficiarul va completa 
sau ajusta documentațiile 
de atribuire astfel încât 
acestea să răspundă 
cerințelor legislației din 
domeniul achizițiilor 
publice. De asemenea va 
aplica o monitorizare 
atentă asupra modului în 
care este realizată 
documentația de atribuire 

Moderat 

Riscuri legate de construcție 

Depășiri ale costului 
proiectului și 
întârzieri ale 

C III Moderat 
Beneficiarul va lucra în 
strânsă legătură cu 
proiectantul care va 

Scăzut 
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efectuării lucrărilor 
de construcție 

asigura asistența tehnică și 
cu dirigintele de șantier în 
vederea respectării 
termenelor contractuale. 

Alunecări de sol 
datorită ploilor 
abundente 

B II Scăzut 

Amplasarea noii investiții 
se va efectua pe un teren 
adecvat, deci lucrările nu 
vor va avea o amploare 
mare care să pună în 
pericol calitatea solului. 
Măsurile în acest caz sunt 
de prevenție în sensul 
respectării Proiectului 
Tehnic. 

Scăzut 

Este posibil ca mai 
multe lucrări de 
construcții din 
cadrul proiectelor 
Municipalitatii să se 
suprapună și ca 
atare organizarea 
de șantier să nu fie 
fie posibilă pentru 
toate acestea 

A III Scăzut 

Beneficiarul va monitoriza 
toate proiectele sale și 
asigura faptul că nu se vor 
produce interpuneri în 
efectuarea de mai multe 
lucrări în același loc și timp 
(de ex. realizarea de 
poduri sau drumuri cu 
realizarea lucrărilor la sala 
polivalenta). 

Scăzut 

Riscuri operaționale 

Costurile de 
întreținere și 
reparații sunt mai 
mari decât au fost 
estimate inițial 

C IV Moderat 

Compania care va asigura 
mentenanța infrastructurii 
va avea o evidență mult mai 
bună decat a proiectelor 
precedente. Se vor crea 
centre de cost specifice și 
evidență analitică pentru 
lucrările de intervenții.  

Scăzut 

Riscuri financiare 

Sumele destinate 
finanțării 
proiectului  nu sunt 
disponibile într-un 
interval adecvat de 
timp pentru ca plata 
antreprenorilor și a 
prestatorilor să fie 
realizată în limitele 
contractuale 
stabilite 

C IV Ridicat  

Programarea atentă (cu 
rezervele aferente de 
timp) a proceselor de 
întocmire și verificare a 
documentelor implicate în 
procesul de executarea 
plăților. Depunerea în mod 
eșalonat a cererilor de 
plată/rambursare în 
vederea realizării unui flux 
de numerar optim și 
diminuării capcanei de 
lichidităţi. 

Moderat 

Sumele de la 
bugetul de stat vor 
fi asigurate cu 
întârziere în 

C III Moderat 

Beneficiarul va ajusta 
graficul de implementare 
pentru a evita realizarea 
de lucrări și plăți în 

Scăzut 
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anumite perioade 
ale anului (în special 
la începutul anului 
dacă bugetul de stat 
nu este încă 
aprobat, precum și 
în alte perioade în 
care este necesară 
rectificarea 
bugetară), cu 
impact negativ 
asupra derulării 
plăților către 
furnizori și implicit 
întârzierea 
implementării 
proiectului 

asemenea perioade. De 
exemplu, la începutul 
anului, nu se vor efectua 
lucrări de construcții 
deoarece este perioadă de 
iarnă. Pentru alte situații 
se va avea în vedere 
ajustarea fluxului de 
numerar care să permită 
efectuarea de plăți chiar și 
în condițiile virării cu 
întârziere a fondurilor de 
către bugetul de stat sau 
bugetul local. 

Fondurile CNI sunt 
insuficiente în 
anumite perioade, 
ceea ce conduc la 
finanțarea cu 
întârziere a 
proiectelor 
aprobate 

C III Moderat 

Beneficiarul va avea 
negocieri cu furnizorii în 
vederea găsirii soluțiilor de 
continuare a lucrărilor. De 
asemenea, se vor folosi 
mai multe fonduri din 
cofinanțare în asemenea 
cazuri, urmând ca ele să 
fie recuperate de la 
Autoritatea Contractantă. 

Scăzut 

Riscuri legate de reglementare şi legislative 

Schimbarea 
cadrului legislativ cu 
efect în 
implementarea 
proiectului 

C IV Moderat 

Se va realiza o analiză 
permanentă a legislației în 
vigoare pe perioada de 
implementare a 
proiectului. Se va aplica o 
monitorizare atentă a 
legislației  

Moderat 

 
În concluzie, în urma analizei riscului rezidual, se remarcă următoarele riscuri cu impact 
moderat și ridicat, care trebuiesc tratate cu o atenție deosebita: 
1. Neatribuirea contractelor de efectuare a lucrărilor de construcții la timp, fapt ce pune în 

pericol implementarea proiectului la termenele estimate; 

2. Contestații numeroase asupra procedurilor de atribuire a contractelor (strict asupra 

procedurii și nu asupra rezultatului final al acesteia)  pot determina întârzieri în atribuirea 

contractelor ce nu permit finalizarea proiectului în orizontul de timp planificat; 

3. Depășiri ale costului proiectului și întârzieri ale efectuării lucrărilor de construcție; 

4. Sumele destinate finanțării proiectului  nu sunt disponibile într-un interval adecvat de 

timp pentru ca plata antreprenorilor și a prestatorilor să fie realizată în limitele 

contractuale stabilite; 

5. Schimbarea cadrului legislativ cu efect în implementarea proiectului. 
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5.  Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)  

 
5.1.  Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 

al sustenabilităţii şi riscurilor 
Din punct de vedere tehnico-economic lucrarile propuse prin cele doua scenarii au acelasi 
grad de complexitate si previzioneaza aceleasi rezultate – realizarea unui complex sportiv 
multifunctional, compus dintr-un stadion modern cu facilitati de antrenament inclusiv 
pentru atletism, faciltati pentru tenis (arena/e si terenuri de antrenament) si un centru 
sportiv de recuperare, refacere si cantonament. 
Din punct de vedere financiar, al sustenabilității și riscurilor, cele două scenarii prezintă 
următorii indicatori: 

Indicator Scenariul 1 Scenariul 2 

Valoarea investiției fără TVA (Lei) 700.261.387,41 620.032.258,75 

Valoarea actualizată netă economică VANE/C 
(Lei) 

+ 17.544.840 + 55.447.748 

Rata internă de randament economic RIRE/C (%) +5,3% +6,0% 

Flux de numerar net anual (Lei) 9.393.475 9.388.833 

Raportul Beneficiu Cost B/C 1,03 1,11 

Riscuri Reduse Reduse 

 
5.2  Selectarea si justificarea scenariului recomandat/opţiunii optim(e) recomandat(e) 

Din punct de vedere economic, Scenariul 2 este recomandat, având în vedere următoarele: 

• VANE/C = 55,4 Mil. Lei comparativ cu 17,5 Mil. Lei în Scenariul 1; 

• RIRE/C =  6,0% comparativ cu 5,3% în Scenariul 1; 

• Raportul B/C = 1,11 comparativ cu 1,03 în Scenariul 1. 

 
Din punct de vedere al perioadei de realizare, durata de implementare estimata a proiectului 
este de 60 luni pentru Scenariul 1 respectiv  48 de luni pentru Scenariul 2, in conditii optime 
de finantare.  
In cazul ambelor scenarii, inainte de inceperea lucrarilor la noile obiective, se va executa 
desfacerea constructiilor existente.  

 

Din punct de vedere tehnic, Scenariul 2  se recomanda ca fiind optiunea optima avand in 
vedere urmatoarele considerente: 

 
 
Din compararea celor doua scenarii propuse a rezultat ca fiind optim Scenariul 2, datorita 
avantajelor si rezultatelor solutiei. 
 
Astfel, dintre principalele rezultate ale Scenariului 2 se pot enumera urmatoarele pe diferite 
paliere: 
1) Urbanistic – obtinerea unei densitati de constructii, volume mai mici, ce este mai 

adecvata zonei urbane adiacente. Astfel compozitia spatiului urban si arhitectural 
propune mutarea stadionului in centrul parcelei (pe locul vechiului stadion), reducerea 
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arenelor de tenis la o arena si mutarea spre nord a centrului sportiv de recuperare, 
refacere i cantonament, a permis marirea retragerilor fata de strazile Primaverii si Pictor 
Ion Andreescu, de frontul construit al acestora. 
 

2) Urbanistic-arhitectural - Cresterea spatiului aferent Piatetei urbane dintre Stadion, 
Arena de tenis, Centrul sportiv de recuperare, refacere si cantonament si viitoul Stadion 
de rugby (ce nu face parte din prezentul Studiu), fapt ce ofera integrarea acestei piete in 
spatiul urban stradal, dintre strazile Primaverii si Pictor Ion Andreescu. Totodata prin 
eliberarea partiala a parterului cladirii Centrul sportiv de recuperare, refacere si 
cantonament, prin porticul liber al acesteia se creaza o fluidizare functionala si vizuala a 
pietei urbane, marind conectivitatea functionala a zonei urbane, prin cearea de trasee 
urbane noi ce strabat pe directa es-vest complexul sportiv. 

 
3) Arhitectural – Impact de insorire (umbrire) mai avantajos, obtinut prin mutarea cladirii 

inalte, Centrul sportiv inspre nord, indepartand de frontul construit al strazii Pictor Ion 
Andreescu. Astfel se asigura o insorire si pe perioada de dupa ora 12,00, umbra cladirii 
neafectand zona de case de locuit individuale din partea estica. 

 
4) Arhitectural - Cresterea suprafetei de spatiu verde in incinta complexului sportiv de la 

28,61%  in Scenariul 1 la 34,52% in scenariul 2 din suprafata terenului aferent investitiei. 
Prin cresterea suprafetei de spatiu verde s-au redus valorile de arie construite la sol si 
arie construita desfasurata per ansamblu, asigurand indicatori urbanistici mai adecvati 
contextului urban adiacent.  

 
5) Structural – eliminarea lucrarilor de îmbunătățirii terenului de fundare pe laturile vest, 

spre str. Primaverii si sud, cu rezultat al mutarii stadionului pe amplasamentul vechiului 
stadion, cu implicatiile majore la nivelul si perioada de executie a lucrarilor, producand 
un impact pozitiv si asupra costurilor de investitie. 

 
6) Structural – reducerea volumului de sapaturi, rezultat al mutarii stadionului pe 

amplasamentul vechiului stadion, cu implicatiile majore la nivelul si perioada de executie 
a lucrarilor, producand un impact pozitiv si asupra costurilor de investitie. 

 
7) Utilitati urbane – reducerea valorilor de utilizare-incarcare a retelelor de utilitati 

urbane din zona, ca rezultat al reducerii capcitatii de utilizatori prin eliminarea unei arene 
de tenis. 
 

8) Economico-financiar - Reducerea valorilor de investitie si a perioadelor de executie 
estimati, prin costuri mai mici de realizare datorita reducerii majore a lucrarilor de 
infrastructura si a reducerii obiectelor investitionale pentru arena de tenis. 

 
Indeplinirea / diferentele care apar intre Cerintele Beneficiarului / Studiu de Prefezabilitate 

Solutiile prevazute in cadrul Studiului de Fezabilitate vizeaza mai multe aspecte privind 
realizarea Complexului sportiv – urbanistice, arhitecturale, structurale si de echipare, si nu in 
ultimul rand aspecet ed eordin economico-financiar. In aceasta recomandare s-a avut in 
vedere in principal indeplinirea normelor legale in vigoare din punct de vedere al contextului 
urbanistic, al distantelor fata de cladirile invecinate, al normelor federatiilor sportive privitor 
la functionarea si facilitatile arenelor sportive, de fotba, tenis de camp si atletism spectatorilor, 
precum si eficientizarea functionalitatii, durabilitatii si exploatarii in timp a obiectivului de 
investitii, prin imbunatatirea caracteristicilor tehnico-economice propuse spre aprobare.  
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Studiul de fezabilitate respectand in mare parte cerintele Caietului de Sarcini si indicatorii 
tehnico-economici aprobati la faza de Studiu de prefezabilitate, aprobate prin HCL 230/2020, 
dar si cu unele modificari necesare, precum si cerințele fdederatiilor sportive, UEFA, FIFA, FRF, 
IAAF si FRA respectiv ITF si FRT, propune rezolvari functionale si valori optime pentru 
indicatorii principali (elementele fizice/capacitati fizice) propune doua scenarii astfel: 

1) Scenariul 1 Urbanistic – obtinerea unei densitati de constructii, volume mai mici, ce 
este mai adecvata zonei urbane adiacente. Astfel compozitia spatiului urban si 
arhitectural propune mutarea stadionului in centrul parcelei (pe locul vechiului stadion), 
reducerea arenelor de tenis la o arena si mutarea spre nord a centrului sportiv de 
recuperare, refacere si cantonament, a permis marirea retragerilor fata de strazile 
Primaverii si Pictor Ion Andreescu, de frontul construit al acestora. 

2) Scenariul 2 Urbanistic – obtinerea unei densitati de constructii, volume mai mici, ce 
este mai adecvata zonei urbane adiacente. Astfel compozitia spatiului urban si 
arhitectural propune mutarea stadionului in centrul parcelei (pe locul vechiului stadion), 
reducerea arenelor de tenis la o arena si mutarea spre nord a centrului sportiv de 
recuperare, refacere si cantonament, a permis marirea retragerilor fata de strazile 
Primaverii si Ion Andreescu, de frontul construit al acestora. 

 
Scenariul 2 propune o modificare a temei Studiului de prefezabilitate, prin realizarea unei 
arene de tenis de minim 3.000 locuri, si nu doua arene cu 5.000 respectiv 1.000 locuri, 
conform propunerii Studiului de prefezabilitate. Numarul de terenuri de tenis de camp s-a 
pastrat nemodificat, 5 terenuri, unul in arena si patru de antrenament. 
La baza acestei optiuni, de eliminare a unei arene au stat urmatoarele considerente: 

- infrastructura de facilitati pentru tenis de camp in Constanta si Mamaia bine 
dezvoltata, cu 16 baze sportive si cluburi de tenis conform statisticii FRT 
(www.frt.ro/ro/tenis);  

- posibilitatea redusa de a organiza un numar mare de competitii internationale in 
Constanta, care sa justifice doua arene cu o capacitate insumata de 6.000 locuri; 
singura competitie de anvergura din ultimul deceniu fiind meciul dintre echipele 
naționale ale României și Marii Britanii, din play-off-ul Grupei Mondiale II al FED Cup 
din 2017,  gazduită de "Tenis Club IDU" din Mamaia, Constanța. 

- riscul de a avea o arena de capacitati medie pentru un numar redus de competitii la 
nivel inalt, international, iar in restul perioadei anului sa fie utilizat doar pentru 
antrenament, fapt ce induce un cost mare, nesustenabil pentru acest obiect de 
investitie.  

Astfel s-a considerat oportuna pentru investitie, chiar daca este o decizie contestabila, ca 
facilitatile de tenis de camp din Complexul sportiv Constanta sa fie compuse dintr-o arena 
de minim 3.000 de locuri si patru terenuri de antrenament.  

 

5.3.  Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:  
a)  obţinerea si amenajarea terenului; 

Terenul este situat în intravilanul municipiului Constanța. 
Imobilul este domeniul public al municipiului Constanța, identificat prinnumar cadastral 
si Carte funciară nr. 221464 conform extrasului de Carte funciară pentru informare 
eliberat la cerere sub nr. 101962 din data de 12.08.2020. 
Suprafata de teren: 88.276,00 mp masurati. 
Destinatia: Conform PUG Constanta, imobilul se afla situat in zona de referinta ZRV2b. 

 
b)  asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;  
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Amplasamentul dispune de utilitățile necesare funcționarii complexului sportiv. Terenul, 
conform documentatiei cadastrale si planurilor de amplasament este in prezent racordat 
la utilitati: apa, canalizare, gaz energie electrica.  
Propunerile vor respecta condiționările impuse de avizele emise de către deținătorii de 
utilități din zonă. 

 
c)  soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 

tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de 
bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii 
tehnico-economici propuşi; 
Parametrii urbanistici rezultati in urma investitiei: 
a) Procentul de ocupare a terenului: 

- Aria construita la sol – Ac  49.880,00 mp  
(constructii, circulatii, platforme) 

- P.O.T.      56,51%  
b) Coeficientul de utilizare a terenului: 

- Aria construita desfasurata – Adc 78.570,00 mp  
(constructii, circulatii, platforme) 

- C.U.T.      0,89 
c) Regim inaltime  

- Regim inaltime    D(P)+P(M)+8E (Centru sportiv de recuperare) 
- Hmax      44,50m (Centru sportiv de recup.) 
  

Zona studiată este caracterizată preponderent de cartiere de locuit inspre vest, est si sud, 
si parc cu cladirii publice inspre sud.  
Pe amplasamentul studiat se propune construire unui complex sportiv multifunctional 
avand mai multe obiective dupa cum urmeaza:  
 
1) Obiect 1 - Stadionul „Gheorghe Hagi” si constructiile anexa - constructia, echiparea 

si dotarea stadionului de 18.000 locuri conform prevederilor UEFA(2018); 
a. terenul de joc pentru fotbal; 
b. realizarea de spatii destinate diferitelor grupe de utilizatori – sportivi si oficiali, 

spectatori, reprezentanti presa; 
c. realizarea spatiului de parcare destinat spectatorilor VIP si oficialilor 

echipelor si vizitatorilor;  
d. realizarea de spatii comerciale la nivelul esplanadei publice; 
e. realizarea de spatii conexe stadionului – muzeul clubului, birouri 

administratie club si complex sportiv; 
f. realizarea de zone de alimentatie publica; 
g. realizarea de spatii de antrenament indoor pentru sportivi; 
h. constructia, echiparea si dotarea terenului de antrenament pentru fotbal si 

atletism cu tribuna acoperita; 
i. constructia, echiparea si dotarea cladirii de vestoiare pentru antrenamnte de 

fotbal si atletism; 
2) Obiect 2 – Arenele de tenis si constructiile anexa - construirea, echiparea si dotarea 

arenei de tenis de 3.000 de locuri conform prevederlor federatiei de specialitate; 
a. realizarea de spatii de echipare pentru sportivi; 
b. terenul de joc pentru tenis de camp; 
c. realizarea de spatii comerciale si zone de alimentatie publica la nivelul 

esplanadei publice; 
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d. realizarea de 4 terenuri de antrenament; 
3) Obiect 3 – Centrul sportiv pentru recuperare, refacere şi cantonament (cazare) - 

construirea, echiparea si dotarea Centrului de recuperare, refacere si cantonament; 
a. realizarea de spatii de recuperare, refacere pentru sportivi; 
b. realizarea de spatii de cazare si cantonament pentru sportivi si zone de 

alimentatie publica; 
c. realizarea de spatii adminsitrative; 

4) Obiect 4 – Amenajari exterioare - amenajari de spatii urbane exterioare. 
a. realizarea de spatii amenajate – drumuri, alei, platforme; 
b. realizarea de spatii verzi amenajate – gazonari, plantari de arbusti si arbori; 
c. dotarea spatiilor amenajate cu mobilier si obiecte urbane. 

5) Obiect 5 - Lucrarile de demolare-desfintare 
 
In vederea realizarii obiectelor invetitional in etape concomitente sau succesive s-a 
propus urmatoarea impartire a terenului aferent investitiei: 

 
Fig. Plan propunere lotizare teren pe etape/obiecte 
 

Obiect Denumire obiect Suprafata teren 
aferenta obiectului 

(mp) 

Ob.1. Stadionul „Gheorghe Hagi” si constructiile 
anexa, compus din: 

77.406,00 

 Ob.1.1 – Stadion 18.000 locuri 57.700,00 
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 Ob. 1.2 – Teren de antrenament cu tribuna 
aoperita 

18.908,00 

 Ob.1.3 – Cladire vestiare 798,00 

Ob.2 Arena de tenis si constructiile anexa 8.020,00 

 Ob.2.1 – Arena tenis de camp 3.000 locuri  

 Ob.2.2 – Terenuri de antrenament pt. tenis de 
camp  

 

Ob.3 Centrul sportiv de recuperare, refacere și 
cantonament 

2.850,00 

 Total teren aferent investitiei Complex sportiv  88.276,00 

 
a) descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-

arhitectural și economic a principalelor lucrări pentru investiția de bază 
 

A. ARHITECTURA 

 
A.1. Obiect 1 - Stadionul „Gheorghe Hagi” si constructiile anexa 
a.1) Incadrare -  sportive / clase si categorii de constructie: 
1) Obiect 1.1 - Stadionul „Gheorghe Hagi” si constructiile anexa: 

Stadionul va corespunde urmatoarelor clasificari competitionale: 

− conform NP 066-02: stadion tip arena, cu capacitatea medie – 18.000 locuri si de 
categoria I – nivel internațional de competitie; 

− conform UEFA: stadion  de categoria 4; 

− conform FRF: stadion de categoria I – nivel internațional de competiție. 
Se va urmari clasificarea ca stadion tip arena sau stadion,  cu capacitatea mare – 18.000 
locuri si de categoria I – nivel international de competitie conform regulamentului 
Federatiei Romane de Fotbal referitoare la criteriile de omologare, respectiv stadion de 
categoria 4 conform regulamentului U.E.F.A. „UEFA Stadium Infrastructure Regulations – 
Edition 2018” si partial „UEFA - EURO 2020 Tournament Requirements”. 
Arena propusă se clasifică, conform Normativului privind proiectarea terenurilor 
sportive și stadioanelor (unitate funcțională de baza) din punct de vedere al cerințelor 
Legii 10-1995,  indicativ NP 066-02 după următoarele criterii: 

− după forma și modul de amplasare a tribunelor față după de terenul de sport - curbă 
sau dreaptă; 

− după modul de rezolvare al structurii de reazem a tribunelor - cu o suprastructură 
proprie,. 

− după confort și acoperire, în funcție de expunerea spectatorului la condițiile 
atmosferice - cu locuri de stat jos și cu acoperirea permanenta a tribunelor și după 
caz a terenului de joc; 

− după materialul de construcție  - din beton armat (precomprimat) și profile metalice. 
2) Ob. 1.2 – Teren de antrenament fotbal si atletism cu tribuna acoperita de cca. 1.000 de 

locuri, care pe niveluri se compune din următoarele zone de functionale:  
  Terenul de antrenament va corespunde urmatoarelor clasificari competitionale: 

− conform NP 066-02: stadion tip arena, cu capacitatea medie – 18.000 locuri si de 
categoria I – nivel internațional de competitie; 

− conform UEFA: stadion  de categoria 4; 

− conform FRF: stadion de categoria I – nivel internațional de competiție. 
3) Ob. 1.3 – Cladire vestiare teren de antrenament: 

− nu necesita o clasificare speciala din punct de vedere sportiv-competitional; 
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a.2) Descrierea funcțională: 
1) Ob. 1.1 – Stadion – arena de fotbal 18.000 de locuri 

Funcțional, complexul sportiv se compune din următoarele zone de activitate principale:  

− zona jucătorilor și oficialilor (arbitri, însoțitori etc.); 

− zona spectatorilor și a spectatorilor VIP și VVIP; 

− zona reprezentanților mass-media - jurnaliști, comentatori TV și radio, etc.; 

− zona personalului tehnic - stewarzi, forte de securitate și personalul auxiliar (majorete, 
copiii de mingi și players escorts etc). 

Zone de activitate secundare: 

− spațiu expunere - muzeul clubului Farul; 

− spații comerciale fan-shop, exterioare inelului securizat; 

− alte spații comerciale interioare; 

− zone alimentație publica restaurant pitch-view / sky-bar; 

− centru de conferinte si spati anexa; 

− spații de antrenament și activități conexe pentru sportivii clubului Farul; 

− 235 locuri parcare VIP la subsol si demisol. 
 Pe niveluri cladirea se compune din următoarele zone de functionale: 

− Subsol: 
- tribuna vest: zona sportivi și zona mass-media, 
- tribuna est: zona spații de antrenament sportivi; 
- peluza nord: centru de conferinte, spații administrative si muzeu club; 
- peluza sud: parcare subterană, spatii tehnice; 

− Demisol: 
- peluza sud: parcare auto VIP, spatii tehnice; 

− Parter:  
- tribuna vest: acces și hol foyer loje; 
- tribuna est: acces și hol foyer loje, zonă acces tribune – esplanada spectatori 
- peluza nord: zonă acces tribune – esplanada spectatori 
- peluza sud: zonă acces tribune – esplanada spectatori 

− Etaj 1: 
- tribuna vest: loje, foyer cu bistro-bar;  
- tribuna est – loje, foyer cu bistro-bar; 

− Gradene: 
- vomitorii, circulatii verticale si orizontale si sectoare pentru spectatori;  

2) Ob. 1.2 – Teren de antrenament fotbal si atletism cu tribuna acoperita de cca. 1.000 de 
locuri, care pe niveluri se compune din următoarele zone de functionale:  

− Parter:  gradene 

− Subsol: spatii tehnice – instalatii de irigatii si canalizare 
3) Ob. 1.3 – Cladire vestiare teren de antrenament, care pe niveluri se compune din 

următoarele zone de functionale 

− Parter: vestiare si spatii anexa; 

− Etaj 1: vestiare si spatii anexa. 
 

a.3) Date tehnice: 
1) Situatia ocuparilor definitive de teren 

− Teren aferent realizarii obiectului 1 ........................... 77.406,00 mp din teren 
complex sportiv, impartit in trei loturi astfel: 

− Teren aferent Ob. 1.1 Stadion ................................  57.700,00 mp, din care 
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- Ob. 1.1 Stadion – arena de fotbal ..................... 12.200,00 mp /  
- Ob. 1.1 Esplanada ............................................. 9.980,00 mp 
- Ob. 1.1 Teren de joc .......................................... 10.040,00 mp (incinta si 

teren inierbat) 
- Amenajari exterioare Ob.1.1 ............................ 9.980,00 mp 

− Teren aferent Ob. 1.2 Teren de antrenament ........  18.908,00 mp, din care 
- Ob. 1.2 Teren de antrenament fotbal+atletism . 13.595,00 mp 
- Ob. 1.2 Tribuna acoperita  ................................ 447 mp 
- Amenajari exterioare Ob.1.2 ............................ 4.866,00 mp 

− Teren aferent Ob. 1.3 Cladire vestiare ..................  798,00 mp, din care 
- Ob. 1.3 Cladire vestiare antrenament .............. 760 mp 
- Amenajari exterioare Ob.1.3 ........................... 38,00 mp 

 
2) Parametrii tehnici obiecte/constructii 

− Ob. 1.1 Stadion – arena de fotbal 
- Ac = 12.120,00 mp 
- Ad = 53.300 ,00 mp sub si suprateran, inclusiv gradene  
- din care ~30.500,00 mp spatii inchise si 22.700,00 mp spatii deschise 
- Adc = 32.120,00 mp (suprateran, fara subsol) 
- Aud = ~47.500,00 mp spatii inchise si spatii deschise 

− Ob. 1.2 Teren de antrenament fotbal si atletism cu tribuna acoperita 
- Ac = 447,00 mp 
- Ad = 525 ,00 mp (sub si suprateran) 
- Aud = ~500 mp spatii inchise si spatii deschise 

− Ob. 1.3 Cladire vestiare antrenament  
- Ac = 760,00 mp 
- Ad = 1.605 ,00 mp (sub si suprateran) 
- Aud = ~1.500 mp spatii inchise  
  

3) Regim de inaltime: 

− Ob. 1.1:  
- S+D+P+1E  
- H cornisa = 18,50m la cornisa, 22,00m la coama, 27,50m la varful acoperisului 
- H max = 27,50 m 

− Ob. 1.2:  
- S+P,  
- H cornisa = 5,75 m, H max = 5,75 m 

− Ob. 1.3:  
- P+1E  
- H cornisa = 8,75 m, H max = 8,75 m 

 
4) Volumul constructiilor:  

− Ob.1.1:  Volum construit Stadion Vc-1.1 = ~61.300  mc 

− Ob.1.2:  Volum construit Tribuna Vc-1.2 = ~90  mc 

− Ob.1.3:  Volum construit Cladire vestiar Vc-1.3 = ~5.500  mc 
 

5) Numar persoane - utilizatori 

− Numar persoane - estimativ: 

Tip Utilizator 
Nr. 

Persoane 
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Ob.1.1 - Stadion  

Spectatori in tribune   
(public general, spectatori VIP, pers. cu disabilitati si 
insotitori, reprezentanti media) 18.190 

Personal permanent (birouri administrative, sali de 
antrenament, spatii comerciale si muzeale, alimentatie 
publica, intretinere) 100 

Personal uilizator-ocazional (echipe si oficiali) 80 

Personal vizitator (sali de antrenament, spatii comerciale si 
muzeale, alimentatie publica, intretinere) 200 

TOTAL Ob.1.1 - Stadion 18.570 

  

Ob.1.2 - Teren de antrenament fotbal si atletism cu tribuna  

Spectatori in tribune   
(public general, spectatori VIP, pers. cu disabilitati si 
insotitori, reprezentanti media) 1.500 

Personal permanent (administratie si intretinere) 4 

Personal uilizator-ocazional (echipe, atleti si oficiali) 60 

Personal vizitator (alimentatie publica, intretinere) 10 

TOTAL Ob.1.1 - Stadion 1.574 

  

Ob.1.3 – Cladire vestiare antrenament  

Personal permanent  
(birouri antrenori, vestiare, intretinere) 10 

Personal uilizator-ocazional (echipe si atleti) 60 

Personal vizitator (alimentatie publica, intretinere) 10 

TOTAL Ob.1.1 - Stadion 80 

 
Numar persoane permanent: 114 (100 in birouri administratie club, centru 
conferinte, Sali antrenament, muzeu si 14 personal de serviciu/intretinere). 

− Capacitate spectatori: 
Capacitatea nominala a stadionului va fi de minim 18.000 de locuri, cu urmatoarele 
categorii de spectatori: 
Tabel spectatori (capacitate 18.190 locuri) 

 

Specatatori VIP T. Vest  T. Est  Total  

VIP Loje 160 216 376 

VIP Business 1.335 1.570 2.905 

Pers. cu dizabilitati locomotorii 24   24 

Spectatori Public general       

Public general     14.504 

Pers. cu dizabilitati locomotorii     68 

Presa (mass-media)       

Presa comentatori - 3 loc/masa 75   75 

Presa - scaun 238   238 

Total spectator/locuri     18.190 
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− Pentru spectatorii VIP se vor realiaza doua zone, simetric ampalsate la tribuna vest si 
est a stadionului. 

− Se vor asigura 34 de loje (10-12 locuri/loja) cu 376 locuri VIP 0,  si 2.905 locuri in 
tribune. Zona VIP va fi deservita de un hol-lounge cu baruri de bauturi si mancaruri 
in regim catering. Parcarea pentru spectatori VIP se va asigura in subsolul si demisolul 
cladirii.  

− Zona presei se va amplasa in tribuna vest, cu spatiile de lucru la subsol si cu cca. 300 
de locuri in tribune. 

− Locurile pentru spectatori cu diverse tipuri de handicap vor fi asigurate in toate cele 
patru tribune, asigurand minim 92 de locuri pentru spectatorii cu dizabilitati 
locomotorii conform normelor UEFA (2020). 

 
6) Caracteristicile principale ale constructiilor  

− Conformare arhitecturală  

− Stadionul Farul s-a proiectat ca o constructie care, in pofida dimensiunilor sale, sa se 
incadreaze adecvat in zona inconjuratoare amplasamentului datorita specificului mixt 
zonei – cartiere de locuit cu case individuale si locuinte colective, zone de sport si 
agrement, parcuri. 

− Accesele spectatorilor s-au marcat pe suprafata fatadei prin stalpii inalti de sustinere, 
de scarile de acces la nivelurile superioare si de copertina generala cu rol de impact 
vizual.  

− Elementele de signalistica specifice (reclame, elemente de semnalizare, firma etc.) s-
au conceput si dimensionat astfel incat sa asigure o individualizare a ansamblului fara 
deteriorarea mediului inconjurator urban. Nivelul de iluminare asigurat (incinta, 
perimetral si circulatii), ofera pe langa punerea in evidenta a obiectivului, un aspect 
placut si de siguranta in zona. 

− Tribuna acoperita de la terenul de antrenament este o constructie de diemnsiuni 
nesemnificative la scara terenului de antrenament. Gradenele si stalpii de sustinere a 
acoperisului sunt din beton aparent iar acoperisul este metalic, cu o geometrie 
minimalista. 

− Cladirea vestiare preia ideea studiului de prefezabilitate si se afiseaza ca un lot de 
containere dintr-un port, avand o trama structurala simpla, Fatada se realizeaza cu 
placaj de tabla metalica cutata asezata vertical pentru a sublinia ideea de „container”, 
alternate cu ferestrele incaperilor pe toata inaltimea nivelurilor. 

− Amenajarile exterioare au fost tratate conform celor mai noi tendinte in materie de 
amenajari peisagere, acest demers avand  un rol atat decorativ-estetic cat si 
functional privind stabilizarea pamantului de umplutura, respectiv de izolare fonica. 

− Constructiile a fost proiectata cu solutii care satisfac toate cerintele de calitate si de 
siguranta impuse de legislatia in vigoare pentru astfel de obiective. 

 

− Geometria constructiilor 
Constructia noua propusa este amplasata aproximativ in locul vechiului stadion. 
Dimensiunea stadionului este de cca. 200x165m la nivelul esplanadei, al circulatiilei 
spectatorilor. Inaltimea constructiei la cornisa este de cca. 18,00 m si la coama de cca. 
24,00 m.  
Terenul de joc este la cota absoluta de 8,75 RMN, cu cca. 1m peste nivelul terenului 
existent. 

− Inchideri nestructurale - Anvelopanta 

− Pereti exteriori: 

− pereti exteriori (la spatiile inchise), din beton armat, aspect aparent ; 
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− beton armat monolit/prefabricat/zidarie caramida/panouri tip sandwich (zone 
expuse intemperiilor) + sistem termoizolant (polistiren sau vata minerala rigida) + 
tencuiala pe suport armat (dupa caz) + vopseaua texturata cu cuart rezistenta la 
umezeala/stropire, culoare gri beton 

− fatada cortina cu sistem de sticla structurala sau similar (clar-neutral/mat); 

− tamplarie de aluminiu cu ruperea puntii termice, culoare negru grafit/gri inchis 
(RAL9011) cu geam termoizolant (clar-neutral/mat). 

Acoperis: 
Stadionul va fi acoperit cu o structura metalica ce sustine invelitoarea din tabla profilata 
si policarbonat:  

− suportul invelitorii tribunei – structura metalica (profile, tevi si tuburi din otel, 
cabluri de otel pentru intindere), culoare alb/gri deschis (RAL9002);  

− invelitoare din tabla profilata de otel de culoarea alba/gri deschis si panouri de 
policarbonat – acoperis fix (panouri de invelitoare clasa de reactie la foc B (C1)),  

La cladirea tehnica - planseu  beton armat, termoizolatie din vata minerala + bariera de 
vapori + hidroizolatie monostrat. 
Anvelopanta verticala:  
Intreg perimetrul cladirii va fi deschis catre exterior, cu exceptia tribunelor vest si est.  
La nivelul superior, peste ultima gradena, peste circulatia din spatele tribunelor este 
prevazuta o fatada decorativa ne-etansa, din parasolare (riflaje) orizontale metalice si 
panouri de plasa arhitecturala intinsa / tabla expandata combinate cu o fatada media, 
cu rol de suprafata pentru publicitate si anunturi video/imagini, astfel: 

− Fatada arhitecturala – realizat din tabla perforata/expandata vopsita pe structura 
metalica secundara fixata de stalpii de b.a.;  

− Fatada media – realizat din panouri de publicitate cu LED asezate peste tabla 
perforata a fatadei media.  
Aceasta fatada are si rol de protectie la vant a spectatorilor aflati pe randurile 
superioare. 

Termoizolatii si termosisteme 

− La intradosul gradenelor este prevazut termosistem compact pe baza de vata 
minerala rigida in toate spatiile care trebuiesc incalzite sau care sunt prevazute cu 
instaltii care trebuiesc mentinute la o temperatura de garda care sa previna inghetul. 
Termosistemul va include si o bariera de vapori care poate fi realizata fie prin 
aplicarea unei tencuieli armate impermeabile la vapori fie prin folosirea unor saltele 
rigide din vata minerala caserata pe folie de aluminiu armata, saltelele fiind 
racordate intre ele pe partea casearata cu banda autoadeziva din aluminu, inclusiv 
in cazul strapungerilor. In spatiile fara plafon suspendat se va folosi intodeauna 
tencuiala etansa, nu folia caserata. 

− La nivelul pardoselilor sunt prevazute de asemenea termoizolatii din polistiren 
extrudat sub straturile de uzura, la placa de peste parter fiind prevazut un sistem de 
terasa inversata cu termoizolatie minim 100mm. 

− La nivelul soclului este prevazuta o protectie termica si mecanica din polistiren 
extrudat 30mm. 

Hidroizolatii si protectii contra infiltratiilor 

− Elementele prefabricate din beton armat expuse intemperiilor – gradenele si 
elementele aferente – vor fi protejate prin inglobarea in masa betonului a unei 
solutii de cristalizare in masa pentru impermeabilizare 

− Rosturile dintre elementele prefabricatedin b.a. se vor proteja cu masticuri 
polimerice cu elasticitate mare si aderenta sporita la beton. 

Flashinguri, elemente de tinichigerie 
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Pentru mascarea imbinarilor la acoperis, la elementele de inchidere metalice si 
mascarea etansarilor la trecerea de la un material la altul sunt prevazute profile din 
tabla plana format ala rece (sorturi / flashinguri). Elementele prefabricate din tabla 
0,5...2mm, finisate la producator, predecupate la producator, se monteaza in santier cu 
suruburi autoforante prevazute cu garnituri. Toate piesele metalice cu film poliesteric 
la exterior (flashinguri, jgheaburi, burlane etc) vor fi predecupate la producator pentru 
a evita taierea lor pe santier.  

 

− Compartimentari interioare 
Compartimentarile interioare se vor realiza in urmatoarele feluri: 

− pereti de beton armat/zidarie caramida/blocuri din bca/panouri gips-carton pe 
schelet metalic - clasa de reactie la foc  A1-A2,s1, d0 (C0), dupa caz conform 
Scenariului de securitate la incendiu ; 

− pereti de zidarie de caramida/blocuri bca cu samburi si centuri din beton armat 
(dupa caz) - la vestiare, grupuri sanitare, hol, spatii tehnice (tablou general, atelier, 
centrala termica, etc.). 

− pereti de compartimentare din tamplarie de aluminiu/otel cu geam securizat. 
Compartimentarile din gipscarton sunt prevazute cu saltea din vata minerala la interior 
pentru fonoizolatie.  
Toate compartimentarile interioare au asigurate clasele de reactie la foc si clasele de 
rezistenta la foc prevazute in reglementarile tehnice aplicabile. 
S-au prevazut usi si trape de acces la instalatii. Rezistenta la foc a acestora si modul de 
inchidere au fost realizate conform prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile. 
 

− Finisaje interioare 
Finisajele au fost proiectate pentru trei niveluri de calitate si complexitate conform 
cerintelor zonelor functionale astfel: 

− nivel ridicat: 

− tribune vest si est – cu zona spectatorilor VIP, zona sportivilor si oficialilor si zona 
destinata presei; 

− peluza nord – muzeu, restaurant si bistro, spatii comerciale; 

− peluza sud - restaurant si bistro, spatii comerciale; 

− nivel mediu: 

− spatiile destinate zonei spectatorilor public general;  

− sali de antrenament;  

− nivel de baza: 

− parcari subterane;  

− spatii anexa si spatii tehnice. 
Peretii s-au prevazut cu urmatoarele finisaje interioare: 

− placi ceramice 15x15cm, 20x20cm, mat, culoare alb si gri inchis - grupuri sanitare, 
vestiare si anexe; 

− vopsitorie lavabila lisa sau texturata, colorata (dupa caz) – diverse spatii; 

− beton aparent – diverse spatii. 

− panouri interioare din lemn sau inlocuitor (ignifugat, clasa de reactie la foc A2-C 
(clasa de combustibilitate C1-C2) - dispuse in spatii care nu constituie cai de 
evacuare, hol-lounge, hol loje; 

− otel vopsit, culoare negru grafit (RAL 9011) – balustrada, vang scara; 

− panouri din sticla securizata clara/vopsita/sablata – perete ascensoare panoramice, 
compartimentari usoare etc.; 
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− tapet decorativ – loje, hotel etc. 

− In spatiile reprezentative peretii se vor finisa conform priectului de amenajari 
interioare cu vopseluri lavabile, placari de piatra sau lemn. 

− In spatiile umede si de catering sunt prevazute finisaje ceramice pana la cota 2,10 
cm, nivel de la care se va aplica vospea lavabila. 

Structura de beton armat din zonele publice se va realiza cu aspect de beton aparent.  
Pardoselile s-au prevazut astfel : 

− beton slefuit (elicopterizat) cu adaos de cuart/similar pentru trafic intens – circulatii, 
parcaj subteran; 

− placi din piatra naturala si artificiala (piatra recompusa) - loje; 

− placi ceramice (gresie portelanata) – max. 120x30cm, antiderapante (R10), culoare 
gri inchis – hol-lounge; 

− placi ceramice de 15x15cm si 20x20cm, antiderapante (R9-R10) - grupuri sanitare, 
vestiare si anexe; 

− mozaic turnat sau prefabricat - spatii tehnice; 

− mocheta din fibre naturale/sintetice lipita (maximium 20 mm grosime) – loje, 
birouri administrative; 

− pardoseli tartan termosudat/lipit - salile de antrenamente-incalzire ; 

− covor sau placi PVC/vinilice – vestiare, spatii tehnice; 

− vopsitorie de tip rasina epoxidica – spatii tehnice. 
Toate pardoselile s-au prevazut a fi antiderapante. Pardoselile spatiilor interioare se vor 
realiza in concordanta cu zona functionala. In spatiile de circulatie intensa se vor monta 
placi ceramice de dimensiuni mari,. In spatiile de serviciu si in grupuri sanitare se vor 
monta placi ceramice rezistenrte la uzura. Spatiile lojelor, birourilor, camerelor de 
cazare se vor finisa cu mocheta de trafic intens. In punctele de servire si spatiile tehnice 
de la nivelul etajului 1 se va realiza acelasi finisaj prevazut pentru spatiul de circulatie. 
Plafoanele s-au prevazut astfel: 

− beton aparent – diverse spatii; 

− placi de gips-carton – majoritatea spatiilor reprezentative hol-lounge, loje, sala de 
conferinte, birouri, spatii pentru presa, muzeu, restaurante, hotel, sali de 
antrenament etc.; 

− casete tip Armstrong cu termoizolație din vată minerală – hol-lounge, loje, sala de 
conferinte, birouri, spatii pentru presa, muzeu, restaurante, hotel, sali de 
antrenament etc.; 

− lamele metalice – hol-lounge, loje, sala de conferinte, birouri, spatii pentru presa, 
muzeu etc.; 

Plafoanele suspendate prevazute la spatiile pentru sportivi, sali de conferinte, 
restaurante, spatii pentru presa si spatii tehnice au fost proiectate cu fonoizolatie, 
corespunzator prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare. Plafoanele suspendate  
interioare cuprind sisteme din gips-carton si sisteme din placi fonoabsorbante cu profil 
ascuns avand clasele de reactie la foc si clasele de rezistenta la foc prevazute in 
reglementarile tehnice aplicabile. 
In spatiile care vor fi incalzite la planul tavanelor se va prevede o izolare termica - vata 
minerala. 
 

− Tamplariile interioare  
Au fost proiectate urmatoarele tipuri de tamplarii interioare: 
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− usi interioare pline - din lemn sau metal (otel sau aluminiu),  majoritatea cu 
dimensiuni standardizate (70x210, 80x210, 90x210, 100x210cm), conform Tablou 
de tamplarie; 

− usi interioare – cu profile metalice (otel sau aluminiu) si geam securizat, conf. Tablou 
de tamplarie; 

− usi metalice (otel sau aluminiu) sau din sticla securizata - la oficii (unde a fost cazul); 

− usi rezistente la foc, prevazute acolo unde sunt obligatorii, conform prevederilor 
P118-99 si reglementarilor tehnice aplicabile. 

− usi din tamplarie metalica (otel/aluminiu) cu panouri de sticla securizata pe 
circulatiile functionale cu rezistenta la foc si modul de inchidere conform 
reglementarilor in vigoare. 
 

− Finisaje exterioare 
Peretii s-au prevazut cu urmatoarele finisaje: 

− Vopsitorii rezistente la intemperii - pereti exteriori; 

− Pereți cortina cu sticla structurala (cu/fara tamplarie metalica); 

− Pereți cortina cu tamplarie de aluminiu culoare cu geam termoizolatant ; 

− Panouri de despartire intre sectoare din sticla triplex, rezistente la socuri ; 

− Gradene prefabricate din beton armat tratate antiderapante la caile de circulatie; 

− Structura de beton armat din zonele publice se va realiza cu aspect de beton aparent.  

− Copertina din table profilata de otel si panouri de policarbonat; 

− Vopsitorii si tratamente (zincare) rezistente la intemperii pe suprafete metalice de 
exteriori; 

Pardoselile s-au prevazut astfel: 

− beton slefuit (elicopterizat) cu adaos de cuart/similar pentru trafic intens; 

− placi ceramice (gresie portelanata) – max. 120x30cm, antiderapante (R11), culoare 
gri inchis; 

− dale autoblocante prefabricate din beton ; 

− asphalt turnat/amprentat. 
Suprafata circulatiei de distributie a spectatorilor din spatele tribunelor va fi finisata in 
faza de turnare a suprabetonarii prin elicopterizarea suprafetei de beton si aplicarea de 
insertii de cuart. Scarile de acces atat cele monumentale cat si cele din vomitorii se vor 
finisa din prefabricare si se vor lasa cu aspect de beton aparent, cu partea de calcare 
tratat pentru fi antiderapant. 
Scarile exterioare s-au prevazut astfel: 

− scari inchise din beton armat pentru cele cinci niveluri sub si supraterane interioare; 

− scari deschise supraterane din beton armat, pentru legatura cu exteriorul, cota 
terenului amenajat din jurul stadionului, coridoare cu pereti din beton aparent, cu 
treptele cu suprafete antiderapante. 
 

− Tamplarii exterioare 
Toate vitrajele la exterior se vor realiza cu rame din profile de aluminiu cu rupere de 
punte termica si geam termopan clar cu doua/trei foi si low-E.  
Usile de acces in spatiile delimitate sub tribune vor fi metalice, pline, dotate cu sisteme 
de autoinchidere. In general usile vor fi dotate cu sisteme de incuiere. Usile la spatiile 
tehnice si la boxe sunt usi metalice, cu toc metalic. Usile si compartimentarile cabinelor 
WC vor fi realizate cu sisteme din placi HPL, min 10 mm grosime, asamblate cu sisteme 
specifice. Usile de acces vor avea incuietoare cu indicator liber/ocupat catre exterior.  
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Tamplariile de delimitare a spatiilor de servire (chiosc) amplasate la inelul de distributie 
de la etajul 1 vor fi de tip cortina cu fixare intre doua plansee, cu vitraje de tip termopan, 
cu geam securizat min 6 mm. 
 

− Confectiile metalice 
S-au prevazut diferite lucrari si elemente constructive din confectii metalice astfel: 

− acoperisul constructiei (conf. proiect structuri de rezistenta); 

− balaustrada scari si mana curenta scari respectiv balustrade de beton; 

− platforme metalice pentru camerele TV, pasarele si scari pentru spatiile tehnice; 

− gardurl de incinta a stardionului si gardurile de separare a tribunelor, turnichetii de 
acces si portile de evacuare etc. 

− catarge steaguri, stalpi suport plasa protectie peluze etc. 

− trape, chepenguri, scari industrial pentru acces spatii tehnice, canivouri tehnologice 
pentru instalatii etc. 

Confectiile metalice se vor finisa prin zincare/galvanizare sau vopsire conform 
specificatiilor din proiect. Categoria de corozivitate este de C4 (ridicata) conform EN ISO 
12944-2. 
 

− Paleta coloristica 
Elementele de beton monolit ori prefabricat vor avea aspect de beton aparent. 
Culoarea elementelor de constructie metalice va fi de alb/gri deschis (RAL 
9002/9010/9016).  
Tamplariile exterioare si interioare (dupa caz) vor afi de culoarea negru grafit/gri 
antracit (RAL 9011/9007) sau gri deschis (RAL 7000). 
Se vor utiliza in anumite locuri, spatii si culorile clubului ca element de identitate alb-
albastru. 
Peretii exteriori si interiori se vor finisa in culorile alba, gri si albastru in functie de 
proiect. 
Scaunele din tribune vor fi 6 nuante, in cate 3 nuante pentru culorile alb-gri, si nuante 
de albastru, cu o compozitie coloristica ce se va defini prin proiectul tehnic. 
 

− Signalectica 
Sunt prevazute la exterior totemuri pentru orientare, luminoase, realizate din material 
plastic fie vopsit fie colantat pe structura metalica. 
La interior si la nivelul circulatiei publicului sunt prevazute insemne pentru orientare – 
orientare spre locuri in tribune, spre spati de interes, spre grupuri sanitare, prim ajutor 
etc – realizate din metal vopsit si/sau colantat si prin vopsire direct pe elementele 
constructive – pe trepte, gradene etc. 
 

− Transportul / circulatia pe verticală 
Pentru circulatia pe verticala a persoanelor sunt prevazute scari si rampe precum și 
mijloace de transport pe verticală separate (lifturi), clar delimitate pentru diferitele 
grupuri de utilizatori astfel: 

− sportivi si oficali de joc; 

− spectatorii personae cu disabilitati, inclusiv utilizatorii de scaune cu rotile; 

− spectatori zona VIP; 

− serviciile medicale, inclusiv pentru folosirea tărgilor; 

− mass-media (pe partea tribunei principale); 

− aprovizionarea cu produse a zonei de catering si pentru evacuarea deșeurilor etc. 
 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
 

Soluți i  p entru  
s truct uri  

s igure   
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written cons ent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată s au multiplicată fără acordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

DEXȚ-OSP-R00 129 / 393 
 

− Imprejmuiri  
La limita de proprietate in concordanta cu viziunea beneficiarului de a realiza un spatiu 
public animat, fara obstacole, cu acces liber si neingradit in incinta complexului sportiv, 
se va renunta la imprejmuirea existenta pe laturile cu Vest, str/ Primaverii, sud, piata 
cu Fantana Dragonului si est, str. Pictor Ion Andreescu. 
In zona nord, se va pastra imprejmuirea spre proprietatile dinspre vest, terenul de 
rugby (temporar), spre nord, Palatul copiilor si spre est, prorietati private, aceasta 
imprejmuire avand rol de protectie fata de veciniatati. Accesul se va face prin poarta 
dinspre str. Pictor Ion Andreescu. 
Se vor realiza imprejmuirile necesare asigurarii perimetrelor de Securitate conform 
prevederilor UEFA. Incinta stadionului se va separa de spatiul public al esplanadei cu 
un gard de inaltimea de 2,40 m amplasat in axul perimetral si care va contine atat 
turnichetii de acces pentru spectator cat si portile de evacuare.  

− Drumuri, alei, tortuare 
Aleile de acces, platformele si pietonalele se vor realiza din pavele de beton, beton sau 
asfalt. Aleile carosabile se vor realiza din asfalt, beton asfaltic si/sau pavele de beton, 
in functie de destinatie. 
Se va consulta capitolul – sistematizare verticala. 

− Amenajari exterioare - peisagere 
Aleile de acces, platformele si pietonalele se vor realiza din pavele de beton, beton sau 
asfalt. Aleile carosabile se vor realiza din asfalt, beton asfaltic si/sau pavele de beton, 
in functie de destinatie. 
Se va consulta capitolul – sistematizare verticala. 

 
7) Teren de joc 

Incinta terenului de joc are dimensiunile de 120x80 m si este compus din suprafata de 
joc gazonata si spatiul adiacent acestuia si platforma cu asfalt sau pavele de beton. 
Suprafata de joc este dimensionata astfel: 

− terenul de joc pentru fotbal are dimensiunile standard 105x68 m, prevăzut cu un 
spațiu între suprafața de joc și marginea tribunelor, de 9 m în spatele fiecărei porți 
și de 6,5 m de-a lungul liniilor de tușă; 

− suprafata inierbata are dimensiunile 109x71 m ce cuprinde terenul de joc (fotbal) și 
un spatiu perimetral  de 1,5 m de-a lungul liniilor de tușă și de 2,5 m  în spatele 
fiecărei porți; 

− pe latura tribunei vest se vor monta in lungul suprafetei inierbate covoare de gazon 
artificial in zona bancilor de rezerva si in spatiul adiacent. 

Terenul de joc – echipare-dotare: 

− porțile și poarta de rezervă vor fi realizate din aluminiu de culoare albă, stâlpii și 
barele porților trebuie să fie de formă rotundă sau eliptică și să aibă lungimea între 
stâlpi de 7,32 m iar înălțimea de la sol la bara transversală de 2,44 m, conform 
prevederilor UEFA; 

− băncile pentru jucătorii de rezervă se vor amplasa la nivelul terenului de joc și vor 
avea capacitatea de 18 locuri (ținând cont de destinația internațională a stadionului), 
vor fi  acoperite și dotate cu fotolii confortabile, poziționarea fiind la minimum 5 m 
de linia de tușă a terenului; 

− banca pentru oficialii de joc se va amplasa la nivelul terenului de joc intre cele doua 
banci ale echipelor și vor avea capacitatea de 3 locuri; 

− plasa de protectie in spatele portilor. 
Teren de joc – gazon 
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Pentru a raspunde exigentelor actuale UEFA, se va realiza o suprafața de joc inerbata a 
terenului de joc fotbal cu spatiul perimetral de protectie de 1,5-2,5 m, in suprafata de 
7.755 mp. Conform ultimelor recomandari UEFA se propune o suprafața de joc de tip 
„hyrid”, un sistem de gazon natural ranforsat cu fibre sintetice astfel: 

− gazon covor natural sistem hybrid rulou pe suport ranforsat (4 saptamani); 

− gazon covor natural sistem hybrid cusut (13 saptamani). 
Pentru suport se va folosi un amestec de pamant vegetal cu nisip, pentru drenaj si 
stimularea cresterii gazonului. 
Tehnologia de realizare a gazonului terenului de joc cuprinde urmatoarele lucrari: 

− trasare geometrie – conf. plan arhitectura, CTA (cota teren amenajat + 0,00 / 8,75) 

− se va realiza platforma de fundare 

− se va executa sistemul de drenaj 

− se va realiza instalatia de irigare 

− se vor asterne straturile si mediul de plantare 
Se va monta solutia de gazon aleasa impreuna cu Beneficiar / Investitor / Club Farul. 

 
8) Dotari si echipamente 

Cladirile vor fi dotate si echipate complet pentru o functionare optima. Lista completa 
de dotari si echipamente este cuprinsa in Anexa 1, parte a prezentei documentatii. 

 
A.2. Obiect 2 – Arenele de tenis de camp „Simona Halep” si constructiile anexa: 

 
a.1) Incadrare - clase si categorii de constructie: 

Terenurile de tenis vor corespunde urmatoarelor clasificari competitionale: 

− conform NP 066-02: stadion tip arena, cu capacitatea mica – 3.000 locuri si de 
categoria I – nivel internațional de competitie; 

− conform FRT: stadion de categoria I – nivel internațional de competiție. 
 

a.2) Descrierea funcțională: 
1) Ob. 2.1 – Arena de tenis de camp „Simona Halep”  
- Parter: acces spectatori, zona vestiare sportivi si oficiali; 
- Etaj 1: circulatie spectatori si vomitorii spre tribune, spatii de alimentatie publica VIP, 

spatii tehnice; 
- Gradene: capacitate de cca. 3.200 locuri (maxim). 
2) Ob. 2.2 – terenuri tenis antrenament x 4 
La nivelul terenului, adiacent arenei de tenis sunt amplasate cele patru terenuri de 
antrenament cu acces la la zona de vestiare din obiectul 2.1.  
Descrierea functionala Ob. 2.1 – Arena de tenis de camp „Simona Halep”: 
Centrul functional al constructiei este terenul de joc, in jurul caruia sunt organizate toate 
functiunile. 
Accesul publicului general se face din exterior de la nivelul terenului atat pe latura de est 
cat si pe latura de vest prin scari care conduc la nivelul etajului 1 intr-o circulatie deschisa 
spre exterior dar acoperita de gradene, care inconjoara pe toate laturile arena. De 
asemenea accesul se poate face si direct la etajul 1 de pe terasa care inconjoara arena de 
fotbal si care permite accesul si evacuarea persoanelor blocate in scaun rulant direct de la 
nivelul trotuarului. 
Accesul la locurile din categoria VIP se face pe latura de vest la nivelul parterului. 
Accesul sportivilor se face pe latura de nord. 
Accesul presei se face prin holul de primire de pe latura de vest. 
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Gradenele sunt dispuse pe toate laturile terenului, in forma octogonala, fiind prevazuta o 
circulatie intermediara la care se face accesul publicului general prin vomitorii care 
comunica cu circulatia protejata de la etajul 1, unde sunt sunt prevazute grupuri sanitare 
pentru public si spatii comerciale (denumite in continuare si chioscuri). 
La nivelul circulatiei acestei circulatii, in dreptul vomitoriilor, pentru usurinta accesului si a 
evacuarii, au fost dispuse locurile pentru persoane blocate in scaun rulant. 
Pe latura de vest sunt prevazute locuri de categorie superioara (numite in continuare VIP) 
cu acces separat prin doua vomitorii care comunica direct cu zona parterului, unde este 
prevazut un hol de primire prevazut cu spatii comerciale si grupuri sanitare proprii. 
Functiunile sunt grupate astfel incat rezulta urmatoarele zone functionale: 
- Subsol: 

- Bazine de apa – menajer, pluvial – si camere de pompe. 
- Parter:  

- Pe latura de nord sunt dispuse spatiile destinate sportivilor si oficilailor precum si 
copiilor de mingi: accese, vestiare cu grupuri sanitare, spatii de incalzire, lounge, 
circulatii aferente. Accesul sportivilor se face in axul fatadei printr-un hol de primire care 
conduce catre un coridor care ofera acces in terenul de joc atat prin coltul de nord-vest 
cat si prin coltul de nord-est, adiacent salii pentru conferinte de presa. 
- Pe latura de vest sunt prevazute spatiile destinate VIP: hol de primire (lounge) prevazut 
cu grupuri sanitare si spatiu comercial. Din acest hol este prevazut un acces direct spre 
un nod de circulatie dedicat prevazut cu scara si ascensoare care conduc direct la 
restaurantul situat la etajul 1 respectiv sky-barul situat la etajul 3. Tot din acest spatiu 
este accesibil un spatiu de asteptare pentru soferi si bodyguarzi. 
- Coltul sud-vest este ocupat de un acces protejat pentru spatiile tehnice, cu acces direct 
la terenul de joc pentru utilaje de intretinere si aprovizionare.  
- Pe latura de sud si sud-est, cu acces din accesul protejat de pe coltul sud-vest sunt 
prevazute spatiile tehnice principale – post trafo si tablouri generale, statii de pompe, 
camere de intretinere, birouri, depozitari. Camerele de pompe cu acces de la nivelul 
parterului se prelungesc in subsol, unde sunt amplasate bazinele de apa. De asemenea 
este prevazut un spatiu comercial de mari dimensiuni pentru inchiriere, dotat cu grup 
sanitar propriu si spatiu de depozitare, cu acces din exterior din coltul sud-est. Tot in 
aceasta zona, cu acces din holul de primire si din exterior, sunt prevazute casele de bilete 
si camera de obiecte pierdute, portar, zona de supraveghere, BMS, curenti slabi. 
- Pe latura de est sunt prevazute spatiile destinate presei, cu acces din holul de primire 
de pe latura de est: sala de conferinte de presa cu foier si cabine de traducere simultana, 
spatii de lucru si grupuri sanitare proprii. Aceste spatii comunica direct cu holul mixt, 
oferind si acces direct la terenul de joc. 
- Coltul nord-est este ocupat de zona aprovizionarii si vestiarele pentru personal aferente 
restaurantelor. Aici este prevazut un acces auto protejat si care poate fi inchis precum si 
spatii pentru depozitarea ambalajelor si a gunoilui cu temperatura controlata si acces 
direct din exterior. Aici este situat si nodul de circulatie pentru dedicat restaurantelor si 
mentenantei. 

- Etaj 1: 
- Circulatia perimetrala continua de la nivelul de acces la gradene este prevazuta cu 
grupuri sanitare pentru public in cele patru colturi precum si spatii comerciale (chioscuri) 
pe laturile est, sud si vest, la adapostul gradenelor. 
- Pe latura de nord este dispun un restaurant cu acces direct de la holul de primire VIP 
cat si de la nivelul circulatiei pentru public general de la acest nivel. Restaurnantul este 
orientat catre nord, cu vedere spre parcul Tabacarie. 
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Nodul de circulatie pentru acces VIP este situat in coltul nord-vest, precum si grupurile 
sanitare aferente restaurantului, coltul nord-est fiind ocupat de bucatarie si nodul de 
circulatie pentru aprovizionare si mentenanta. 

- Etaj 2:  
- Similar restaurantului de la etajul 1, la etajul 3 este prevazut un spatiu cu destinatie de 
bar dar care poate fi utilizat si ca restaurant, cu acces exclusiv din zona VIP. Acesta este 
dublu orientat, cu vedere catre terenul de joc si catre nord.  
- Spatii pentru utilajele tehnice, in principal centrale de tratare aer si schimbatoare de 
caldura, precum si distributiile de tubulaturi principale. 

  
a.2) Date tehnice: 

1) Situatia ocuparilor definitive de teren 
- Teren aferent realizarii obiectului 2 ............................. 8.020,00 mp din teren 

complex sportiv, din care:   
- Ob. 2.1 arena tenis „Simona Halep” 3.200 locuri ... 2.465,00 mp 
- Ob. 2.1 teren tenis ................................................ 1.074,00 mp 
- Ob. 2.2 terenuri tenis antrenament x 4 ................ 3.225,00 mp 
- Amenajari exterioare ............................................ 1.256,00 mp 

 
2) Parametrii tehnici obiecte/constructii 
- Ob. 2.1 

- Ac = 2.465,00 mp 
- Ad = 5.445,00 mp (sub si suprateran) si 6.850mp inclusiv gradene,  
- din care ~2.885,00 mp spatii inchise si 3.965,00 mp spatii deschise 
- Adc = 6.582,00 mp (suprateran, fara subsol) 
- Aud = 3.070 mp,00 

  
3) Regim de inaltime: 
- Ob. 2.1: S+P+2 

- H cornisa = 9,75 m la cornisa, H max = 11,50 m 
 

4) Volumul constructiilor:  
- Ob.2.1 – Volum construit Arene tenis Vc-2.1 = ~25.400 mc 
 
5) Numar persoane - utilizatori 
- Numar persoane - estimativ: 

Tip Utilizator Nr. Persoane 

Spectatori in tribune  
(public general, spectatori VIP, pers. cu disabilitati si 
insotitori, reprezentanti media) 3.200 

Personal permanent (birouri administrative, sali de 
antrenament, spatii comerciale si muzeale, alimentatie 
publica, intretinere) 10 

Personal uilizator-ocazional (jucatori si oficiali) 20 

Personal vizitator (sali de antrenament, spatii comerciale si 
muzeale, alimentatie publica, intretinere) 10 

TOTAL GENERAL 3.240 

Numar persoane permanent: 10 (5 in birouri administratie club si 5 personal de 
intretinere). 

- Capacitate spectatori: 
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Capacitatea nominala a stadionului va fi de minim 3.200 de locuri, cu urmatoarele 
categorii de spectatori: 

 
6) Caracteristicile principale ale constructiilor  

Ob. 2.1 – Arena de tenis 3.000 de locuri (minim) 
- Geometria constructiilor 

Constructia este organizata in jurul terenului de tenis, cu gradene pentru public de jur 
imprejur, in forma octogonala, aliniata pe directia Nord-Sud. 
Gabaritul constructiei este la exterior de cca 66,50x52,30m la nivelul parterului. 
Accesul pe latura vest este denivelat fata de cel de pe latura est cu 85cm, preluand 
denivelarea terenului natural. 

- Inchideri nestructurale 
Inchiderile nestructurale sunt de trei tipuri: 
- Vitraje de mari dimensiuni (pereti cortina) prevazuti la spatiile reprezentative - holuri 
de primire, restaurante 
- Sunt prevazuti pereti din zidarie de caramida eficienta sau BCA cu grosime de minim 
200mm si rezistenta la foc minim 240 de minute la accesele auto protejate de la nivelul 
parterului.  
- Pereti uscati cu structura metalica si placaj din placi pe baza de ciment si gips. 
Peste peretii exteriori este prevazut termosistem compact pe baza de vata minerala 
rigida cu grosime minim 100mm si tencuiala decorativa. 
Acoperis 
Acoperisul este realizat in sistem terasa pe structura metalica: 
- hidroizolatie membrana PVC sudata 
- termoizolatie vata minerala rigida 
- suport tabla cutat astructurala 
Sunt prevazute jgheaburi termoizolate cu guri de preluare pentru apele pluviale. 
Inchidere fatada la exterior cu parasolare 
Este prevazut la exterior un sistem de umbrire cu parasolare realizate din elemente 
profilate de tabla perforata dispuse pe o structura secundara ancorata de structura 
principala a constructiei. 
Structura secundara este formata din montanti verticali dispusi la pas de 1,80m si fixati 
de elementele structurii principale dupa principiul peretilor cortina, cu ajutorul unor 
piese speciale. 
La partea superioara si la partea inferioara sunt prevazute rigle care unesc montantii si 
definesc atat cornisa cat si terminatia inferioara. 

Specatatori VIP Nr. Persoane 

VIP  190 

Pers. cu dizabilitati locom. VIP 10 

Spectatori Public general   

Public general 2.930 

Pers. cu dizabilitati locomotorii 30 

Presa (mass-media)   

Presa comentatori - 3 loc/masa 12 

Presa - scaun 28 

Total spectator/locuri 3.200 
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Riglele orizontale realizate din tabla perforata sunt fixate de acesti montanti avand 
inclinatii variabile: pe latura vestica lamelele sunt dispuse aproape vertical, pe latura de 
sud oblice iar pe latura de nord deschizandu-se in dreptul vitrajelor restaurantelor. 
Termoizolatii si termosisteme 
- La intradosul gradenelor este prevazut termosistem compact pe baza de vata minerala 
rigida in toate spatiile care trebuiesc incalzite sau care sunt prevazute cu instaltii care 
trebuiesc mentinute la o temperatura de garda care sa previna inghetul. Termosistemul 
va include si o bariera de vapori care poate fi realizata fie prin aplicarea unei tencuieli 
armate impermeabile la vapori fie prin folosirea unor saltele rigide din vata minerala 
caserata pe folie de aluminiu armata, saltelele fiind racordate intre ele pe partea 
casearata cu banda autoadeziva din aluminu, inclusiv in cazul strapungerilor. In spatiile 
fara plafon suspendat se va folosi intodeauna tencuiala etansa, nu folia caserata. 
- La nivelul pardoselilor sunt prevazute de asemenea termoizolatii din polistiren extrudat 
sub straturile de uzura, la placa de peste parter fiind prevazut un sistem de terasa 
inversata cu termoizolatie minim 100mm. 
- La nivelul soclului este prevazuta o protectie termica si mecanica din polistiren extrudat 
30mm. 
Hidroizolatii si protectii contra infiltratiilor 
- Elementele prefabricate din beton armat expuse intemperiilor – gradenele si 
elementele aferente – vor fi protejate prin inglobarea in masa betonului a unei solutii de 
cristalizare in masa pentru impermeabilizare 
- Rosturile dintre elementele prefabricatedin b.a. se vor proteja cu masticuri polimerice 
cu elasticitate mare si aderenta sporita la beton. 
Flashinguri, elemente de tinichigerie 
Pentru mascarea imbinarilor la acoperis, la elementele de inchidere metalice si mascarea 
etansarilor la trecerea de la un material la altul sunt prevazute profile din tabla plana 
format ala rece (sorturi / flashinguri). Elementele prefabricate din tabla 0,5...2mm, 
finisate la producator, predecupate la producator, se monteaza in santier cu suruburi 
autoforante prevazute cu garnituri. Toate piesele metalice cu film poliesteric la exterior 
(flashinguri, jgheaburi, burlane etc) vor fi predecupate la producator pentru a evita 
taierea lor pe santier.  
 

- Compartimentari interioare 
Peretii de compartimentare interioara sunt realizate in general cu pereti usori sau masti 
din gipscarton pe structura metalica, prevazuti cu saltea din vata minerala la interior. 
Acestia vor avea rezistenta la foc in general minim 30 de minute. Peretii de inchidere la 
calile de evacuare comune si spatii tehnice si de depozitare vor avea rezistente de 60...90 
de minute, iar cei care separa casele de scari si incaperile tampon vor avea minim 150 
de minute. 
Sunt prevazuti pereti din zidarie de caramida eficienta sau BCA cu grosime de minim 
200mm si rezistenta la foc minim 240 de minute la accesele auto protejate de la nivelul 
parterului.  
Plafoane:  
In spatiile tehnice si in spatiile comerciale accesibile din circulatia pentru public general 
de la etajul 1 in general nu sunt prevazute plafoane suspendate, ramanand vizibile fie 
planseele de beton armat, finisate, fie, unde sunt prevazute, termosistemele cu tencuiala 
decorativa. 
Sunt prevazute trei tipuri de plafon suspendat: 
- Plafon suspendat casetat in majoritatea spatiilor – vastiare, birouri, coridoare etc; 
- Plafon suspendat din gipscarton lis in spatii cu cerinte speciale de umiditate sau estetice 
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- Plafon suspendat realizat din lamele metalice in spatiile reprezentative sau de mari 
dimensiuni. 
 

- Tamplarii 
Toate vitrajele la exterior vor fi realizate cu rame din aluminiu cu rupere de punte termica 
si geam termopan clar cu doua sau trei foi. 
Usile pietonale interioare vor fi in general pline din otel sau aluminiu, cu toc din acelasi 
material. 
La spatiile reprezentative sunt prevazute usi vitrate, realizate in acelasi sistem cu peretii 
cortina. 
Tate vitrajele sunt prevazute a fi realizate din sticla securizata. 
Toate usile sunt prevazute cu dispozitive de autoinchidere cu amortizor. 
Usile de pe caile de evacuare sunt prevazute cu bare sau butoane antipanica. 
La grupurile sanitare sunt prevazute compartimentari modulare din HPL, distantate de 
la pardoseala si cu inaltime de 2,10m, permitand astfel realizarea unor sisteme de 
iluminat si ventilatie compacte, fara a fi conditionate de spatiile foarte mici. 

- Finisaje exterioare 
La exterior vor ramane aparente elementele constructive:  
- sistem parasolare 
- stalpi b.a. si intrados gradene 
- vitraje 
- termosisteme cu tencuieli decorative 
Pardoselile zonelor de acces, scarile monumentale pe latura vest si scarile de acces la 
circulatia pentru public general de la etajul 1 vor fi finisate cu placaj din granit fiamat gri, 
antiderapant. 
Pardoseala circulatiei pentru public general de la etajul 1 va fi realizata din beton 
elicopterizat pigmentat cu adaos de ciment cuartos.  
Treptele in zona gradenelor vor fi prevazute cu fasii de vopsea poliuretanica sau 
epoxidica antiderapante, cu adaos de nisip cu granulatie medie. 
 

- Finisaje la interior: 
Plafoane 
Plafoanele suspendate casetate si cele lamelare raman aparente. In cazul plafoanelor 
lamelare spatiul din plafon si instalatiile de asemenea se vopsesc in gri. 
Plafoanele suspendate din gipscarton lis sunt finisate cu vopsitorie lavabila. 
Plafoanele care nu au prevazut plafon suspendat vor fi finisate fie cu vopsitorie lavabila 
inclusiv in cazul celor prevazute cu termosistem. 
Pereti 
Peretii in general sunt finisati cu vopsitorie lavabila. 
Peretii din zidarie sunt tencuiti pe ambele fete. 
In spatiile umede sunt prevazute placaje cu faianta. 
In sala de conferinte de presa sunt prevazute placaje fonoabsorbante care sa previna 
formarea ecoului. 
Pardoseli 
In toate spatiile umede sunt prevazute pardoseli din gresie ceramica portelanata in masa, 
precum si in spatiile tehnice si de depozitare si vestiarele pentru personal. 
In accesele auto protejate la colturile N-E si S-V este prevazuta vopsea epoxidica 
rezistenta la hidrocarburi. 
In spatiile destinate sportivilor si spatiul de lucru pentru presa sunt prevazute in general 
pardoseli din vinil (LVT) de inalta calitate, texturat, cu plinte din acelasi material. 
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In sala de conferinte de presa si birouri este prevazuta pardoseala din mocheta pe sapa 
autonivelanta cu plinta din acelasi material. 
In spatiile reprezentative – holurile de primire est si vest, foierul salii de conferinte de 
presa, restaurant, sky-bar – pardoseala este realizata din piatra naturala cu textura 
satinata – granit. 

  
- Signalectica 

Sunt prevazute la exterior totemuri pentru orientare, luminoase, realizate din material 
plastic fie vopsit fie colantat pe structura metalica. 
La interior si la nivelul circulatiei publicului sunt prevazute insemne pentru orientare – 
orientare spre locuri in tribune, spre spati de interes, spre grupuri sanitare, prim ajutor 
etc – realizate din metal vopsit si/sau colantat si prin vopsire direct pe elementele 
constructive – pe trepte, gradene etc. 
 

− Transportul / circulatia pe verticală 
Pentru circulatia pe verticala a persoanelor sunt prevazute scari si rampe precum și 
mijloace de transport pe verticală separate (lifturi), clar delimitate pentru diferitele 
grupuri de utilizatori astfel: 

− spectatorii persoane cu disabilitati, inclusiv utilizatorii de scaune cu rotile; 

− aprovizionarea cu produse a zonei de catering si pentru evacuarea deșeurilor etc. 
 

-  Protectie la coroziune, vopsitorii 
Categoria de corozivitate este de C4 (ridicata) conform EN ISO 12944-2. 
Toate elementele metalice amplasate la exterior, susceptibile de a fi supuse intemperiilor, 
vor fi protejate contra coroziunii pe toate fetele expuse – inclusiv intradosul daca se 
gaseste la exterior - dupa cum urmeaza: 
Orice element metalic nezincat se protejeaza minim cu un strat de grund plus un strat 
de protectie din vopsea.  
Tabla, inclusiv accesoriile pentru inchidere – la colturi, pazii, glafuri, sunt finisate la 
producator, dar cel putin: zincare 275g/mp + strat de neutralizare + poliester 25μm sau 
zincare 450g/mp in cazul in care nu este protejata cu vopsea poliester. 
La confectii metalice ca porti, parapeti la scari: indepartarea urmelor de sudura, slefuire, 
daca e nevoie periere, decapare, grunduire si vopsire in doua straturi. 
La stalpi de gard si plasa: galvanizare in baie, la producator.  
Toate elementele metalice la care zincul ramane aparent (fie confectii metalice fie tabla 
plana la sorturi si alte elemente formate la rece) vor fi protejate cu minim 450g/mp 
zincare. 
 

- Paleta cromatica 
Sunt propuse urmatoarele culori/tonuri d eculoare: 
Alb - RAL9010 - la pereti din gipscarton, elemente metalice la interior, la tabla faltuita la 
exterior, la sistem parasolare 
Gri mediu-deschis - RAL 7035 - tamplarii perete cortina, termosisteme la exterior 
Gri mediu - RAL 7031 – usi interioare, termosisteme la interior 
Gri inchis - RAL 7016 - panouri de inchidere la pereti, tamplarii, vopsele protectie 
elemente metalice 
Beton aparent - la elementele din beton lasate aparente 
Aluminiu natur, zinc natur – elemente metalice nevopsite (balustrade, profile protectie). 
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7) Teren de joc 
Incinta terenului de joc are dimensiunile de 42x21 m si este compus din suprafata de 
joc si spatiul adiacent acestuia, ambele cu zgura. 
Suprafata de joc este dimensionata astfel: 

− terenul de joc pentru tenis de camp are dimensiunile standard, de nivel 
competitional international de 23,77x10,97 m, prevăzut cu un spațiu între suprafața 
de joc și marginea tribunelor, de 5,61 m în spatele fiecărei linii de fund și de 3,26 m 
de-a lungul liniilor de tușă; 

Terenul de joc – echipare-dotare: 

− plasa de joc conform prevederilor ITF/FRT; 

− băncile pentru jucătorii se vor amplasa la nivelul terenului de joc; 

− scaunul inaltat pentru arbitru conform prevederilor ITF/FRT; 

− plasa de protectie in spatele portilor (daca este cazul) 
Teren de joc – zgura 
Terenurile de joc si de antrenament vor fi cu zgura, rosie conform conform prevederilor 
ITF/FRT. Se propune urmatoarea stratificatie pentru realizarea terenurilro de tenis de 
camp: 

− strat de joc – zgura cu granulatie 2-3mm, 12cm grosime, compactata; 

− strat suport – zgura cu granulatie 3-5mm, 9-10cm grosime, compactata; 

− strat de baza – zgura cu granulatie mare 5-8mm, 25cm grosime, compactata; 

− sistem de drenaj. 
 

8) Dotari si echipamente 
Cladirile vor fi dotate si echipate complet pentru o functionare optima. Lista completa 
de dotari si echipamente este cuprinsa in Anexa 1, parte a prezentei documentatii. 

 
 

A.3. Obiect 3 – Centrul sportiv pentru recuperare, refacere şi cantonament (cazare) 
 

a.1) Incadrare - clase si categorii sportive: 

− Nu necesita incadrare. 
 

a.2)  Descrierea funcțională: 
Obiectul 3, Centrul sportiv de recuperare, refacere si cantonament funcțional se 
compune din următoarele zone de activitate principale distribuite pe niveluri :  

− Parter/Demisol: 
- zona acces, hol receptie, hol foyer spatiu public; bar-bistro; 
- noduri de circulatie verticala – principal si secundar cu scara si 2 ascensoare 

fiecare; 
- grupuri sanitare comune 
- spatii tehnice instalatii, spatii tehnice aprovizionare; 
- zona aprovizionare – cazare, restaurant 

− Mezanin/Parter:  
- lobby zona acces – nod de circulatie, grupuri sanitare; 
- restaurant cu bucatarie si spatiile anex aferente; 
- foyer sali de conferinte cu spatii anexa – garderoba, grupuri sanitare etc. 
- sala de conferinte cca. 65 persoane 
- sala de conferinte cca. 50 persoane 
- sala de conferinte cca. 40 persoane 
- spatii tehnice - instalatii 
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- spatii de depozitare; 
- spatii comune - noduri de circulatie verticala, grupuri sanitare; 

− Etaj 1 - zona de recuperare, refacere: 
- hol nivel cu receptie, garderoba, vestiare si grupuri sanitare 
- sala fitness  
- sala de masaj / ultrasunete / electroterapie 
- sala kinetoterapie 
- zona spa-welness 
- spatii anexa personal – birou, vestiare, grupuri sanitare, spatii depozitare etc. 
- spatii comune - noduri de circulatie verticala, grupuri sanitare; 

− Etaje 2-7 – zona cantonament (cazare sportivi), 98 camere duble si 7 apartamente 
- spatii comune – hol nivel, noduri de circulatie verticala, grupuri sanitare; 
- 14 camere duble/nivel 
- 1 apartament/nivel,  
- spatii anexa - oficiu nivel, grup sanitar, spatii depozitare etc. 

− Etaje 8 – zona restaurant  
- spatii comune – hol nivel, noduri de circulatie verticala, grupuri sanitare; 
- restaurant panoramic cu terasa 
- spatii anexa - oficiu bucatarie, spatii depozitare etc. 

 

a.3) Date tehnice: 
1) Situatia ocuparilor definitive de teren 
- Teren aferent realizarii obiectului 3 ....................... 2.850,00 mp din teren complex 

sportiv, din care:  
- Ob. 3 Centrul sportiv de recuperare ...................... 1.940,00 mp 
- Amenajari exterioare .............................................     910,00 mp 

 
2) Parametrii tehnici obiecte/constructii 
- Ob. 1.1 Centrul sportiv de recuperare 

 Ac = 1.940,00 mp 
 Ad = 13.010,00 mp (sub si suprateran) 
 Adc = 13.010,00 mp (suprateran, fara subsol) 
 Aud = ~12.660 mp spatii inchise 
  

3) Regim de inaltime: 
- Ob. 1.1: D+P+8E  

H cornisa = 44,50m la cornisa, H max = 44,50 m 
 

4) Volumul constructiilor:  
- Ob.3 – Volum construit Centru sportiv Vc-3 = ~54.200 mc 
 
5) Numar persoane - utilizatori 
- Numar persoane - estimativ: 

Tip Utilizator Nr. Persoane 

Personal permanent (birouri administrative, sali de 
tratament, spatii comerciale, alimentatie publica, 
intretinere) 40 

Personal uitilizator-ocazional (cazare si tratament) 254 

Personal vizitator (spatii comerciale, alimentatie publica, 
intretinere) 20 
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TOTAL GENERAL 314 

Numar persoane permanent: 20 (10 in birouri administratie si 10 personal de 
intretinere). 

 
6) Caracteristicile principale ale constructiilor  

− Conformare arhitecturală  
Constructia, o cladire inalta este conformata, conform Studiului de prefezabilitate ca 
imaginea simbolizata a unei ambarcatiuni cu vele, aspect evidentiat in plan dar mai ales 
in tratamentul fatadelor. Diferitele zone functional edistincte sunt amplasate pe niveluri 
pentru o functionare si accesibilitate mai facila. La nivelele superioare, pe exteriorul 
celor două laturi lungi sunt distribuite camerele de cazare, astfel încât toate să sigure o  
vedere zonele adiacente atractive, spre lacul Tabacariei, spre mare si spre oras.  În zona 
mediană este amplasate nodurile de circulație verticală – scari în doua rampe și cate 
doau ascensoare, respectiv zona de serviciu de nivel compus din oficiu de serviciu, nodul 
secundar de circulație verticală format din ascensor și scară exterioară de beton armat 
în două rampe. 

− Geometria constructiilor 
Cladirea în plan formă de trapez alungit, cvasi-dreptunghi cu axul lung orientat N-S, 
avand dimensiunile in plan de 63x35m. 

− Inchideri nestructurale 
Soluțiile constructive adoptate pentru realizarea fațadelor vor avea în vedere cerințele 
expertizei tehnice, specificul arhitectural al zonei și condițiile climaterice specifice – 
salinitate, temperaturi scăzute iarna, amplificate de curenții puternici de aer ce 
antrenează particule de nisip cu efect eroziv si prevederile privind realizarea  de  clădiri 
cu consum de energie aproape zero nZEB, altfel spus clădiri cu performanță energetică 
foarte ridicată 
Inchiderile nestructurale ale cladirilor se vor executa in doua feluri, dupa cum urmeaza. 
Astfel elementele constructive exterioare din beton armat sau zidarie ale fațadelor vor fi 
anvelopate în regim termosistem sau se vor realiza in sisteme de „fațadă ventilată”, 
termizolate conform calculului energetic, cu materiale care să asigure ridicarea 
confortului termic la economia de energie, conform legislației actuale privin cerintele , 
dar care să fie adaptate și armonizate cu aspectul exterior, astfel încât să contribuie la 
completarea valorii arhitecturale și ambientale a întregului ansamblu. Pentru întreaga 
clădire vor fi adoptate soluții de izolare termică adecvate funcționării pe întreg parcursul 
anului (panouri multistrat, sau termosistem), coroborate cu soluții tehnice de climatizare 
și încălzire. 

 

− Compartimentari interioare 
Compartimentarile interioare sunt realizate in doua feluri: 

− pereti din zidarie caramida cu goluri, tencuiti, intre apartamente sau intre spatiile 

diferitelor zone functionale inclusiv cai de circulatie, precum si la demisol si subsol; 

− pereti usori din gipscarton cu structura metalica, in interiorul zonelor functionale, 

prevazute cu saltea din vata minerala la interior pentru fonoizolatie. 

Peretii de compartimentare vor fi dusi pana la placa de beton. Peretii din caramida si 

beton vor fi tencuiti mecanizat. Peretii din gipscarton vor fi chituiti la rosturi si slefuiti. 

Toti peretii, dupa tencuire respectiv chituire/slefuire, vor fi zugraviti cu vopsea lavabila 

alba in doua straturi. 

− Pardoseli  
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Pardoselile se vor executa din materiale antiderapante si rezistente la trafic intens. 

Pardoselile sunt propuse in functie de spatiu astfel: 

− pardoselile camerelor vor fi finisate cu mochetă rezistentă la trafic intens, montată 

prin lipire pe întreaga suprafață pe șapă autonivelantă și cu plintă pozată pe suport la 

4-7cm; 

− pardoselile holurilor de acces, holurilor de etaj și coridoarelor vor fi placate cu piatră 

naturală/placi ceramice, finisaj mat sau lucios, cromatică decorativă, montaj fără 

rosturi cu adeziv, inclusiv plinta de 5-8 cm; 

− pardoslelile din spatiile umede – sala piscina,  băile camerelor de cazare, precum și 

grupurile sanitare aferente altor spații vor fi placate cu gresie ceramica sau piatra 

naturala, rezistent la condiții de exploatare intensă (umiditate, abraziune, variații mari 

de temperatură), cromatică adecvată, în armonie cu celelalte tipuri de finisaje;  

− pardoselile birourilor vor fi finisate cu mochetă rezistentă la trafic intens, montată prin 

lipire pe întreaga suprafață pe șapă autonivelantă și cu plintă pozată pe suport la 

h=50mm; 

− pardoselile spatiilor de tratament – sali de tratament, cabinete medicale vor fi  finisate 

cu covor pvc pentru „uz medical”, omogen în secțiune, tip „tarkett”, antistatic, montat 

cu cordon de sudură și plintă concavă;  

− pardoseala spațiilor tehnice interioare se vor finisa beton cu rășină epoxidică. 

In spatiile umede se prevad sifoane de pardoseala care se pot curata, din inox. 

− Pereti - finisaje 
Pereții zonelor reprezentative  - zona recepției, a holului de acces principal, holurile de 

nivel, zonelor de balimentatie publica se vor finisa vor fi adecvat functiunii – prin 

vopsitorie de calitate, prin placare cu placi ceramice sau de piatra naturala, prin placare 

cu materiale compozite sau de lemn respectiv prin tapet nobil, rezistentă la uzura.  

In spatiile umede – bucatarii, oficii, bai si grupurile sanitare – perețiivor fi placați cu placi 

ceramice, faianță sau gresie, de calitate superioară, culori pastel, punerea în operă a 

acestora respectând specificațiile pentru acest tip de materiale.. În prealabil, stratul 

suport pentru pardoseală și pentru pereți la o cotă de min 1,20m, va fi tratat hidrofug 

prin aplicarea unei mase de șpaclu hidrofugă, armată cu fibră de sticlă, iar perimetral la 

colțurile orizontale și la cele verticale se va lipi bandă cauciucată.  

Zonele pereților din dreptul lavoarului din spatiile de tratament si cabinete medicale se 

vor finisa cu placi ceramice sau tapet tip „tarkett”, pentru uz „medical”, omogen în 

secțiune, antistatic, aplicat prin lipire cu adeziv special, îmbinat cu cordon de sudură.  

− Tavane / plafoane 
Plafoanele din zona intrărilor (principală și secundară) din parter si etajele inferioare vor 
fi cu plafoane false din gips-carton, in camp sau cu placi casetate, care vor masca scafe 
de lumini, vor îngloba echipamentele de climatizare, corpurile de iluminat (suspendate 
pentru spațiile cu înălțime mare) și rețelele instalațiilor electrice (curenți tari și slabi). 
Suprafețele plafoanelor vor fi finisate cu glet rezistent la umiditate și vopsele lavabile 
specială pentru băi, respectiv cu ioni de argint, albă (pentru celelalte spații).  
Plafoanele din holurile de circulatii si zonele de acces in camerele de cazare unde vor fi 
tubulaturi de ventilatie vor fi plafoane suspendate realizate din gipscarton sau placi tip 
Armstrong cu structura de sustinere din profile specifice din tabla zincata 0,6mm. 

− Tamplarii 
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− Tâmplăria exterioară va fi din profile aluminiu cu ruperea puntii termice, adecvată 
sistemului fațadei si geam termopan clar cu doua foi, low-E. Toate panourile vitrate 
fara parapet vor fi fie geam securizat fie geam nesecurizat laminat pe o folie de 
protectie care sa impiedice desprinderea aschiilor in caz de spargere. Toate panourile 
vitrate fara parapet vor avea elemente de semnalizare care sa previna iluzia de gol ce 
ar conduce la coliziunea persoanelor cu acel panou. 
Ușile accesului principal – windfang – vor fi din tâmplărie de aluminiu cu geam 
termopan, glisante sau rotative, acționare electrică cu fotocelulă, dublată de o 
acționare de la un buton interior și cu posibilitatea închiderii cu cheie. 
Parterul și mezaninul vor avea închideri tip „perete cortină” cu profile aluminiu eloxat, 
cu ochiuri fixe și mobile, geam termopan cu o foaie parțial sablată pe interior la partea 
inferioară și o foaie reflexivă, dupa caz.  
Ferestrele camerelor de cazare vor fi poziționate pe două laturi ale parapetului creat 
și se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu ochiuri fixe și mobile în procent de 30%, 
cu deschidere oscilo-batantă; în dreptul părților mobile vor fi grilaje decorative de 
protecție tip lamele perforate din aluminiu și plasă contra insectelor tip rulou. 

− Tâmplăria interioară   
Usile in interiorul diferitelor zone functionale sunt metalice sau din lemn sau MDF, cu 
toc din acelasi material, fonoizolate (dupa caz). 
Usile de intrare in holul principal sunt realizate cu rame din aluminiu cu rupere de 
punte termica si geam termopan clar cu doua foi. 
Ușile camerelor de cazare și ale celorlalte încăperi, inclusiv feroneria, vor fi realizate 
din materiale de calitate superioară, robuste, adecvate aplicației de tip hotelier, 
respectând specificațiile tehnice. 
 

− Finisaje 
Se vor utiliza urmatoerele tipuri de finisaj exterior: 

− Placaje cu panouri de compozit de aluminiu tip alucobond sau placi HPL, in sistem de 
fatada ventilata, cu diferite culori sau texturi;  

− In zonele pline fara goluri se vor realiza in sistem termosistem de 10 cm din vata 
minerala (sau polistiren conform specificatiei tehnice din caietul de sarcini) finisat cu 
vopsea de exterior siliconica sau tencuiala decorativa siliconica.  

− Panourile compozite tip alucobond/fibrociment vor fi montate pe structura metalica 
prin prindere mecanica aparenta a placilor debitate (fara a se forma casete) conform 
schema :  

− Terasa va fi termoizolata cu vata minerala/polistiren (R=4,55mp/W) peste care se va 
prevedea sapa armata pentru realizarea pantelor catre sifoanele colectoare a apelor 
pluviale. Pe sapa armata se vor aseza dalele tip washbeton prevazute. 

− Placaje de piatra naturala - marmura, granit cu montaj uscat in sistem de fatada 
ventilata; 

− Tencuieli decorative cu termosistem (vata minerala); 

− Tamplarii tip fatada cortina cu usi si geamuri mobile dupa caz. 
 

− Protectie la coroziune, vopsitorii. 
Toate elementele metalice amplasate la exterior, susceptibile de a fi supuse intemperiilor, 
vor fi protejate contra coroziunii, dupa cum urmeaza: orice structura metalica realizata 
din profile laminate, nezincate se protejeaza prin periere si decapare, minim cu un strat 
de grund plus un strat de protectie din vopsea rezistenta la lovire. 
Toate elementele metalice la care zincul ramane aparent (fie confectii metalice fie tabla 
plana la 
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sorturi si alte elemente formate la rece) vor fi protejate cu minim 350g/mp aluzincare 
sau 450g/mp zincare simpla. Zincarea sau aluzincarea se realizeaza in baie. 
Confectiile metalice se vor proteja cu vopsea antiacida (conf. STAS 10.128 si STAS 
10.702/2) pentru categoria de corozivitate C4 (ridicata) pentru mediu marin conform EN 
ISO 12944-2. 
 

− Transportul / circulatia pe verticală 
Pentru circulatia pe verticala a persoanelor sunt prevazute scari si rampe precum și 
mijloace de transport pe verticală separate (lifturi), clar delimitate pentru diferitele 
grupuri de utilizatori astfel: 

− sportivi si personal medical, inclusiv persoane cu disabilitati utilizatorii de scaune 
cu rotile; 

− aprovizionarea cu produse a zonei de catering si pentru evacuarea deșeurilor etc. 
Sunt prevazute inclusiv ascensoare de interventie pentru personalul ISU. 

 
7) Dotari  

Cladirea va fi dotata si echipata complet pentru o functionare optima. Lista completa de 
dotari si echipamente este cuprinsa in Anexa 1, parte a prezentei documentatii. 
 

 
A.4. Obiect 4 – Amenajari exterioare 

 
a.1) Descriere funcțională: 
Lucrarile de amenajari exterioare, se vor executa etapizat in functie de realizarea fiecarui 
obiect investitional. Sunt prevazute urmatoarele tipuri de lucrari: 

− Alei pietonale  
Compozitia urbana a propunerii si fluxurile de utilizatori (spectatorii) au generat spatiile 
si aleile majore ale complexului sportiv. Astfel s-a propus realizarea unei piete urbane la 
nivelul inferior al complexului (cca. 9,00m RMN) pe latura cu terenul stadionului de rugby, 
flancata de cladirile complexului sportiv, esplanada peluzei nord a stadionului, centrul 
sportiv de recuperare, refacere si cantonament, arena de tenis si viitorul stadion de rugby. 
Piata acasta va asigura si conexunea pietonala dintre strazile Primaverii si Pictor Ion 
Andreescu, facilitand conexiunea si integrarea complexului sportiv in zona urbana 
adiacenta. 
S-a prevazut alei si trotuare pietonale in jurul constructiilor pentru accesul utilizatoriIor 
cladirilor.  
Platformele pietonale, piata, aleile si  trotuarele se vor executa cu dalaje din piatra 
natural, piatra cubica, pavele de beton sau asfalt in functie de proiectul tehnic. 
In jurul cladirilor sunt prevazute trotuare si platforme, prevazute cu pantele 
corespunzatoare pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale. 

− Alei carosabile  
S-a prevazut o alee carosabila in jurul cladirii pentru acces ocazional al fortelor de 
interventie, precum si o cale de acces catre parcarea subterana de sub peluza sud. 

− Pentru preluarea apelor pluviale de pe platforma de parcare vor fi executate pante 
pentru scurgere, casiuri si geigere racordate la reteaua de canalizare. Imobilul va fi 
protejat de un trotuar perimetral cu panta 1% pentru realizarea scurgerii apelor rezultate 
din precipitatii. Carosabilul este asfaltat sau dalat cu piatra cubica/prefabricate 
autoblocante, care permite scurgerea rapida a apelor pluviale. 

− Parcaje  
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In interiorul proprietatii se va amenaja parcari supraterana, situate la nivelul demisolului 
stadionului sub tribuna est, langa terenul de antrenament de fotbal si atletism. 
Capacitatea parcarilor de la nivelul terenului este de cca. 240 de locuri. 
Pentru echipele de fotbal si oficiali se asigura 20 de locuri pentru autoturisme si  2 locuri 
pentru autocare in zona accesului de la peluza nord, cu acces din piata din incinta.   
Pe domeniul public al primariei in lungul strazii Pictor Ion Andreescu se pot amenaja 
suplimentar un numar de cca. locuri de parcare. 

− Spatii verzi  
Se propune realizare unor amenajari peisagere - spatii verzi, plantatii de arbusti si arbori 
respectiv oglinzi de apa in interiorul incintei, conform proiect de specialitate.  
In piata urbana de la peluza nord se vor realiza amenajari peisagere cu tematica florei 
regiunii Dobrogea, inclusiv bazine de apa cu tematica Delta Dunarii si litoralul Marii 
Negre. 
 

a.2) Date tehnice: 
1) Situatia ocuparilor definitive de teren 
- Teren aferent realizarii obiectului 4 ....................... 12.631,00 mp din teren complex 

sportiv, defalcat pentru fiecare obiect astfel:  
- Ob. 1 - Amenajari exterioare ................................. 10.465,00 mp 
- Ob. 2 - Amenajari exterioare ................................. 1.256,00 mp 
- Ob. 3 - Amenajari exterioare ................................. 910,00 mp 

 
2) Organizarea circulatiei: 
- accesul pietonal principal se face din strada Primaverii, strada Pictor Ion Andreescu si 

dinspre latura sudica dinspre Fantana Dragonului; pe aceste laturi terenul se vor elmina 
imprejmuirile actuale in vederea unei conectivitati organice cu zona urbana; 

- accesele carosabile sunt prevazute pe laturile est din strada Pictor Ion Andreescu; se 
pastreaza accesul actual in incinta complexului sportiv si se va realiza un acces pentru 
parcarea de la nivelul subteran intermediar; 

- circulatia pietonala se va desfasura pe platforma delimitata de carosabil cu 
stalpisori/bolarzi si pe trotuar; 

- accesul in cladiri se face de la nivelul terenului prin 3- 5 trepte la parterul caldirii 
propuse; 

- accesul persoanelor cu disabilitati locomotorii se asigura prin rampe exterioare; 
- accesul autoturismelor la subsol se face in mod organizat cu semafor atat la parcarea 

VIP (tribuna vest), cat si la cel pentru publicul general (tribuna est); 
- sunt prevazute spatii de parcare-stationare pentru 2 autocare (echipe) si 20 

autoturisme la nivelul pietei urbane de la peluza nord, iar la subsol sunt prevazute cca. 
240 locuri de parcare pentru parcarea VIP si a oficialilor; 

- sunt prevazute locuri de parcare pentru mașini ale stadionului alocate spectatorilor cu 
dizabilități (6% din totalul capacității). 
 

3) Dotari  
Obiectul va fi dotat si echipat complet pentru o functionare optima. Lista completa de 
dotari si echipamente este cuprinsa in Anexa 1, parte a prezentei documentatii. 
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Obiect 5 - Lucrarile de demolare-desfintare 
 
Înainte de începerea lucrărilor pentru realizarea complexului sportiv propus, respectiv 
construcția noului obiecte investitionale, stadionul, rena de tenis si celelalte cladiri se vor 
realiza lucrările de desfiintare corpuri existente.  
Lucrarile de desfiinater constau în urmatoarele activiati: 
- demolarea construcțiilor existente - stadion si anexe, cladiri tehnice; 
- desfacere drumuri si alei existente pe amplasamentele viitoarelor clădiri;  
- dezafectarea împrejmuirilor existente pe amplasament; 
- demolarea platformelor existente pe amplasamentul stadionului;  
- demontarea instalatie de iluminat nocturn al stadionului actual; 
- dezafectare instalatiilor existente pe amplasamentul viitoarelor clădiri; 
- dezafectarea terenului de fotbal existent.  
Demolarea se va începe de la cea mai înaltă cotă, până la cota +0,00m. 
După demolarea unei laturi a stadionului se poate începe amenajarea terenului la cotele 
finale, prin îndepărtarea surplusului de pământ , cu excavatoare și buldozere. 
Surplusul de pământul va fi depozitat într-o groapă indicate de către primărie. 
Stratul vegetal de pe extradosul gradenelor, va fi îndepărtat cu atenție și depozitat în spațiile 
indicate de către primărie. 
O atenție deosebită se va acorda la demolarea turnurilor de nocturnă de la nivelul terenului 
inconjurator.  
Demolarea va putea începe numai după evacuarea tuturor persoanelor din clădire și după 
decuplarea imobilul de la toate utilitățile (energie electrică, apă, gaz). 
Se vor respecta prescriptiile proiectelor tehnice de demolare-desfintare si prevederile 
normelor in vigoare. 

 
 

B. STRUCTURI DE REZISTENȚĂ 

Descrierile, soluţiile şi  rezultatele analizelor prezentate în acest capitol sunt pentru scenariul 
maximal. Pentru scenariul recomandat soluţiile sunt similare din punct de vedere tehnic. 

 
Proiectarea structurii de rezistenta a cladirilor se va realiza in baza legilor, normelor si 
standardelor in vigoare. legislatia Uniunii Europene precum si cele romanesti in domeniu 
constituie baza de reglementare a prezentei documentatii. In cazul unor situatii 
contradictorii (conflictuale) se vor aplica prevederile cele mai restrictive. Standardele 
Internationale, ale Uniunii Europene si standardele romanesti vor fi utilizate in completarea 
prevederilor legislative in scopul de a oferi solutii optime tehnico-economic. 

 
B1. Sistemul de susținere a excavației adânci 
Alegerea şi justificarea sistemului de susținere a excavației adânci 
Alegerea sistemului structural s-a facut astfel încât să respecte tema de arhitectură și 
cerințele funcționale.   
Soluția actuală din proiect, pentru fiecare obiect în parte, a fost adoptată pentru că s-a 
dovedit soluția care îndeplinește cerințele funcționale și respectă normele și normativele 
în vigoare, cu privire la comportarea, calculul și alcătuirea construcțiilor. 
Având în vedere litologia din amplasament, dar și funcțiunea viitoarelor construcții, care 
impun anumite restricții privind deplasările verticale sau încărcările transmise terenului de 
fundare depășesc capacitatea portantă a acestuia, sunt necesare lucrări de îmbunătățire a 
terenului de fundare, fie prin realizarea unor perne din material coeziv îmbunătățit cu liant 
hidraulic sau prin îmbunătățirea terenului în adâncime, prin realizarea unor coloane de 
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îndesare din beton și a unei platforme de transfer, care va asigura transferul în mod uniform 
a încărcărilor din radier către terenul de fundare îmbunătățit prin coloanele de îndesare.  

 
OBIECT 1.1 - STADION ”GHEORGHE HAGI”, ESPLANADA ŞI PARCAJE 
Ca sistem structural, stadionul are în alcăluire cadre formate din stâlpi și grinzi din beton 
armat, pereți din beton armat la nivelul demisolului, dar și elemente prefabricate din beton 
armat de tip “raker beam” și gradene.  
Infrastructura va fi realizată integral din beton armat. Sistemul de fundare este format 
dintr-o rețea de tălpi de fundare dispuse sub stâlpi și radier parțial la peluza Nord. Placa de 
pardoseală se va realiza din beton armat de 15cm grosime și se va arma cu plase sudate de 
armătură. 
Structura acoperișului va fi integral în soluție metalică. 
Înălțimi de nivel:  
- Demisol: 6,83m; 
- Parter: 5,27m; 
- Etaj: 5,75m. 

 
Figura 1: Vedere 3D Obiect 1.1 din modelul de calcul structural 

 

 
 

Figura 2: Perspectivă 3D transversală Obiect 1.1 din modelul de calcul structural 
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Zonele de esplanadă și parcaje din proximitatea stadionului, au dimensiuni la esplanada 
Nord de 35mx150m, iar la esplanada Est și parcaj 50mx186m. 
Zonele adiacente stadionului, esplanadele și parcajul, au o conformare structurală în sistem 
de cadre cu grinzi și stâlpi din beton armat. Sistemul de fundare este similar stadionului, și 
anume fundații de tip tălpi de beton armat sub stâlpi. 

 

 
Figura 3: Perspectivă 3D longitudinală Obiect 1.1 din modelul de calcul structural 

 

 

Figura 4: Secţiune tribuna Vest Obiect 1.1 
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Figura 5: Secţiune peluza Nord Obiect 1.1 

 

 

Figura 6: Plan acoperiş Obiect 1.1 din modelul de calcul structural 
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Figura 7: Vedere 3D tronson Obiect 1.1 din modelul de calcul structural 

 

Figura 8: Vedere fermă cu zăbrele Obiect 1.1 din modelul de calcul structural 

Zonele de esplanadă și parcaje din proximitatea stadionului, au dimensiuni la esplanada 
Nord de 35mx150m, iar la esplanada Est și parcaj 50mx186m. 
Zonele adiacente stadionului, esplanadele și parcajul, au o conformare structurală în sistem 
de cadre cu grinzi și stâlpi din beton armat. Sistemul de fundare este similar stadionului, și 
anume fundații de tip tălpi de beton armat sub stâlpi. 
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Figura 9: Plan Obiect 1.1- esplanada Nord din modelul de calcul structural 

 

 

Figura 10: Plan Obiect 1.1- esplanada Est şi parcaj din modelul de calcul structural 

 

 

 

 

 

Figura 11: Secţiune Obiect 1.1- esplanada Est şi parcaj 

OBIECT 1.1 – Piațeta - Soluția propusă pentru realizarea fundației obiectului  
Terenul de fundare este constituit din argilă prăfoasă la argilă, cafenie, cu concrețiuni de 
calcar și calcar degradat, cu compresibilitate mare-medie, având plasticitate medie la foarte 
mare (forajele geotehnice F1 și F2), încadrat în categoria terenurilor „medii” de fundare, 
conform normativului NP 074-2014. 
Fundația Obiectului 1.1. Piațeta va fi turnată peste o pernă din material coeziv îmbunătățit 
cu liant hidraulic compactat, de 50 cm grosime, în vederea limitării deplasărilor verticale și, 
implicit, a deformațiilor induse în obiect.  
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Figura 12: Schemă de principiu de fundare a obiectului 1.1 - Piaţeta 

 
OBIECT 1.2. - Soluția propusă pentru realizarea fundației  
Terenul de fundare, este constituit din argilă prăfoasă, gălbuie, cu compresibilitate mare, 
având plasticitate mare (forajul geotehnic F7), încadrat în categoria terenurilor „dificile” de 
fundare, conform normativului NP 074-2014. 

Având în vedere compresibilitatea mare a terenului de fundare, pentru a limita deplasările 
verticale ale terenului de antrenament, fundația terenului de joc va fi turnată peste o pernă 
din material coeziv îmbunătățit cu liant hidraulic compactat, de 50 cm grosime, în vederea 
limitării deplasărilor verticale și, implicit, a deformațiilor induse în obiect. 

 

 
 

Vedere perspectivă 3D Obiect 1.2 din modelul arhitectural 

 
OBIECT 1.3 – Cladire Vestiare sportivi - Soluția propusă pentru realizarea fundației  
Obiectul 1.3 de investiție constituie clădirea cu funcțiunea de vestiar pentru sportivi. 
Clădirea are forma rectangulară în plan și are lățimea de 14,35m cu lungimea de 39,4m. 
Regimul de înălțime al clădirii este de P+1E cu înălțimea de etaj de 4m. Sistemul structural 
al clădirii este format din cadre de beton armat. Circulația pe verticală se face prin 
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intermediul a două scări. Sistemul de fundare este constituit dintr-o rețea de grinzi de beton 
armat dispuse sub stâlpi. 

 

 
 

Figura 13: Vedere 3D Obiect 1.3 din modelul structural de calcul 

 
 
OBIECT 2.1 - Arena de Tenis „Simona Halep” 
Soluţia propusă pentru realizarea fundaţiei   
Terenul de fundare este constituit din argilă prăfoasă la argilă, cafenie-gălbuie, cu calcar 
degradat, cu compresibilitate mare-medie, având plasticitate medie (forajele geotehnice F3 
și F7), încadrat în categoria terenurilor „medii” de fundare, conform normativului NP 074-
2014. 
 
Având în vedere compresibilitatea mare a terenului de fundare, pentru a limita deplasările 
verticale ale terenului de antrenament, fundația arenei va fi turnată peste o pernă din 
material coeziv îmbunătățit cu liant hidraulic compactat, de 50 cm grosime, în vederea 
limitării deplasărilor verticale și, implicit, a deformațiilor induse în obiect. 
 
Având în vedere faptul că amenajările din faza 2 vor fi situate la cota 8,75 m rMN, în cazul 
laturii vestice și parțial sudice și nordice, precum și faptul că, până la cota 6,60m rMN, este 
prezent un strat de pământ cu sensibilitate la umezire (loess), s-a decis înlăturarea completă 
a stratului de loess până la cota 6,6 m rMN și înlocuirea pământului excavat cu o pernă de 
grosime aprox. 105/265 cm în vederea uniformizării deplasărilor verticale. 
Perna va fi realizată din material coeziv îmbunătățit cu liant hidraulic compactat, de 50 cm 
grosime, în vederea limitării deplasărilor verticale și, implicit, a deformațiilor induse în 
obiect.  
 
Terenul de fundare este constituit din argilă prăfoasă la argilă, cafenie-gălbuie, cu calcar 
degradat, cu compresibilitate mare-medie, având plasticitate medie (forajul geotehnic F6) 
încadrat în categoria terenurilor „medii” de fundare, conform normativului NP 074-2014. 
În figurile de mai jos sunt prezentate secțiuni prin fundația Arenei și prin soluția de 
îmbunătățire a terenului de fundare.  
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Sectiuni caracateristice AX5 si AX G – Arena de Tenis „SIMONA HALEP” 
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Plan cofraj parter- Arena de tenis „Simona Halep” 

 

 
 

Plan cofraj peeste etaj E1 Arena de Tenis „SIMONA HALEP” 
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OBIECT 2.2 - Teren de tenis antrenament (4 buc) 
Obiectul 2.2 de investiție,  în scenariul recomandat, îl reprezintă amenajarea a 4 terenuri de 
tenis de antrenament. Din punct de vedere structural, acesta va fi împrejmuit de un gard 
metalic ce are ca sistem de fundare grinzi continue de beton armat. 
La interior, pentru a asigura iluminarea terenurilor, vor fi dispuși stâlpi metalici. Sistemul de 
fundare al stâlpilor este format din fundații izolate de tip bloc și cuzinet realizate din beton 
armat.  
 
OBIECT 3 - Centru de recuperare, refacere şi cantonamente  
Capacitatea portantă a coloanelor din beton a fost estimată conform NP 123-2010 și SR EN 
1997-1:2004 pe baza parametrilor geotehnici ai straturilor de pământ.

 

Vedere 3D Obiect 3  din modelul structural de calcul 

Ținând cont de paragrafele anterioare, s-a adoptat ca soluție de fundare fundarea pe radier 
general de grosime 80 cm pe o pernă de transfer din material coeziv îmbunătățit cu liant 
hidraulic compactat, armată cu două rânduri de geogrile în vederea limitării şi 
uniformizării deplasărilor verticale.de grosime 50 cm şi coloane de îndesare din beton, de 
diametru 400 mm, de lungime aproximativă L=16 m, rezultând un număr de 1036 de 
coloane din condiții de preluare în condiții de siguranță și stabilitate a încărcărilor transmise 
de suprastructură (îmbunătățirea în adâncime a terenului de fundare). 

Deoarece evaluarea prescriptivă a capacității portante este orientativă, portanța reală 
fiind influențată atât de condițiile geotehnice reale, cât şi de tehnologia de execuție, 
conform NP  123/2010 art.5.3.1.2.: „Încercările pe piloţi se utilizează în faza finală de 
proiectare în vederea stabilirii capacităţii portante a piloţilor, pentru toate categoriile de 
construcţii.”, proiectarea finală a coloanelor se va realiza pe baza încărcărilor de probă la 
sarcinile estimate din proiectare, respectiv la solicitările predominante (compresiune). 
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În acord cu prevederile art.5.3.2.5., tabelul 2, din NP123/2010, numărul minim al 
coloanelor de probă în funcție de modul de solicitare, pentru un număr de coloane din 
beton armat din lucrare între 1001...2000 este:  6 coloane de probă, în cazul solicitărilor la 
compresiune. 
Încercările vor fi efectuate la nivelul N2 și N3 de calitate pentru încercările în teren ale 
coloanelor, conform NP045/2000. 

 
Schemă de principiu a îmbunătăţirii terenului de fundare (cotele sunt relative, raportate la 
cota 0,00 a construcţiei, 14,00 m rMN) 
 
Se recomandă să se realizeze un număr limitat de coloane preliminarii (minim 5 buc.) înainte 
de începerea execuţiei şi de începerea coloanelor de probă, astfel încât să se verifice 
tehnologia prin care să se obţină adâncimile de pătrundere vizate şi să se verifice consumul 
de beton/coloană. 
În acelaşi timp, având în vedere că se vizează o îmbunătăţire a terenului prin îndesarea 
pământului din jurul coloanelor în momentul realizării acestora, se prevede necesară 
realizarea unor încercări asupra terenului înainte şi după realizarea coloanelor, pentru a 
cuantifica îmbunătăţirea terenului din jurul coloanelor, respectiv creşterea parametrilor de 
rezistenţă ai acestuia. Programul de încercări va cuprinde încercări in situ de tip PDG care se 
vor efectua atât înainte, cât şi după realizarea coloanelor de îndesare, realizate după cum 
urmează: 

• Poligon de testare: încercări in situ de tip PDG înainte de realizarea coloanelor de 
îndesare şi încercări in situ de tip PDG după realizarea coloanelor de îndesare; 

• Coloane din lucrare: încercări in situ de tip PDG înainte de realizarea coloanelor de 
îndesare şi încercări in situ de tip PDG după realizarea coloanelor de îndesare. 

 
OBIECTUL 4 - Amenajări exterioare 
Pe amplasament, pentru a se putea realiza amenajările exterioare, sunt necesare realizarea 
unor parapeți, ziduri de sprijin, rampe auto etc. Acestea se vor fi realizate din beton armat. 
Ca și sistem de fundare se vor utiliza tălpi de beton armat sub parapeți și ziduri de sprijin.  

Suplimentar, pe amplasament se vor construi anumite clădiri cu funcțiuni de case de bilete 
și cabină de portar. Acestea vor fi realizate din cadre de beton armat – stâlpi, grinzi, plăci. 
Fundațiile vor fi de tip tălpi de beton armat dispuse sub stâlpi.  
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B.2. ANALIZA STRUCTURALĂ 
Încărcări şi acțiuni 
Încărcările considerate în calculul structurii pot fi clasificate astfel: 
- Încărcări gravitaționale: 

- Încărcări permanente (DL); 
- Încărcări de exploatare (utile)  (LL); 
- Încărcări din zăpadă (SL) -  (conform CR 1-1-4:2012). 

- Încărcări orizontale: 
- Seismice (conform P100-1:2013); 
- Încărcări din vânt (conform CR 1-1-4:2012). 
- Încărcări din variații de temperatură 
- Încărcări gravitaționale 

După natura și modul de manifestare încărcările gravitaționale se pot clasifica în încărcări 
permanente și încărcări variabile. 
Încărcările variabile (de exploatare) considerate în analiza structurii sunt în conformitate cu 
SR EN 1991-1-1:2004, CR 1-1-1/2012 și cu Tema de proiectare a Clientului. 
Încărcările permanente sunt determinate din greutatea proprie a elementelor structurale 
și nestructurale (finisaje planșee și elemente verticale, compartimentări grele, închideri 
fațade, instalații, echipamente fixe). 
Valori minimale ale încărcărilor specificate de către Client: 
- Încărcări de exploatare (LL): 

- Birouri                   3.00 kN/m2 
- Coridoare, scări și podeste   3.00 kN/m2 
- Terase necirculabile    0.75 kN/m2 
- Garaj (parcare + trafic)    5.00 kN/m2 
- Zone tehnice / depozitare        7.50 kN/m2 
- Spații cu aglomerări de persoane  3-5.00 kN/m2 

- Încărcări permanente Obiect 1.1 (DL): 
- Finisaje pe placa de peste parter    3.20 kN/m2 
- Finisaje pe placa de peste etajul 1    2.50 kN/m2 
- Finisaje pe placa de peste etajul 2    11.00 kN/m2 

- Încărcări permanente Obiect 1.3 (DL): 
- Finisaje pe placa de peste parter    2.65 kN/m2 
- Finisaje pe placa de peste etajul 1    2.75 kN/m2 
- Echipamente peste placa de peste etajul 1   2.50 kN/m2 

- Încărcări permanente Obiect 2.1 și 2.2 (DL): 
- Finisaje pe placa de peste parter    3.50 kN/m2 
- Finisaje pe placa de peste etajul 1 și 2    3.50 kN/m2 

- Încărcări permanente Obiect 3 (DL): 
- Finisaje pe placa de subsol        3.00 kN/m2 
- Finisaje pe placa de etaj curent   2.00 kN/m2 

Notă: Toate încărcările permanente menționate mai sus, pentru toate obiectele, includ 
pardoseală, tavan suspendat și instalații. 
Încărcarea dată de acțiunea seismică 
România are cea de-a doua cea mai severă seismicitate din Europa. Mai jos sunt 
reprezentate hârțile accelerațiilor maxime ale terenului pentru Europa și România. 
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Figura 14: Harta valorilor acceleraţiilor orizontale maxime ale terenului 

Forța tăietoare de calcul Fb, pentru fiecare direcție principală a structurii, considerată în 
calculul structurii cu metoda forțelor static echivalente, este determinată din formula: 

𝐹𝑏 = 𝛾𝐼.𝑒 ∙ 𝑆𝑑(𝑇) ∙ 𝑚 ∙ 𝜆  𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙
𝛽(𝑇)

𝑞
 

unde: 
- 𝑎𝑔 este accelerația la nivelul terenului, exprimată în m/s2; 

- 𝛽(𝑇) este spectrul normalizat de răspuns elastic al accelerațiilor absolute; 
- 𝑇  este perioada fundamentală de vibrație a clădirii în direcția acțiunii seismice, în 

secunde; 
- 𝑞 este factorul de comportare al structurii (factorul de reducere a forței seismice de 

calcul pe baza răspunsului inelastic al structurii), cu valori în funcție de tipul structurii și 
de capacitatea acesteia de disipare a energiei. 

- 𝛾𝐼.𝑒 este factorul de importanță-expunere al clădirii, conform P100-1:2013 și CR0-2012; 
- 𝑆𝑑(𝑇) este spectrul de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale accelerației 

terenului, corespunzătoare perioadei 𝑇, exprimat în m/s2; 
- 𝑚 este masa structurii, exprimată în kg; 
- 𝜆  este un factor de corecție care ține seama de contribuția modului propriu 

fundamental prin masa modală efectivă asociată acestuia. 
În momentul de faţă există o erată la normativul P100-1/2013 – care a intrat în vigoare în 
octombrie 2019 (Ordinul 2956/2019). Astfel, la proiectarea obiectelor s-a ţinut seama atât de 
normativul P 100-1/2013, cât şi de modificările şi de completările normativului P100-1/2013 
intrate deja în vigoare.   
Valorile factorului de comportare 𝑞 sunt indicate în capitolele normativului P100-1:2013, 
pentru diferite tipuri de materiale și sisteme structurale.  În calculul de ansamblu s-a 
considerat următorii factori de comportare:  

Corp 
Clasa de 

ductilitate 
Sistem de preluare a 

forțelor seismice 

Factor de 
comportare 

considerat, q 

Ob. 1.1 - Stadion, esplanade şi parcaj 

DCH 

Cadre din beton armat 3 

Ob. 1.3 - Vestiare sportivi Cadre din beton armat 3.75 

Ob. 2.1 - Arena de tenis  Cadre din beton armat  3  

Ob. 2.2 - Arena de tenis 1000 locuri Cadre din beton armat  3  

Ob. 3 - Centru de recuperare 
Cadre din beton armat – 

directia longitudinala 
4 
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 Structura cu pereti 
(necuplati) – directia 

transversala 
3.2 

Tabel 1: Determinarea factorului de comportare q 

Toate clădirile au clasa de ductilitate înaltă (DCH). 
Pentru calculul structurii s-a folosit metoda spectrului seismic de răspuns, iar la fazele 
ulterioare ale proiectului, pe lângă metoda spectrului de răspuns, acolo unde este cazul se 
pot folosi și metode avansate de calcul static neliniar conform cerințelor din Ordinul 
2956/2019. 
Forța seismică de proiectare este determinată de programul de calcul print-o analiză modală 
cu spectre de răspuns, ce are la bază ca sursă a maselor toate încărcările permanente 
gravitaționale și componenta cvasi-permanentă a încărcărilor variabile gravitaționale, 
considerate cu următorii coeficienți: 0.3 din valoarea încărcării de exploatare pentru birouri 
și locuințe, 0.6 pentru spații tehnice, 0.8 pentru zonele de depozitare și 0.4 pentru 
încărcările din zăpadă. 
Pentru calculul structurilor s-a folosit metoda spectrului seismic de răspuns. Pentru a oferi 
câteva informații referitoare la forțele seismice induse în acest moment, în continuare se 
vor calcula coeficienții seismici aferenți metodei forțelor statice echivalente pentru fiecare 
obiect în parte: 

Corp Direcția  
Factor de 

importanță 
expunere 

Factor de 
comportare 

Valoarea 
accelerației 

de 
proiectare 

Perioada 
de 

vibrație  

Valoarea 
spectrului 
normalizat 
de răspuns 

elastic 
pentru T 

Factor 
de 

corecție 

Coeficie
nt 

seismic 

q ag T β(T) λ cs 

Ob1.1 - 
peluza 

N 

x 1.2 3 0.2 0.976 1.79 1 0.143 

y 1.2 3 0.2 0.801 2.18 1 0.175 

Ob1.1 - 
tribuna 

V 

x 1.2 3 0.2 0.712 2.46 1 0.197 

y 1.2 3 0.2 0.966 1.81 1 0.145 

Ob 1.3 
x 1 3.75 0.2 0.444 2.50 1 0.133 

y 1 3.75 0.2 0.393 2.50 1 0.133 

Ob 2.1 
x 1.2 3 0.2 0.432 2.50 1 0.200 

y 1.2 3 0.2 0.375 2.50 1 0.200 

Ob 2.2 -
tribuna 
stanga 

x 1.2 3 0.2 0.425 2.50 1 0.200 

y 1.2 3 0.2 0.241 2.50 1 0.200 

Ob 2.2 - 
tribuna 
dreapta 

x 1.2 3 0.2 0.393 2.50 1 0.200 

y 1.2 3 0.2 0.236 2.50 1 0.200 

Ob 2.2 - 
cladire 

x 1.2 3 0.2 0.362 2.50 1 0.200 

y 1.2 3 0.2 0.351 2.50 1 0.200 
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spații 
tehnice 

Ob 2.2 - 
portic + 
metal 

x 1.2 3 0.2 0.533 2.50 1 0.200 

y 1.2 3 0.2 0.557 2.50 1 0.200 

Ob 2.2 - 
portic 
simplu 

x 1.2 3 0.2 0.557 2.50 1 0.200 

y 1.2 3 0.2 0.531 2.50 1 0.200 

Ob 3 
x 1.2 3.2 0.2 0.904 1.94 1 0.145 

y 1.2 4 0.2 1.612 1.09 1 0.065 

Tabel 2: Determinarea coeficientului seismic cs  

Încărcarea dată de acțiunea vântului 
Încărcările din vânt considerate sunt în conformitate cu codul de proiectare privind acțiunea 
vântului, indicativ CR 1-1-4:2012. În amplasament, presiunea de referință a vântului este 
𝑣𝑏0 = 0.50 𝑘𝑃𝑎, mediată pe o perioadă de 10 min, la înălțimea de 10 m. 

 

Figură 15. Zonarea valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului qb în kPa 

 Încărcarea dată de zăpadă 
Încărcările din zăpadă considerate sunt în conformitate cu codul de proiectare privind 
acțiunea zăpezii, indicativ CR 1-1-3:2012. În amplasament, încărcarea de referință la sol din 
greutatea stratului de zăpadă este 𝑠0,𝑘 = 1.5 𝑘𝑃𝑎. 
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Figură 16. Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol sk, kN/m2 

  
REALIZAREA MODELULUI DE CALCUL 
Pentru determinarea efectelor acțiunilor asupra construcțiilor, s-au realizat modele spațiale 
de calcul în soft-ul Etabs. 
Încărcarea seismică a fost considerată în modele atât prin metoda analizei modale cu 
spectre de răspuns, cât și prin metoda forțelor statice echivalente. 
 
MODELAREA INTERACȚIUNII TEREN-STRUCTURĂ 
Pentru modelarea interacțiunii sol-structură, sistemul de fundare al clădirilor s-a modelat 
cu elemente de tip „SHELL” cărora li s-au atribuit coeficienți de pat pe suprafața tălpilor de 
fundare, după cum urmează: 
- Pentru solicitări statice, s-a considerat coeficientul de pat      ks = 7000 kN/ m/ m2 ; 
- Pentru solicitări dinamice, s-a considerat coeficientul de pat ks = 21.000 kN/ m/ m2 . 
  
PRINCIPALELE REZULTATE ALE ANALIZEI 
 
OBIECT 1.1 - Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada şi parcaje 
Rezulate analiză modală 
Pentru determinarea modurilor proprii de vibrație semnificative s-a efectuat o analiză de tip 
„RITZ”. 
Rezultatele prezentate mai jos sunt obținute pe un model spațial, încastrat la nivelul cotei 
±0,00 care reprezintă cota teoretică de încastrare a clădirii.  

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios -Peluza Nord 

Mode Period UX UY RZ 

  sec       

1 0.976 0.1162 0.0001 0.1749 

2 0.852 0.2148 0.0002 0.1484 

3 0.801 0.0000312 0.3023 0.0003 

Tabel 3: Rezultatele analizei modale centralizate tabelar Obiect 1.1 - Peluză 
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Figură 17. Forma deformată a modului 1 de vibraţie – Peluza Nord 

Perioada proprie de vibrație a construcției în modul 1 este T1 = 0.976 sec caracterizată de 
torsiune generală  și de translație pe direcție longitudinală (UX). 
 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios -Tribuna Vest 

Mode Period UX UY RZ 

  sec       

1 0.966 0 0.4859 0.003 

2 0.712 0.000002982 0.000001548 0 

3 0.704 0 0.0129 0.0008 

Tabel 4: Rezultatele analizei modale centralizate tabelar Obiect 1.1 – Tribună 

 

Figură 18. Forma deformată a modului 1 de vibraţie – Tribuna Vest 

Perioada proprie de vibrație a construcției în modul 1 este T1 = 0.966 sec caracterizată de 
translație pe direcție longitudinală (UY). 

Masă clădiri 
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Greutatea totală a construcțiilor, exprimată în [kN], în gruparea fundamentală și în 
gruparea specială, la nivelul cotei +0.00, este redată tabelar mai jos: 

Corp 
Gruparea 

fundamentală [kN] 
Gruparea specială 

[kN] 

Peluza Nord 152681.1 93678.5 

Tribuna Vest 151867 89910.25 

 
Forță tăietoare de bază 
Forțele tăietoare de bază ce au rezultat din calculul spectral sunt prezentate tabelar mai 
jos: 

Corp Vx [kN] Vy [kN] 

Peluza Nord 9055.9 10507.44 

Tribuna Vest 14900.12 10940.47 

 
Valori deplasări 
Verificarea deplasărilor în urma acțiunii seismice se realizează în acord cu prevederile 
Anexei E din P100-1/2013. 
Deplasarea relativă la S.L.S. (Starea limită de Serviciu) 

dr(x,y)
SLS = ν ∙ q ∙ dre(x,y) ≤ dr,a(x,y)

SLS  

unde: 

dr(x,y)
SLS  - deplasarea relativă de nivel sub acțiunea seismului la SLS 

ν - Factor de reducere ce ține cont de intervalul de recurență al acțiunii seismice 
asociate verificărilor la SLS. Factorul are valoarea 0.5 (P100-1/2013); 
q - Factorul de comportare al structurii; 
dre(x,y) - Deplasarea relativă a aceluiași nivel, determinată prin calcul elastic sub 

încărcări seismice de proiectare, în direcțiile x și y 

dr,a(x,y)
SLS  - Valoare admisibilă pentru deplasarea relativă de nivel. 

Deplasarea relativă de nivel se limitează la valoarea: 

dr,a(x,y)
SLS = 0.0075h 

Corp  
dre(x), [-] 

 dre(y), [-] q ν [-]  dr(x)
SLS, [-]  dr(y)

SLS, [-] 
dra(y)

SLS, [-] 
admisibil 

Peluza 
Nord 

0.00314 0.00496 3 0.5 0.00471 0.00744 0.0075 

Tribuna 
Vest 

0.0013 0.00207 3 0.5 0.00195 0.0031 0.0075 

 
Deplasarea relativă la S.L.U. (Starea limită Ultimă) 

dr(x,y)
ULS = c ∙ q ∙ dre(x,y) ≤ dr,a(x,y)

ULS  

Unde: 

dr(x,y)
ULS  - deplasarea relativă de nivel sub acțiunea seismului la SLU; 

c - coeficient de amplificare al deplasărilor.  
Pentru structurile de beton armat, valorile c  pentru structura se  determină conform 
relației: 

1 ≤ c = 3 − 2.3
T1

Tc
≤

√𝑇𝐶𝑞

1.7
 

dr,a(x,y)
ULS = 0.025h 
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Din verificările realizate se poate observa că prevederea referitoare la deplasările impuse 
de cod sunt îndeplinite pentru ambele stări limite.  
 
OBIECT 1.3 – Cladire vestiare sportivi 
Rezulate analiză modală 
Pentru determinarea modurilor proprii de vibrație semnificative s-a efectuat o analiză de tip 
„RITZ”. 
Rezultatele prezentate mai jos sunt obținute pe un model spațial, încastrat la nivelul cotei 
±0,00 care reprezintă cota teoretică de încastrare a clădirii.  

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios – Obiect 1.3 

Case Mode 
Period 

UX UY RZ 
sec 

Modal 1 0.444 0.8352 0.0007 0.0665 

Modal 2 0.393 0.00009 0.9108 0.00 

Modal 3 0.368 0.064 0 0.8374 

Tabel 5: Rezultatele analizei modale centralizate tabelar Obiect 1.3 

 

  

Figură 19. Forma deformată a principalelor moduri de vibraţie – Obiect 1.3 

Din rezultatele analizei modale, se pot observa următoarele caracteristici modale ale 
structurii: 
Perioada proprie de vibrație a construcției în modul 1 este T1 = 0,444 sec caracterizată de 
translație pe direcție transversală (UX). 
 
 

Corp dre(x)
SLU, [-]  dre(y)

SLU, [-] q cx [-] cy[-]  dr(x)
SLU, [-]  dr(y)

SLU, [-] dr,a
SLU, [-] 

Peluza Nord 0.00314 0.00496 3 1 1 0.00314 0.00496 0.025 

Tribuna Vest 0.0013 0.00207 3 1.12 1 0.00146 0.00207 0.025 
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Masă clădiri 
Greutatea totală a construcției, exprimată în [kN], în gruparea fundamentală și în gruparea 
specială, la nivelul cotei +0.00, este redată tabelar mai jos: 

Corp 
Gruparea 

fundamentală [kN] 
Gruparea specială 

[kN] 

Total 19352 13134 

 

Forță tăietoare de bază 
Forțele tăietoare de bază ce au rezultat din calculul spectral sunt prezentate tabelar mai jos: 

Corp Vx [kN] Vy [kN] 

Total 1450 1549 

 

Valori deplasări 
Verificarea deplasărilor în urma acțiunii seismice se realizează în acord cu prevederile Anexei 
E din P100-1/2013. 
 
Deplasarea relativă la S.L.S. (Starea limită de Serviciu) 

dr(x,y)
SLS = ν ∙ q ∙ dre(x,y) ≤ dr,a(x,y)

SLS  

unde: 

dr(x,y)
SLS  - deplasarea relativă de nivel sub acțiunea seismului la SLS 

ν - Factor de reducere ce ține cont de intervalul de recurență al acțiunii seismice 
asociate verificărilor la SLS. Factorul are valoarea 0.5 (P100-1/2013); 

q - Factorul de comportare al structurii; 

dre(x,y) - Deplasarea relativă a aceluiași nivel, determinată prin calcul elastic sub 

încărcări seismice de proiectare, în direcțiile x și y 

dr,a(x,y)
SLS  - Valoare admisibilă pentru deplasarea relativă de nivel. 

Deplasarea relativă de nivel se limitează la valoarea: 

dr,a(x,y)
SLS = 0.005h 

Corp  
dre(x), [-] 

 dre(y), [-] q ν [-]  dr(x)
SLS, [-]  dr(y)

SLS, [-] 
dra(y)

SLS, [-] 

admisibil 

Obiect 1.3 0.001427 0.000867 3.75 0.5 0.002675 0.00162 0.005 

 

Deplasarea relativă la S.L.U. (Starea limită Ultimă) 

dr(x,y)
ULS = c ∙ q ∙ dre(x,y) ≤ dr,a(x,y)

ULS  

Unde: 

dr(x,y)
ULS  - deplasarea relativă de nivel sub acțiunea seismului la SLU; 

c - coeficient de amplificare al deplasărilor.  
Pentru structurile de beton armat, valorile c  pentru structura se  determină conform relației: 
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1 ≤ c = 3 − 2.3
T1

Tc
≤

√𝑇𝐶𝑞

1.7
 

dr,a(x,y)
ULS = 0.025h 

Din verificările realizate se poate observa că prevederea referitoare la deplasările impuse 
de cod sunt îndeplinite pentru ambele stări limite.  
 
OBIECT 2.1 – Arena de tenis 3000 locuri 
Rezulate analiză modală 
Pentru determinarea modurilor proprii de vibrație semnificative s-a efectuat o analiză de tip 
„RITZ”. 
Rezultatele prezentate mai jos sunt obținute pe un model spațial, încastrat la nivelul cotei 
±0,00 care reprezintă cota teoretică de încastrare a clădirii.  

 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios – Obiect 2.1 

Case Mode 
Period 

UX UY RZ 
sec 

Modal 1 0.558 0.0718 0.0009 0.671 

Modal 2 0.432 0.7424 0.0014 0.0679 

Modal 3 0.375 0.0064 0.7491 0.0014 

Tabel 6: Rezultatele analizei modale centralizate tabelar Obiect 1.3 

Perioada proprie de vibrație a construcției în modul 1 este T1 = 0.558 sec caracterizată de 
torsiune generală. 
 
Masă clădire 
Greutatea totală a construcției, exprimată în [kN], în gruparea fundamentală și în gruparea 
specială, la nivelul cotei +0.00, este redată tabelar mai jos: 

Corp 
Gruparea 

fundamentală [kN] 
Gruparea specială 

[kN] 

Total 128339 81895 

 
Forță tăietoare de bază 
Forțele tăietoare de bază ce au rezultat din calculul spectral sunt prezentate tabelar mai jos: 

Corp Vx [kN] Vy [kN] 

Total 11375 11300 

 

Valori deplasări 
Verificarea deplasărilor în urma acțiunii seismice se realizează în acord cu prevederile Anexei 
E din P100-1/2013. 
Deplasarea relativă la S.L.S. (Starea limită de Serviciu) 

Corp dre(x)
SLU, [-]  dre(y)

SLU, [-] q cx [-] cy[-]  dr(x)
SLU, [-]  dr(y)

SLU, [-] dr,a
SLU, [-] 

Obiect 1.3 0.001427 0.000867 3.75 1 1 0.00535 0.00325 0.025 
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dr(x,y)
SLS = ν ∙ q ∙ dre(x,y) ≤ dr,a(x,y)

SLS  

Deplasarea relativă de nivel se limitează la valoarea: 

dr,a(x,y)
SLS = 0.0075h 

Corp  
dre(x), [-] 

 dre(y), [-] q ν [-]  dr(x)
SLS, [-]  dr(y)

SLS, [-] 
dra(y)

SLS, [-] 

admisibil 

Obiect 2.1 0.002394 0.002057 3 0.5 0.003591 0.003085 0.0075 

 
Deplasarea relativă la S.L.U. (Starea limită Ultimă) 

dr(x,y)
ULS = c ∙ q ∙ dre(x,y) ≤ dr,a(x,y)

ULS  

dr,a(x,y)
ULS = 0.025h 

Din verificările realizate se poate observa că prevederea referitoare la deplasările impuse 
de cod sunt îndeplinite pentru ambele stări limite.  
 
OBIECT 3 – CENTRU DE RECUPERARE 
Rezulate analiză modală 
Pentru determinarea modurilor proprii de vibrație semnificative s-a efectuat o analiză de tip 
„RITZ”. 
Rezultatele prezentate mai jos sunt obținute pe un model spațial, încastrat la nivelul cotei 
±0,00 care reprezintă cota teoretică de încastrare a clădirii.  

 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios – Centru de recuperare 

Case Mode 
Period 

UX UY RZ 
sec 

Modal 1 1.612 0.000 0.4087 0.001 

Modal 2 0.904 0.2703 0.000 0.1242 

Modal 3 0.749 0.1107 0.000 0.2251 

Tabel 7: Rezultatele analizei modale centralizate tabelar Obiect 3 

 

Corp dre(x)
SLU, [-]  dre(y)

SLU, [-] q cx [-] cy[-]  dr(x)
SLU, [-]  dr(y)

SLU, [-] dr,a
SLU, [-] 

Obiect 2.1 0.002394 0.002057 3 1 1 0.007182 0.006171 0.025 
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Figură 20. Forma deformată a principalelor moduri de vibraţie – Obiect 3 

Perioada proprie de vibrație a construcției în modul 1 este T1 = 1.612 sec caracterizată de 
translație pe direcție longitudinală (UY). 
 
Masă clădire 
Greutatea totală a construcției, exprimată în [kN], în gruparea fundamentală și în gruparea 
specială, la nivelul cotei +0.00, este redată tabelar mai jos: 

Corp 
Gruparea 

fundamentală [kN] 
Gruparea specială 

[kN] 

Obiect 3 135192 91376 

 
Forță tăietoare de bază 
Forțele tăietoare de bază ce au rezultat din calculul spectral sunt prezentate tabelar mai jos: 

Corp Vx [kN] Vy [kN] 

Obiect 3 10153 5709 

 
Valori deplasări 
Verificarea deplasărilor în urma acțiunii seismice se realizează în acord cu prevederile Anexei 
E din P100-1/2013. 
Deplasarea relativă la S.L.S. (Starea limită de Serviciu) 

dr(x,y)
SLS = ν ∙ q ∙ dre(x,y) ≤ dr,a(x,y)

SLS  

Deplasarea relativă de nivel se limitează la valoarea: 
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dr,a(x,y)
SLS = 0.0075h 

Corp  
dre(x), [-] 

 dre(y), [-] q ν [-]  dr(x)
SLS, [-]  dr(y)

SLS, [-] 
dra(y)

SLS, [-] 

admisibil 

Obiect 3 
0.0023  3.2 0.5 0.00368  0.0075 

 0.002611 4 0.5  0.00522 0.0075 

 

Deplasarea relativă la S.L.U. (Starea limită Ultimă) 

dr(x,y)
ULS = c ∙ q ∙ dre(x,y) ≤ dr,a(x,y)

ULS  

dr,a(x,y)
ULS = 0.025h 

Din verificările realizate se poate observa că prevederea referitoare la deplasările impuse 
de cod sunt îndeplinite pentru ambele stări limite.  
 
B.3. LUCRĂRI DE EXCAVAȚII 
În urma analizei condițiilor de amplasament, inclusiv a caracteristicilor terenului și a 
condițiilor dictate de tema de proiectare, în baza tehnologiilor disponibile pe piața din 
România, piloții vor fi executați prin tehnologia de forare tubaj recuperabil, soluția propusă 
justificându-se atât prin condițiile reale ale proiectului, în speță de geometria excavației, 
natura terenului din amplasament ș.a., cât și prin fiabilitatea tehnico-economică oferită de 
această soluție (costuri și timp de execuție mai reduse, spațiu de lucru considerabil mai facil 
decât în cazul altor soluții posibile).  
În cadrul proiectului, au fost prevăzute elemente de monitorizare geotehnică precum 
înclinometre în piloții de susținere a excavației, precum și monitorizare topografică mărci 
de tasare pe construcțiile noi și cele învecinate ce vor trebui corelate cu lucrările de fundații 
speciale și excavații. Lucrările de monitorizare pe construcțiile învecinate vor demara înainte 
de începerea lucrărilor de execuție în amplasament. 
Toate taluzurile vor fi protejate în permanență cu o folie rezistentă la UV, impermeabilă și 
fixată corespunzător. În cazul în care se vor observa degradări, căderi ale pământului din 
taluz, acesta va fi protejat cu torcret. 
De asemenea, în cazul în care se vor observa degradări evidente sau căderea pământului 
dintre piloți, spațiul dintre aceștia va fi protejat cu torcret.  
Din punct de vedere tehnologic, pot fi necesare grinzi de ghidaj pentru realizarea piloților 
forați în toleranțele de execuție admise. Detaliile geometrice și tehnologice ale acestora vor 
fi propuse de executantul lucrărilor de piloți forați pe baza experienței sale și ținând cont de 
condițiile de amplasament. Se pot folosi și grinzi de ghidaj modulare (tronsoane metalice 
grele) prin care, eventual, să se reducă adâncimile de săpare pentru instalarea acestora. De 
asemenea, executantul lucrărilor de piloți forați va înainta și o propunere privind 
modalitatea de realizare a săpăturilor aferente execuției/ montării grinzilor de ghidaj 
(dimensiuni, protecții, sprijiniri etc.) și va avea în vedere reducerea lungimilor de tronsoane 
și reducerea timpului dintre demararea săpăturilor și betonarea grinzilor de ghidaj pentru a 
evita destabilizarea săpăturii, în special pe latura Sud-Vestică, cu construcții aflate la limita 
de proprietate. 

Corp dre(x)
SLU, [-]  dre(y)

SLU, [-] q cx [-] cy[-]  dr(x)
SLU, [-]  dr(y)

SLU, [-] dr,a
SLU, [-] 

Obiect 3 
0.0023  3.2 1 1 0.00736  0.025 

 0.002611 4 1 1  0.01044 0.025 
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Se atrage atenția că, în funcție de spațiul disponibil până la limita de proprietate, pentru 
realizarea grinzilor de ghidaj și a grinzii de coronament pot fi necesare sprijiniri simple din 
dulapi din lemn sau sprijiniri berlineze, după caz. 
De asemenea, nu se va începe execuția piloților forați aferenți peretelui de susținere a 
excavației adânci înainte de inspectarea construcțiilor învecinate și realizarea citirilor inițiale 
pe acestea. 
Având în vedere faptul că nivelul stabilizat al apei subterane a fost înregistrat la aproximativ 
0,5-4 m sub cota excavației finale nu este necesară realizarea unei incinte etanșe sau a unor 
lucrări de epuizment generale, ci doar local, în zona bașelor, unde cota de excavație va fi 
inferioară nivelului hidrostatic. 
În această fază de proiectare, s-a considerat excavarea până la cota 8,50 m rMN pentru 
realizarea pernei de pământ compactat pentru îmbunătățirea terenului. Astfel, pentru 
această cotă a excavației a fost dimensionată excavația (panta taluzului). În cazul în care, 
în fazele ulterioare ale proiectului, din detalierea structurilor proiectate şi/sau din 
investigațiile de teren suplimentare, se modifică – local sau general – cota excavației, va 
rezulta necesară re-analizarea soluțiilor. 
 
OBIECTUL  1.1. Stadion „Gheorghe Hagi”, Esplanada şi parcaje, Piațeta - SOLUȚIA 
PROPUSĂ PENTRU REALIZAREA EXCAVAȚIEI CORESPUNZĂTOARE INFRASTRUCTURII  
Toate lucrările de infrastructură, inclusiv fundațiile, vor fi realizate în interiorul unei excavații 
adânci, realizată vertical și susținută de pereți îngropați sau prin taluzuri. Adâncimea 
excavației de la cota terenului natural 0,7...12,30 m. 
Pentru susținerea excavației adânci se vor realiza: 
- un perete îngropat din piloți forați cvasi-tangenți, cu diametrul de 1080 mm, dispuși la o 

distanță inter-ax de 1100 mm, cu o lungime a peretelui cuprinsă între 17,00 m și 19,00 m 
care vor fi sprijiniți prin intermediul unui rând de șpraițuri metalice, în cazul laturii Vestice. 
Piloții vor fi solidarizați la partea superioară cu o grindă de coronament cu dimensiunile 
de 108x100 cm. Se atrage atenția că piloții vor avea și rol de perete de susținere 
permanent (în exploatare). 

- parțial excavație în taluz... și, parțial, excavație susținută printr-un perete îngropat din 
piloți forați cvasi-tangenți, cu diametrul de 880 mm, dispuși la o distanță inter-ax de 900 
mm, în cazul laturii Sudice. Piloții vor avea o lungime de 13,50 m și vor fi solidarizați la 
partea superioară cu o grindă de coronament cu dimensiunile de 88x100 cm. De 
asemenea, pentru a reduce încărcările din peretele îngropat, deoarece există spațiu 
până la limita de proprietate, a fost prevăzută realizarea unei excavații preliminare până 
la cota de 12,50 m rMN. Astfel a rezultat că nu sunt necesare sprijiniri cu șpraițuri 
metalice, peretele de susținere fiind autoportant (în consolă). 

- un perete îngropat din piloți forați cvasi-tangenți, cu diametrul de 620 mm, dispuși la o 
distanță inter-ax de 650 mm, cu o lungime a peretelui de 11,00 m, în cazul laturii Nordice 
și Nord-Vestice. Piloții vor fi solidarizați la partea superioară cu o grindă de coronament 
cu dimensiunile de 62x100 cm și vor fi – parțial – sprijiniți cu șpraițuri metalice. 

În cazul laturii Sud-Vestice, Sud-Estice și Estice, întrucât există spațiu suficient până la limita 
de proprietate, se va realiza un taluz cu panta minimă de 1:2, de la cota terenului natural la 
cota excavației. 
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Figură 21. Soluţii de susţinere a excavaţiei adânci pentru realizarea infrastructurii Obiectului 1.1. 

Etapele de execuție considerate în calcul sunt următoarele: 
- Pentru latura vestică pot fi descrise astfel (Figură 57 - Figură 63): 

- Execuția peretelui îngropat (din piloți) de la cota platformei de lucru și a grinzii de 
coronament; 

- Excavație cu contrabanchetă (bermă cu lățimea de 1,5 m la cota 14,00 m rMN) cu 
pantă de 1:2 până la cota finală a excavației; 

- Realizarea infrastructurii centrale și instalarea șpraițurilor; 
- Excavație contrabanchetă la cota finală și realizarea infrastructurii perimetrale; 
- demontarea șpraițurilor, după realizarea plăcii peste subsol și a umpluturilor 

necesare pentru esplanadă; 
- Continuarea realizării stadionului. 

- Pentru latura estică, sud-estică și sud-vestică pot fi descrise astfel (Figură 64 – Figură 67): 
- Realizarea excavației în taluz cu panta de 1:2 la cota finală de excavație; 
- Realizarea infrastructurii; 
- Realizarea lucrărilor de umpluturi perimetrale infrastructurii și continuarea realizării 

stadionului. 
- Pentru latura sudică și nordică pot fi descrise astfel: 

- Realizarea pre-excavației cu panta de 1:2, în cazul laturii sudice; 
- Realizarea piloților forați de la cota platformei de lucru; 
- Excavație de la cota platformei de lucru la cota excavației finale; 
- Continuarea realizării stadionului. 
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Figură 22. Etape de realizare a excavaţiei pentru 

realizarea tribunei Vest – starea actuală a 
amplasamentului 

Figură 23. Etape de realizare a excavaţiei pentru 
realizarea tribunei Vest – FAZA 2A – realizarea piloţilor 

foraţi   

  
Figură 24. Etape de realizare a excavaţiei pentru 

realizarea tribunei Vest – FAZA 2A – excavaţie centrală la 
cota finală cu păstrarea unei banchete perimetrale    

Figură 25. Etape de realizare a excavaţiei pentru 
realizarea tribunei Vest – FAZA 2A – instalarea şpraiţurilor 

metalice    

  
Figură 26. Etape de realizare a excavaţiei pentru 

realizarea tribunei Vest – FAZA 2A – excavaţie la cota 
finală, în zona perimetrală  

Figură 27. Etape de realizare a excavaţiei pentru 
realizarea tribunei Vest – FAZA 2A – realizarea 

infrastructurii perimetrale şi a umpluturilor pentru 
esplanada  
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Figură 28. Etape de realizare a excavaţiei pentru realizarea tribunei Vest – FAZA 2A – demontarea şpraiţurilor metalice 

şi continuarea construirii stadionului    

  
Figură 29. Etape de realizare a excavaţiei pentru 

realizarea tribunei est –situaţia actuală 
Figură 30. Etape de realizare a excavaţiei pentru realizarea 

tribunei est – FAZA 1 – demolarea tribunei existente 

 

 

  
Figură 31. Etape de realizare a excavaţiei pentru 

realizarea tribunei est – FAZA 2A – excavaţie în taluz la 
cota finală 

Figură 32. Etape de realizare a excavaţiei pentru 
realizarea tribunei est – FAZA 2A – realizarea 

umpluturilor concomitent cu realizarea infrastructurii 
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OBIECTULUI 1.2. - Teren de antrenament fotbal cu pista de atletism, gradene - SOLUȚIA 
PROPUSĂ PENTRU REALIZAREA EXCAVAȚIEI CORESPUNZĂTOARE INFRASTRUCTURII  
Lucrările de infrastructură, inclusiv fundațiile și îmbunătățirea terenului de fundare (pernă 
din material coeziv), vor fi realizate în interiorul unei excavații adânci, realizată vertical și 
susținută de pereți îngropați din piloți forați cu tubaj recuperabil sau prin taluzuri. 
Adâncimea excavației de la cota terenului natural este cuprinsă între 1 m și 6,50 m.  

Pentru latura Nord-Vestică, pentru susținerea excavației adânci se va realiza un perete 
îngropat din piloți forați cvasi-tangenți, cu diametrul de 880 mm, dispuși la o distanță inter-
ax de 900 mm, cu o lungime a peretelui de 15,00 m. Piloții vor fi solidarizați la partea 
superioară cu o grindă de coronament cu dimensiunile de 88x100 cm.  

În restul laturilor, se va realiza un taluz cu panta minimă de 1:2, de la cota terenului natural 
la cota finală a excavației. 

 
Figură 33. Soluţii de susţinere a excavaţiei adânci pentru realizarea infrastructurii Obiectului 1.2 

Pentru execuția bazinelor îngropate, a căror cotă de excavație este sub nivelul apei 
subterane, se vor realiza două incinte etanșe din palplanșe metalice, pe conturul acestora, 
care vor asigura susținerea excavației și săpătura în uscat. 

Etapele de execuție considerate în calcul sunt următoarele: 
- Pentru latura vestică pot fi descrise astfel: 

- Realizarea piloților forați de la cota platformei de lucru; 
- Excavație de la cota platformei de lucru la cota excavației finale; 
- Realizarea îmbunătățirii terenului de fundare (perna); 
- Continuarea construirii infrastructurii. 

- Pentru latura nordică, estică, sudică pot fi descrise astfel: 
- Realizarea excavației în taluz cu panta de 1:2 la cota finală de excavație; 
- Realizarea îmbunătățirii terenului de fundare (perna); 
- Continuarea construirii infrastructurii. 

Având în vedere configurația topografică a amplasamentului, într-o primă etapă, pentru 
realizarea piloților, va fi necesară, în zona Nord-Vestică a amplasamentului, realizarea unor 
lucrări de terasamente pentru platforma de lucru, care va fi poziționată la cota 13,00 m rMN, 
cu o lățime de 15 m, urmată de un taluz cu panta de 1:2 până la cota terenului natural. 
Se atrage atenția că piloții vor avea și rol de perete de susținere permanent în exploatare.  
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OBIECTUL 1.3. - Vestiare sportivi - SOLUȚIA PROPUSĂ PENTRU REALIZAREA EXCAVAȚIEI 
CORESPUNZĂTOARE INFRASTRUCTURII  
Lucrările de infrastructură, inclusiv fundațiile și îmbunătățirea terenului de fundare (perna 
din material coeziv), vor fi realizate în interiorul unei excavații adânci, realizată prin taluzuri. 
Adâncimea excavației de la cota terenului natural este de 2,10 m.  
Pentru susținerea excavației adânci se va realiza un taluz cu panta minimă de 1:2, de la cota 
terenului natural la cota finală a excavației. 
Etapele de execuție considerate în calcul sunt următoarele: 
- Realizarea excavației în taluz cu panta de 1:2 la cota finală de excavație; 
- Realizarea îmbunătățirii terenului de fundare (perna); 
- Continuarea construirii infrastructurii. 

 
OBIECTUL 2.1. - Arena de tenis „Simona Halep” - SOLUȚIA PROPUSĂ PENTRU REALIZAREA 
EXCAVAȚIEI CORESPUNZĂTOARE INFRASTRUCTURII  
Lucrările de infrastructură, inclusiv fundațiile și îmbunătățirea terenului de fundare (perna 
din material coeziv), vor fi realizate în interiorul unei excavații adânci, realizată vertical și 
susținută de pereți îngropați, sprijiniri berlineze sau prin taluzuri. Adâncimea excavației de 
la cota terenului natural este de 2,15...4,40 m.  
Pentru susținerea excavației adânci se vor realiza: 
- un perete îngropat din piloți forați cvasi-tangenți, cu diametrul de 620 mm, dispuși la o 

distanță inter-ax de 650 mm, cu o lungime a peretelui de 9,30 m, în cazul laturii Nordice, 
Nord-Estice, Estice și Sud-Estice. Piloții vor fi solidarizați la partea superioară cu o grindă 
de coronament cu dimensiunile de 62x70 cm; 

- sprijinire berlineză pe latura Sud-Vestică și Nord-Vestică, alcătuită din profile metalice 
HE300A dispuse la o distanță inter-ax de 1,50 m și dulapi de lemn, de la cota terenului 
amenajat în cadrul fazei 2 la cota finală a excavației. 

În cazul laturii Vestice, se va realiza un taluz cu panta minimă de 1:2, de la cota terenului 
amenajat în cadrul fazei 2 la cota excavației. 
Etapele de execuție considerate în calcul sunt următoarele: 
- Pentru latura vestică pot fi descrise astfel: 

- Realizarea excavației în taluz cu panta de 1:2 la cota finală de excavație; 
- Realizarea îmbunătățirii terenului de fundare (perna); 
- Continuarea construirii infrastructurii. 

- Pentru latura nordică, estică, sud-estică pot fi descrise astfel: 
- Realizarea piloților forați de la cota platformei de lucru; 
- Excavație de la cota platformei de lucru la cota excavației finale; 
- Realizarea îmbunătățirii terenului de fundare (perna); 
- Continuarea construirii infrastructurii. 

- Pentru latura sud-vestică și nord-vestică pot fi descrise astfel: 
- Execuția forajelor de la cota platformei de lucru, instalarea profilelor metalice de la 

cota platformei de lucru, betonarea de la cota bazei forajului până la cota excavației, 
umplerea spațiului dintre profilul metalic și tubaj cu material, într-o manieră 
controlată,  sudarea profilului UPN la partea superioară a profilului HE300-A; 

- Excavație de la cota platformei de lucru la cota excavației finale, pe măsură ce se 
realizează montarea dulapilor din lemn între profilele metalice; 

- Realizarea îmbunătățirii terenului de fundare (perna); 
- Continuarea construirii infrastructurii. 

 
OBIECTUL 2.3. - Teren de tenis antrenament - SOLUȚIA PROPUSĂ PENTRU REALIZAREA 
EXCAVAȚIEI CORESPUNZĂTOARE INFRASTRUCTURII  
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Lucrările de infrastructură, inclusiv fundațiile și îmbunătățirea terenului de fundare (perna 
din material coeziv), vor fi realizate în interiorul unei excavații adânci, realizată prin taluzuri 
și sprijinire berlineză. Adâncimea excavației de la cota terenului natural este de 1,10 m.  
Pentru realizarea excavației, se va realiza un taluz cu panta minimă de 1:2, de la cota 
terenului natural la cota finală a excavației. 

 
Figură 34. Soluţii de susţinere a excavaţiei adânci pentru realizarea infrastructurii obiectului 2.3 

 

Etapele de execuție considerate în calcul sunt următoarele: 
- Pentru latura sudică pot fi descrise astfel: 

- Execuția forajelor de la cota platformei de lucru, instalarea profilelor metalice de la 
cota platformei de lucru, betonarea de la cota bazei forajului până la cota excavației, 
umplerea spațiului dintre profilul metalic și tubaj cu material, într-o manieră 
controlată,  sudarea profilului UPN la partea superioară a profilului HE300-A; 

- Excavație de la cota platformei de lucru la cota excavației finale, pe măsură ce se 
realizează montarea dulapilor din lemn între profilele metalice; 

- Realizarea îmbunătățirii terenului de fundare (perna); 
- Continuarea construirii infrastructurii. 

- Pentru restul laturilor, pot fi descrise astfel: 
- Realizarea excavației în taluz cu panta de 1:2 la cota finală de excavație; 
- Realizarea îmbunătățirii terenului de fundare (perna); 
- Continuarea construirii infrastructurii. 

 
OBIECTUL 3. - Construire Centru de recuperare, refacere şi cantonamente - SOLUȚIA 
PROPUSĂ PENTRU REALIZAREA EXCAVAȚIEI CORESPUNZĂTOARE INFRASTRUCTURII  
Toate lucrările de infrastructură, inclusiv fundațiile, vor fi realizate în interiorul unei excavații 
adânci, realizată vertical și susținută de pereți îngropați sau prin taluzuri. Adâncimea 
excavației de la cota terenului natural este de 5-6 m.  
Pentru susținerea excavației adânci se va realiza un perete îngropat din piloți forați cvasi-
tangenți, autoportanți, cu diametrul de 620 mm, dispuși la o distanță inter-ax de 650 mm, 
cu o lungime a peretelui de 11,80 m. Piloții vor fi solidarizați la partea superioară cu o grindă 
de coronament cu dimensiunile de 62x70 cm. 
Pentru latura din Vest adâncimea excavației de la cota terenului natural/amenajat este de 
1,20 m, astfel, s-au prevăzut taluzuri, cu panta de 1:2.  
Etapele de execuție considerate în calcul sunt următoarele: 
- Pentru latura vestică: 

- Excavație la cota finală în taluz cu panta de 1:2; 
- Realizarea îmbunătățirii terenului de fundare; 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

 

Soluți i  p entru  
s truct uri  
s igure  

 
POPP & ASOCIAȚII SRL 
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed  or multiplied without the written consent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără ac ordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

 176 / 393  
DEXȚ-OSP-R00 

 

- Realizarea infrastructurii și a suprastructurii construcției. 
- Pentru restul laturilor: 

- Execuția peretelui îngropat (din piloți) de la cota platformei de lucru și a grinzii de 
coronament; 

- Excavație la cota finală; 
- Realizarea îmbunătățirii terenului de fundare (pernă de transfer și coloane de 

îndesare din beton); 
- Realizarea infrastructurii și a suprastructurii construcției. 

 

 

Figură 35. Soluţii de susţinere a excavaţiei adânci pentru realizarea infrastructurii obiectului 3 

 

 
SOLUȚII ALTERNATIVE 
În funcție de informațiile furnizate de investigațiile de teren din amplasament, precum și de 
conformarea structurală a infrastructurii, pentru susținerea excavației adânci s-au 
considerat și alte soluții tehnologice, dar care nu au rezultat mai avantajoase, din punct de 
vedere tehnico-economic.  
În ceea ce privește tehnologia de forare a piloților forați, s-a optat pentru o tehnologie de 
forare cu tubaj recuperabil, care este des întâlnită pe piața construcțiilor, deoarece natura 
terenului din amplasament prezintă sensibilitate la umezire (loess). Având în vedere 
prezența în amplasament a pământului cu sensibilitate la umezire, se interzice forarea cu 
fluid pentru astfel de pământuri. Tehnologia de forare cu șnec continuu nu se poate aplica, 
deoarece fișa piloților intră în acvifer, lucru care impune sprijinirea pereților forajului și, 
astfel, soluția fezabilă este de susținere prin tubaj recuperabil. 
Soluția de susținere prin ancoraje în teren cu rol temporar implică depășirea limitei de 
proprietate pentru realizarea acestor lucrări îngropate, ceea ce implică obținerea 
acordurilor proprietarilor terenurilor învecinate. În mod similar, și în cazurile realizării 
taluzurilor cu pantă abruptă, lucrările de țintuire necesare ar implica depășirea limitei de 
proprietate. 
 
ANALIZA STRUCTURALĂ ȘI GEOTEHNICĂ 
Proiectarea excavației adânci s-a realizat respectând prevederile NP 124:2010 „Normativ 
privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susținere”, a NP 120-14 „Normativ privind 
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cerințele de proiectare, execuție și monitorizare a excavațiilor adânci în zone urbane”, 
respectiv a P100-1/2013 „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare 
pentru clădiri”. Prevederile normativelor menționate se aplică în concordanță cu SR EN 
1997-1:2004: Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1 - Reguli generale. Prin urmare, au 
fost realizate calcule la Starea Limită de Serviciu și Starea Limită Ultimă (STR și GEO), luând 
în considerare trei situații de proiectare considerate reprezentative pentru prezenta lucrare: 

− Situație normală de proiectare; 

− Situație accidentală de proiectare; 

− Situație seismică de proiectare. 
 
STAREA LIMITĂ DE SERVICIU 
Verificarea la starea limită de exploatare normală presupune limitarea deplasării orizontale 
a peretelui. Valorile coeficienților parțiali de siguranță au fost considerate unitare, așa cum 
este indicat în SR EN 1997-1:2004 (§2.4.8(2)), iar calculul a fost realizat pentru situația 
normală de proiectare. 
 
STAREA LIMITĂ ULTIMĂ (STR și GEO) 
Prezenta proiectare a sistemului de sprijinire pentru situația normală de proiectare a fost 
realizată pentru Stările Limită Ultime STR și GEO în abordarea de calcul 1 în conformitate cu 
SR EN 1997 1:2004 în 2 grupări: în gruparea/combinația 1, coeficienții parțiali de siguranță 
au fost aplicați efectelor acțiunilor (γE=1,35); în gruparea/combinația 2, factorii parțiali de 
siguranță au fost aplicați parametrilor de rezistență ai pământului (γM=1,25 pentru unghiul 
de frecare internă și coeziunea efectivă). 
După cum recomandă SR EN 1997-1:2004 (§2.4.7(3)) și SR EN 1998-1:2004 (§3.2.4(2)), au 
fost aplicați coeficienți parțiali de siguranță unitari asupra efectelor acțiunilor și factori 
parțiali de siguranță supraunitari asupra parametrilor de rezistență ai pământului (γM=1,25 
pentru unghiul de frecare internă și coeziunea efectivă), pentru situațiile de proiectare 
accidentală și seismică. 
 
ÎNCĂRCĂRI ȘI ACȚIUNI 
S-au considerat în calcul încărcările rezultate din împingerea pământului, încărcările aduse 
de eventuale suprasarcini ce pot fi prezente pe conturul excavației (cauzate de procesul 
tehnologic, de trafic, construcții învecinate etc.). 
Pentru situația seismică de proiectare, la evaluarea presiunii masivul de pământ s-a luat în 
considerare o presiune suplimentară din cauza sarcini seismice în afară de cele statice. În 
plus, în conformitate cu prevederile P100-1:2013 și SR-EN 1998-5:2004, sistemul de 
susținere va fi supus unor forțe de inerție. 
S-a considerat o perioadă de expunere (durata de viață proiectată a incintei provizorii) de 2 

ani, pentru care a fost considerat un coeficient de importanță I = 0,35. 
În calcul, au fost considerate două situații de proiectare accidentală: 

− excavație neplanificată care reprezintă ipoteza că s-ar putea realiza o săpătură 
suplimentară, neplanificată, de maxim 0,5 m adâncime. 

− umezirea pachetului coeziv sensibil la umezire ca urmare a expunerii la ploaie, intemperii, 
etc. cauzate de excavarea pentru realizarea construcțiilor sau a infiltrațiilor apei 
meteorice/pluviale/accidente la rețelele de canalizare și apă potabilă. 

Se atrage atenția că situațiile accidentale de proiectare nu se pot constitui în situații normale 
(depășiri intenționate ale încărcărilor din procesul de execuție sau ale cotelor de excavație), 
acestea nefiind acoperite de toate etapele de analiză/ calcul și/sau de coeficienții parțiali 
aferenți situațiilor curente, iar în eventualitatea unei astfel de situații accidentale trebuie 
realizate urgent evaluări suplimentare, inclusiv în baza rezultatelor obținute în urma 
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procesului de monitorizare și chiar a unor măsurători suplimentare care pot rezulta 
necesare. 

 
REALIZAREA MODELULUI DE CALCUL 
Pentru a studia stabilitatea sistemului de susținere a excavației verticale, s-au efectuat 
calcule 2D prin metoda elementului finit considerând ipoteza unei stări plane de deformații 
(ipoteză acoperitoare) și cu suprasarcini la nivelul terenului sau la nivelul cotei de fundare a 
construcțiilor învecinate. Analiza stării de eforturi și deformații a fost realizată folosind 
pentru pământ un model de comportare a terenului în domeniul neliniar, care ține cont de 
variația rigidității în funcție de nivelul de eforturi, în fazele de descărcare și re-încărcare,.  
Pentru elementele din beton armat (piloți forați, plăci, șpraițuri etc.) a fost considerat 
modelul liniar elastic. 
 
INVESTIGAȚII GEOTEHNICE SUPLIMENTARE 
În urma datelor rezultate, neașteptat de neuniforme, variabilitate mare etc. se prevede 
necesară realizarea unui Studiu Geotehnic de Detaliu pentru fazele ulterioare de proiectare, 
conform condițiilor impuse de normele europene preluate ca standarde românești SR EN 
1997-1:2006 (Eurocod 7 - Partea 1: Proiectare geotehnică. Reguli Generale), SR EN 1997-
2:2008 (Eurocod 7 - Partea 2: Proiectare geotehnică. Investigații de teren) și normativul 
românesc NP 074-2014, Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, 
verificat la cerința Af. 
Se vor realiza minim 5 foraje geotehnice, cu adâncimea de minim 15 m, astfel: 

− 3 foraje geotehnice în zona tribunei de est a viitorului stadion (Obiectul 1.1); 

− 2 foraje geotehnice în zona centrală a viitorului stadion (Obiectul 1.1); 

− 2 foraje geotehnice în zona tribunei de vest a viitorului stadion (Obiectul 1.1); 

− 2 foraje geotehnice în taluzul din viitorului teren de antrenament (Obiectul 1.2); 

− 1 foraj geotehnic în zona terenului de tenis/arenei de tenis de 1000 de locuri (Obiectul 
2.3/2.2). 

Suplimentar, se va realiza un foraj echipat pentru efectuarea de măsurători seismice prin 
metoda Downhole, de 50 m lungime, în zona stadionului.  
Două din forajele geotehnice vor fi echipate piezometric, în vederea măsurării nivelului 
hidrostatic. 
În plus, se atrage atenția că, în urma informațiilor furnizate de Studiul Geotehnic sistemul 
de susținere poate suferi modificări semnificative – se poate prevedea necesară o incintă 
etanșă (de exemplu perete de susținere din pereți mulați sau piloți secanți) și un sistem de 
epuizment dimensionat în consecință. În acest caz sistemul de epuizment va fi dimensionat 
astfel încât lucrările de execuție să se desfășoare în uscat și să se evite fenomenul de ridicare 
a bazei excavației. Ținând cont de informațiile avute în acest moment despre nivelul apei 
subterane, prin soluția propusă nu este necesar un sistem de epuizment. Pentru zonele de 
bașe mai adânci se vor realiza local lucrări de epuizment de suprafață. 
Încercările de laborator se vor efectua în laboratoare autorizate conform normelor în 
vigoare, după următorul program: 

− încercări de laborator pe probele netulburate: 
- încercări de identificare: analiza granulometrică, limitele de plasticitate (limitele 

Atterberg), greutatea volumică, umiditatea; 
- încercări edometrice de compresibilitate (cu încărcarea probei de la efortul geologic, 

descărcare și reîncărcare) și încercări edometrice duble (pe probe la umiditatea 
naturală și pe probe saturate) și încercări edometrice cu inundare pe treapta de 300 
kPa.; 
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- Încercările se vor efectua pe probe la umiditatea naturală, pentru probele prelevate 
de la adâncimi situate deasupra nivelul apei subterane și saturate, pentru probele 
prelevate de la adâncimi situate sub nivelul apei subterane; 

- încercări de consolidare pe o treaptă în edometru (aproximativ la treapta 
reprezentativă efortului adus de viitoarea construcție, la reîncărcarea probei), inclusiv 
determinarea permeabilității pământului, pe probe de pământ din stratul de argilă 
din suprafață în care se poate infiltra apa din precipitații sau apa subterană; 

- încercări de forfecare directă (de tip consolidat-nedrenat – C.U., pe diferite trepte de 
consolidare, în funcție de adâncimea de prelevare a probei și de tip consolidat-drenat 
– C.D.); 

- Încercările se vor efectua pe probe saturate. 
- determinarea indicelui de tasare suplimentară la umezire, im300. 

− încercări de laborator pe probe de pământ tulburate: 
- încercări de identificare: analiza granulometrică, umiditatea, limitele de plasticitate 

(limitele Atterberg) – pământuri coezive, respectiv indicele minim și maxim al porilor 
la adâncimea la care vor fi efectuate încercările SPT – pământuri necoezive. 

− încercări pe roci (calcar): 
- determinarea rezistenței la compresiune punctuală, conform ASTM D2938; 
- determinarea greutății volumice. 

Pentru determinarea proprietăților de rezistență și de deformabilitate a pământurilor 
necoezive și ale pământurilor slab coezive (moi) din care nu se vor putea preleva probe 
netulburate, se vor executa încercări de penetrare dinamică standard (SPT) în interiorul 
forajelor geotehnice. 
Se vor preleva 2 probe de apă în vederea realizării analizelor chimice pentru determinarea 
agresivității asupra betoanelor și metalelor. 
În vederea determinării geometriei fundațiilor zidului de sprijin existente în amplasament, 
precum și pentru a determina natura terenului de fundare pentru acestea, se vor efectua 
două sondaje de dezvelire a fundațiilor zidului din zona nord-vestică a amplasamentului. 
 
B.4. URMĂRIREA ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR 
 
DATE GENERALE 
Principiile generale ale urmăririi comportării în timp a construcțiilor sunt stipulate de 
normativul P 130 1999 care răspunde prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea 
construcțiilor și ale regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, 
intervențiile în timp și post-utilizarea construcțiilor, aprobat prin HGR nr. 766/1997. Conform 
aceluiași normativ, organizarea urmăririi comportării în timp cade în responsabilitatea 
proprietarului construcțiilor (Beneficiarului). 
Normativul NP 120-2014 prevede obligativitatea realizării monitorizării excavației adânci și 
a construcțiilor aflate în zona adiacentă a acestora. În plus, menționează că această 
activitate se face în baza unui Proiect de monitorizare care este parte componentă din 
proiectul general al excavației adânci, respectiv Programul de monitorizare – urmărirea 
comportării în timp a construcției noi și a influenței construirii acesteia asupra construcțiilor 
învecinate, iar rezultatele măsurătorilor vor fi incluse în rapoarte de monitorizare (de 
interpretare), care vor conține și eventualele măsuri care se impun și care trebuie realizate 
pe perioada de execuție a lucrărilor. 
 
Necesitatea urmăririi comportării în timp a construcțiilor este prevăzută și de Eurocodul 7, 
Partea 1, adoptat în România ca SR EN 1997-1:2004, precum și de ST 016-1997. 
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Scopul monitorizării este de a obține informații în vederea asigurării aptitudinii 
construcțiilor pentru o exploatare normală, evaluarea condițiilor pentru prevenirea 
incidentelor, accidentelor și avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi 
de vieți și de degradare a mediului. Efectuarea acțiunilor de urmărire a comportării 
construcțiilor se execută în vederea satisfacerii prevederilor privind menținerea cerințelor 
de rezistență, stabilitate și durabilitate, dar și de exploatare ale construcției noi, precum și 
pentru menținerea rezistenței și stabilității construcțiilor învecinate. 
De asemenea, scopul urmăririi comportării în timp a construcțiilor este de a aduce clarificări 
în legătură cu:  

− verificarea validității ipotezelor de proiectare.  

− identificarea diferențelor dintre condițiile reale în teren și cele presupuse la proiectare. 
Se vor monitoriza următoarele construcții învecinate: 

− Vest: trotuar și strada Primăverii, situat lângă, respectiv, la 5 m distanță de limita de 
proprietate; 

− Sud: parcare și blocuri având regimul de înălțime P+8E+9R, situată la aproximativ 6 m, 
respectiv, 15-20 m distanță de limita de proprietate; 

− Est: str. Pictor Ion Andreescu, clădire în execuție P+1E+M și teren fără construcții, situată 
la aproximativ 5 m, respectiv, 15-20 m distanță de limita de proprietate. De asemenea, 
amplasamentul se învecinează pe zona Nordică cu terenul de rugby ce se află în afara 
limitei de proprietate aferentă documentației pentru prezenta faza de Studiu de 
Fezabilitate. 

Înainte de începerea oricăror lucrări de construcție în șantier, Responsabilul cu lucrările de 
urmărire va realiza citirile „de zero”, pe elementele de monitorizare prevăzute în prezentul 
document.  
 
Pentru acest proiect urmărirea comportării în timp a construcției se încadrează în categoria 
„urmărire curentă” și se va realiza în conformitate cu prevederile Normativului privind 
urmărirea în timp a construcțiilor P130/1999. Pentru aceasta se vor urma specificațiile din 
cadrul Programului de monitorizare – urmărirea comportării în timp a construcției noi și a 
influenței construirii acestora asupra construcției învecinate, ce va fi elaborat în fazele 
următoare de proiectare.  
Urmărirea curentă este o activitate de urmărire a comportării construcțiilor care constă din 
observarea și înregistrarea unor aspecte, fenomene și parametri ce pot semnala modificări 
ale capacității construcțiilor de a îndeplini cerințele de rezistență, stabilitate și durabilitate 
ale acesteia. 
Urmărirea curentă a comportării construcțiilor se efectuează prin examinare vizuală directă 
și cu mijloace de măsurare de uz curent permanent sau temporare. 
Lucrările de monitorizare a construcțiilor noi și urmărirea influenței construirii acestora 
asupra construcțiilor învecinate pe perioada de execuție vor fi realizate prin grija 
Beneficiarului, de o companie specializată cu experiență. Se recomandă ca această 
companie să fie independentă de Executant. Obligațiile Executantului și ale 
subcontractorilor săi cu privire la activitatea de monitorizare vor trebui prevăzute detaliat 
în Programul de Urmărire a comportării în Timp a Construcției (Proiect de monitorizare, 
conform NP120-2014) - parte a proiectului structurii de rezistență și excavației adânci - și în 
Caietele de Sarcini, aferente fazei de proiectare Proiect Tehnic. 
Datele obținute în urma lucrărilor de monitorizare vor fi comunicate permanent și cu 
promptitudine Proiectantului, prin grija Beneficiarului, astfel încât să se analizeze în 
comparație cu ipotezele și rezultatele din proiectare și să se dispună eventuale măsuri de 
corecție care pot rezulta necesare. 
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Monitorizarea va trebui continuată prin inspecții periodice, măsurători de tasare și de fisuri 
și pe perioada de exploatare a construcției noi după un program stabilit de Proiectant în 
urma rezultatelor monitorizării de pe perioada de execuție. 
 
LUCRĂRI DE MONITORIZARE PE PERIOADA EXECUȚIEI 
Urmărirea construcțiilor învecinate va demara înainte de începerea lucrărilor de execuție și 
se va realiza prin:  

− inspecții vizuale și măsurători de deschidere a fisurilor;  

− măsurători de tasări ale structurilor construcțiilor învecinate. În acest scop, se vor ins; 
Urmărirea comportării excavației adânci (și a lucrărilor de susținere a acesteia) pe perioada 
de realizare a infrastructurii construcțiilor noi va fi realizată prin:  

− inspecții vizuale ale taluzurilor și gardurilor învecinate de la limita de proprietate; 

− măsurarea deplasărilor peretelui de susținere a excavației pe mărci de vizare (deplasare 
planimetrică) și de tasare montate pe grinda de coronament, astfel: 
- 25 de mărci în cazul Obiectului 1.1. Stadion „Gheorghe Hagi”, Esplanadă și parcaje, 

Piațetă; 
- 12 mărci în cazul Obiectului 1.2. Teren de antrenament fotbal cu pistă de atletism, 

gradene; 
- 5 mărci în cazul Obiectului 3. Centru de recuperare, refacere și cantonamente; 
- 7 mărci în cazul Obiectului 2.1. Arena de tenis „Simona Halep”; 

− coloane înclinometrice montate în peretele de susținere din piloți, având lungimea 
peretelui și suplimentar, 0,5 m, pentru a depăși grinda de coronament, iar 5 m se vor 
fora sub baza peretelui de piloți, astfel: 
- 16 de coloane înclinometrice în cazul Obiectului 1.1. Stadion „Gheorghe Hagi”, 

Esplanadă și parcaje, Piațetă, din care 4 coloane înclinometrice vor fi montate în 
taluzuri; 

- 4 coloane înclinometrice în cazul Obiectului 1.2. Teren de antrenament fotbal cu pistă 
de atletism, gradene; 

- 2 coloane înclinometrice în cazul Obiectului 3. Centru de recuperare, refacere și 
cantonamente; 

- 2 coloane înclinometrice în cazul Obiectului 2.1. Arena de tenis „Simona Halep”; 

− coloane tasometrice în terenul de fundare, astfel: 
- 2 de coloane tasometrice în cazul Obiectului 1.1. Stadion „Gheorghe Hagi”, Esplanadă 

și parcaje, Piațetă; 
- 2 coloane tasometrice în cazul Obiectului 3. Centru de recuperare, refacere și 

cantonamente; 

− măsurarea nivelului hidrostatic în piezometrele executate în cadrul viitorului Studiu 
Geotehnic de Detaliu, dacă este cazul; 

− mărci de tasare pe construcțiile noi pentru măsurarea prin nivelment geometric de 
precizie; acestea vor fi instalate în subsolul construcțiilor, astfel: 
- 100 de mărci în cazul Obiectului 1.1. Stadion „Gheorghe Hagi”, Esplanadă și parcaje, 

Piațetă; 
- 12 mărci în cazul Obiectului 1.2. Teren de antrenament fotbal cu pistă de atletism, 

gradene; 
- 5 mărci în cazul Obiectului 1.3. Vestiare sportivi 
- 10 mărci în cazul Obiectului 3. Centru de recuperare, refacere și cantonamente; 
- 20 mărci în cazul Obiectului 2.1. Arena de tenis „Simona Halep”; 
- 3 mărci în cazul Obiectului 2.2. Arena de tenis mică  1000 locuri 
- 5 mărci în cazul Obiectului 2.3. Teren de tenis antrenament.  
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Informații despre comportamentul terenului de fundare în afara excavației se vor obține și 
indirect prin extrapolarea rezultatelor măsurătorilor sistemului de susținere a excavației 
adânci: măsurători înclinometrice, topografice etc. 
Pe perioada realizării peretelui îngropat din piloți, inclusiv execuția grinzii de coronament, 
până la demararea lucrărilor de excavații, se vor inspecta şi măsura construcțiile 
învecinate (măsurători topografice de nivelment geometric de precizie şi măsurători ale 
deschiderii fisurilor relevate în acestea) cu o frecvență lunară.  
Dacă de la momentul demarării lucrărilor de excavație conform proiectului până la 
finalizarea subsolului trece o perioadă mai mare de două săptămâni, se va face un nou set 
de măsurători din toate categoriile etapei precedente. Pe perioada execuției subsolului se 
vor face măsurători lunare şi la finalizarea acestuia. 
Pe perioada realizării suprastructurii, până la recepția construcțiilor noi, dacă trece o 
perioadă mai mare de 3 luni între stadiile fizice menționate, se vor realiza măsurători la 
construcțiile învecinate şi la construcțiile noi (măsurători topografice de nivelment 
geometric de precizie şi măsurători ale deschiderii fisurilor relevate în construcțiile 
învecinate). 
La fiecare etapă de măsurători, se va descrie situația lucrărilor din șantier și se vor anexa 
planuri, schițe și fotografii indicând situația lucrărilor, suprasarcinile, nivelul excavațiilor etc. 
Dacă apar discontinuități în timp privind execuția construcției, trebuie efectuate măsurători 
imediat după oprirea lucrărilor și după reluarea acestora. 
Pentru orice situație neprevăzută, pe care proiectantul o consideră justificată, se poate cere 
realizarea unor măsurători suplimentare. 
De asemenea, monitorizarea va trebui continuată prin inspecții periodice, măsurători de 
tasare și de fisuri și pe perioada de exploatare a construcțiilor noi după un program stabilit 
de Proiectant în urma rezultatelor monitorizării de pe perioada de execuție. 
Pe baza criteriilor și limitelor formulate în aceste documente, executantul și unitățile 
specializate în urmărire vor elabora un Proiect de Monitorizare de Detaliu (Tehnologic), care 
va fi supus spre aprobare Proiectantului. 
 
LUCRĂRI DE MONITORIZARE PE PERIOADA EXPLOATĂRII 
Pe perioada exploatării, în funcție de rezultatele înregistrate pe perioada de execuție, se va 
urmări construcția nouă cel puțin prin inspecții vizuale, măsurători de deschidere a fisurilor 
și măsurători pe mărcile topografice. În funcție de particularitățile structurii de rezistență, 
și ale modelului de calcul utilizat (incluzând și ipotezele de proiectare, datele de intrare etc.), 
în prezenta fază de proiectare, s-a definit și instrumentarea specifică (mărci de eforturi 
și/sau deformații pe elemente structurale, senzori de măsurare a unor parametri fizici – 
acțiune avântului, zăpezii etc.) pentru urmărirea construcției noi pe perioada exploatării 
acesteia, astfel: 

− Măsurarea deformațiilor/tensiunilor în tiranți și în fermele metalice: 
- 100 de mărci tensometrice cu coardă vibrantă (TCV), inclusiv cu înregistrarea 

temperaturii (inclusiv cabluri de conectare și montaj) 

− Măsurarea deplasărilor fermelor metalice la vârf 
- 10 senzori și dispozitive de măsurare automată a deplasării verticale (înregistrarea 

efectelor acțiunilor continue/permanente și ale acțiunilor variabile sau accidentale). 

− Măsurarea vibrațiilor structurii și gradenelor 
- 3 senzori de accelerație 
- 2 senzori pentru înregistrarea vitezei vântului 
- 2 senzori pentru înregistrarea încărcării din zăpadă 

Datele se vor înregistra și transmite prin intermediul unui sistem de tip datalogger. 
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De asemenea, pe perioada exploatării, se vor efectua măsurători ale peretelui din piloți cu 
rol de sprijin. 
Începând cu momentul execuției infrastructurii construcțiilor noi, se vor monta de mărcile 
de tasare și se vor face măsurători prin nivelment geometric de precizie, care va fi continuat 
și pe perioada exploatării. În mod similar, în cazul în care se prevăd alte instrumente de 
monitorizare pentru perioada de exploatare, se va avea în vedere coordonarea instalării 
acestora cu execuția structurii construcției noi. 
Durata și frecvența măsurătorilor aferente construcției noi și – dacă va fi cazul – a 
construcțiilor învecinate, pe perioada de exploatare a noilor construcții, se va stabili la 
finalizarea execuției, în funcție de eventualele evoluții înregistrate pe perioada de execuție 
a noilor construcții. 

 
B.5. ASPECTE ECONOMICE ŞI ALE CONSUMULUI DE MATERIALE 
 
MATERIALE UTILIZATE PENTRU REALIZAREA FUNDAȚIILOR ȘI INFRASTRUCTURILOR 
Obiect 1.1 - Stradion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada şi parcaje: 
- Beton de egalizare: C8/10; 
- Beton armat fundații: C30/37; 
- Beton armat infrastructură: C35/45; 
- Oțel beton: BST500S clasa C de ductilitate. 
Obiect 1.2 - Teren de antrenament fotbal cu pista de atletism, gradene: 
- Beton de egalizare: C8/10; 
- Beton armat fundații: C30/37; 
- Beton armat infrastructură: C30/37, C35/45; 
- Oțel beton: BST500S clasa C de ductilitate. 
Obiect 1.3 - Vestiare sportivi 
- Beton de egalizare: C8/10; 
- Beton armat fundații: C25/30; 
- Beton armat placă de pardoseală: C30/37; 
- Oțel beton: BST500S clasa C de ductilitate. 
Obiect 2.1 - Arena de tenis ”Simona Halep”: 
- Beton de egalizare: C8/10; 
- Beton armat fundații: C30/37; 
- Beton armat infrastructură: C30/37, C35/45; 
- Oțel beton: BST500S clasa C de ductilitate. 
Obiect 2.3 - Teren de tenis antrenament (4 buc): 
- Beton de egalizare: C8/10; 
- Beton armat fundații: C30/37, C35/45; 
- Beton armat infrastructură: C35/45; 
- Oțel beton: BST500S clasa C de ductilitate. 
Obiect 3  - Construire Centru de recuperare, refacere şi cantonamente: 
- Beton de egalizare: C8/10; 
- Beton armat fundații: C25/30; 
- Beton armat infrastructură: C30/37, C35/45; 
- Oțel beton: BST500S clasa C de ductilitate. 
Obiect 4 - Amenajări exterioare: 
- Beton de egalizare: C8/10; 
- Beton armat fundații: C30/37; 
- Beton armat infrastructură: C30/37, C35/45; 
- Oțel beton: BST500S clasa C de ductilitate. 
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ASPECTE PRIVIND SUSTENABILITATEA INVESTIȚIEI 
Din punct de vedere structural, indicatorul principal de performanță care vizează și 
sustenabilitatea investiției este siguranța oamenilor, obiectiv care este atins la un nivel cel 
puțin acceptabil prin aplicarea normelor de proiectare și prin judecată inginerească.  
Un al doilea indicator important este legat de eficiența structurală, sau de costurile de 
dezvoltare și de întreținere a investiției. Prin proiect se urmărește dimensionarea cât mai 
eficientă a elementelor, în vederea reducerii consumului de resurselor, cu un impact minim 
asupra mediului și cu beneficii economice. De asemenea, dimensionarea elementelor din 
beton armat urmărește asigurarea durabilității elementelor de construcție realizate în 
funcție de clasele de expunere pentru elementele proiectate. 
S-au propus soluții pentru care se pot utiliza materiale de pe piața locală, tehnologie și forță 
de muncă, cum ar fi: betonul și tipul oțelului sunt utilizate frecvent în România, tehnologia 
de forare cu tubaj recuperabil este, de asemenea, disponibilă pe piața locală în cadrul mai 
multor companii de execuție, personalul necesar instruit în vederea realizării lucrărilor de 
execuție a excavațiilor, a piloților și a lucrărilor de beton armat și montaj de oțel este 
disponibil pe piața locală. Acest lucru are atât un impact economic, cât și social și de mediu 
mai redus al lucrării. 
Materialele folosite vor fi pe cât posibil formate din materiale reciclabile pentru a fi 
reutilizate sau valorificate în alte procese tehnologice. 
În cazul zonelor sprijinite cu palplanșe, se propune folosirea profilelor metalice reutilizabile. 
De asemenea, resturile din elementele de sprijinire metalice având dimensiuni prea mici 
pentru a mai putea fi puse în operă la alte lucrări, se vor recicla în vederea valorificării 
acestora. 
În cazul lucrărilor de cofrare, se propune utilizarea cofrajelor refolosibile. De asemenea, 
resturile de materiale având dimensiuni prea mici pentru a mai putea fi puse în operă la alte 
lucrări, se vor recicla în vederea valorificării acestora. 

 
 

C. INSTALAȚII 

Descrierile, soluţiile şi  rezultatele analizelor prezentate în acest capitol sunt pentru scenariul 
maximal. Pentru scenariul recomandat soluţiile sunt similare din punct de vedere tehnic. 

 
Instalații utilitare aferente clădirii/amenajării si componentele lor: 

− apa-canal: in toate zonele functionale din caldire, pentru irigarea terenului de joc si a 
amenajarilor exterioare peisagere 

− ventilare: ventilare generala si locala in spatiile inchise;  

− climatizare: in spatiile destinate sportivilor, VIP, restaurante, sali de intruniri; 

− electrice: forta, lumina, prize, curenti slabi; 

− incalzire: centrala, agentul termic este furnizat de centrala termica utilizand combustibil 
gaze naturale; 

− gaze: gaze naturale din reteaua oraseneasca; 

− automatizare - electrice curenti slabi: semnalizare incendiu, antiefractie, supraveghere 
video, control acces, sonorizare, telecomunicatii. 

 
Retele existente pe teren 
Conform avizelor de amplasament si a conditiilor impuse de furnizorii de utilitati, in cadrul 
terenului exista trasee subterane de alimentare cu energie electrica, gaz, agent termic, apa si 
canalizare, ce deservesc constructiile actualului stadion si constructiile existente, propuse spre 
desfiintare sau mutare odata cu lucrarile de demolare.  
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C.1  INSTALAȚII ELECTRICE 
 
C.1.1. INSTALAȚII ELECTRICE – CURENTI TARI 
OBIECT 1 – Instalatia de Curenti Tari  
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA  
Sistemul de alimentare al cladirilor se va conecta in cadrul SEN pe partea de medie tensiune in 
reteaua ENEL de 20 kV . Delimitarea instalatiilor electrice ce constituie obiectul prezentei 
documentatii se va realiza la: 
- Alimentarea cu energie electrica; 
- Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la capetele 
terminale ale cablului MT la iesirea din celula de delimitare UT, catre compartimentul utilizator; 
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza printr-un racord la reteaua 
operatorului local de distributie. Solutia de racordare se va determina si aviza, prin grija 
beneficiarului, de catre operatorul de distributie, pe baza unui studiu de solutie, realizat de o 
companie agrementata in conditiile legii de catre ANRE. 
Se propun a se amplasa 2 posturi de transformare : 
- PT1 echipat cu doua transformatoare 2x1600 kVA montate in demisol in zona de nord-vest in 
incapere separata cu acces direct din exterior. Din PT1 se va alimenta atat tribuna vest, peluza 
vest, zona jucatori si spatiu media . 
- PT2  echipat cu un transformator  1x2500 kVA, montat in demisol intermediar, in zona de sud-
est, in incapere separata cu acces direct din exterior. Din PT2 se va alimenta atat tribuna est, 
peluza est si statiile de pompare pentru combaterea incendiului.  
Contorizarea intregului stadionului „Gheorghe Hagi” se va face pe medie tensiune la punctul 
de conexiune. In plus se va prevedea contorizare separata pe partea  de joasa  tensiune in 
tablourile  electrice  locale  care  deservesc  spatiile  comune  care  apartin proprietarului, 
cat si pentru viitorii chiriasi. 
Schema de distributie pentru medie tensiune, va fi de tip buclat, in distributie directa prin LES 
cu rezerva in aceeasi statie sau statii diferite. 
Datele electroenergetice de consum pentru intreg complexul : 

 
Tabel 4.  Datele electroenergetice 

 Obiect1.1 - Stadion 
„Gheorghe Hagi” 

Obiect1.2 - Teren de 
antrenament fortbal 
cu pista de atletism, 

gradene 

Obiect1.3 - 
Vestiare sportivi 

Total 

Normali Generat
or 

Normali Generator Normali Genera
tor 

Norm
ali 

Gener
ator 

Putere 
electrica 
instalata  
Pi 

4895.57 
kW 

1350.4 
kW 

30 kW 9.6 kW 21.5 kW 7.6 kW 4202 
kW 

1367.
6 kW 

Putere 
electrica 
absorbita  
Pa 

3916.46 
kW 

945.28 
kW 

24 kW 8. kW 18 kW 6.33 
kW 

3363 
kW 

959.6
1 kW 

Tensiunea 
de 
utilizare 
Un : 

3x400/230 V;  
50 Hz 

3x400/230 V;  
50 Hz 

3x400/230 V; 
 50 Hz 

3x400/230 V;  
50 Hz 
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Tabel 2  Datele electroenergetice 
 PT1 Trafo 1 

(1600kVA) 
PT1 Trafo 2 
(1600kVA) 

PT2 Trafo 3 
(2500kVA) 

Total 

Putere electrica 
instalata  Pi 

1000 kW 1018 kW 2183 kW 4201 kW 

Putere electrica 
absorbita  Pa 

800 kW 814 kW 1746 kW 3361 kW 

Tensiunea de utilizare 
Un : 

3x400/230 V; 
50 Hz 

3x400/230 V; 
50 Hz 

3x400/230 V; 
50 Hz 

3x400/230 V; 
50 Hz 

Factor maxim de 
incarcare pe trafo : 

0.6 0.61 0.8 0.73 

 
Receptoarele de energie electrica constau din: receptorare tehnologice stadion (iluminat 
nocturna , alimentare sistem sonorizare , tabele marcaj, car televiziune,etc) iluminat artificial, 
aparate de climatizare, aparatura de birou, aparatura audio-video, pompe si ventilatoare, 
instalatii de climatizare,  instalatii de desfumare-presurizare, instalatii de stingere incendiu. 
Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente negative 
perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului . 
 Incaperea tabloului general trebuie sa fie separata de restul cladirii prin pereti A1, A2 - s1do, fara 
goluri si cu rezistenta la foc REI/EI  180  si  plansee  REI  90,  avand  asigurat  acces  direct  din  
exterior.  Se  admite  si comunicarea incaperii tabloului general cu restul constructiei printr-o usa 
cu rezistenta la foc de minimum EI 90 - C, echipata cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere 
automata in caz de incendiu. Separarea fata de incaperile din categoriile BE3a si BE3b cu risc 
foarte mare de incendiu, se realizeaza cu  pereti  si  plansee antiex   si   goluri   de   comunicare   
functionala   protejate   potrivit   reglementarilor specifice referitoare la securitatea la incendiu a 
constructiilor. 
Pentru intreg complexul ( servicii stadion si consumatori cu rol de securitate la incendiu ) s-a 
prevazut un sistem propriu de back-up realizat cu grup electrogen diesel tip stand by 2000 kVA, 
cu pornire si trecere de pe o sursa pe alta  automata astfel : 
Grupul electrogen aferent complexului se va amplasa in in exterior langa statia de pompe 
incendiu. Grupul electrogen va fi de  tip stand-by cu pornire automata in maxim 15 secunde, 
carcasat, complet echipat si automatizat, fara AAR inclus in furnitura grupului. Grupului 
electrogen i se va prevedea un rezervor intern + extern ceea ce va determina o  autonomie de 
functionare a grupului electrogen de 8 ore la 100% din incarcarea maxima .Trecerea de pe sursa 
de baza pe cea de rezerva si revenirea pe sursa de baza se va realiza automat la nivel local in 
tablourile prevazute cu dubla alimentare si AAR (vezi schema generala de distributie). 
De la acest grup electrogen se vor alimenta urmatoarele obiecte:  

- Stadionul „Gheorghe Hagi”,  
- Arena „Simona Halep” 
- Centru de antrenament 

Din cadrul sistemului de back-up se vor alimenta urmatorii consumatori electrici : 
A) Consumatori obligatorii vor fi concentrati in tablourile TCC1 si TCC2 (tablou consumatori critici) 

ce deservesc echipamente de life&safety precum:  
- Statia de pompare hidranti 
- Statia de pompare sprinklere .  
- Sistemele de presurizare – desfumare aferente fiecarei cladiri in parte; 
- Statii ACS . 
- UPS Securitate ( 100 kVA ) . 
- Echipamentele de curenti slabi ( detectie si semnalizare incendiu, CCTV, efractie, etc). 
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B) Consumatori suplimentari ceruti de catre beneficiar  sau de normele UEFA a fi alimentati din 
sistemul de back-up (rezerva) al cladirii (considerati consumatori vitali) precum: 
- iluminat in toatlitate nocturna teren joc . 
- Echipamente de tip CAR TV . 
- Tabela marcaj . 
- Zona Media, Zona VIP . 
- Sistem sonorizare  
- Zone interviu Flash , zone sporitvi . 
- Pompe bazine retentie ape pluviale . 
- pompe bazin apa potabila,  
- punct termic 
- Sisteme tehnologice specifice stadion . 
In situatia unei alarme de incendiu confirmata, toti consumatorii considerati vitali (ceruti 
suplimentar fata de normele in vigoare de catre beneficiar), alimentati din cadrul  tabloului 
TGE, se vor delesta automat, astfel incat doar consumatorii critici (ceruti de normele in 
vigoare cu rol de securitate la incendiu  si deserviti de catre TCC) vor  ramane sub alimentare 
electrica.  

Tablourile ce se vor prevedea obligatoriu cu dubla alimentare si AAR sunt : 
- Tabloul consumatorilor critici TCC1 si TCC2  aferent fiecarei zone in parte; 
- Toate tablourile de  desfumare aferente fiecarei zone in parte .  
- Tabloul aferent statiei de pompare hidranti,  statiei de pompare sprinklere,   
- Alimentarea tablourilor de mai sus se va realizeaza astfel: 

− Alimentarea de baza din cadrul unui tablou electric general TGx cu cabluri rezistente 
la foc de tip NHXH E90 FE180 PH120 

− Alimentarea de rezerva din cadrul tabloului de consumatori critici TCC cu cabluri 
rezistente la foc tip NHXH E90 FE180 PH120 

− Cablurile ce vor alimenta echipemantele cu rol de securitate la incendiu vor permite 
alimentarea echipamentelor pe toata durata de functionare a acestora.  Trecerea de 
pe o sursa pe alta se realizeaza local prin montarea unui AAR pe intrarea fiecarui 
tablou 

− Distributia detaliata aferenta fiecarei cladiri in parte se poate citi din schemele 
generale de distributie aferente fiecarei cladiri (IE00). 

− Alimentarile de baza aferente consumatorilor critici se realizeaza dinaintea 
intrerupatoarelor generale  ale tablourilor electrice generale (TGx). 

− In stabilirea solutiei de alimentare s-a avut in vedere satisfacerea 100% a 
consumatorilor de importanta critica. 

Schema de distributie este TN-C-S, separarea N de PE se va realiza in cadrul tablourilor 
generale TGx. 
Intreaga distributie electrica (cablaj, tuburi protectie, doze derivatie, etc.) va fi de tip N2XH, 
cu intarziere marita la propagarea focului, in manunchi. Se vor utiliza doar cabluri cu intarziere 
marita la propagarea focului, in manunchi (conform IEC 60332-3) pentru distributia normala 
si cabluri rezistente la foc pentru distributia RF.  

Distributia Energiei Electrice 
- Distributia energiei electrice in interiorul fiecarei zone a stadionului se face in sistem radial 

de la tablourile generale ( TG1 / TG2 / TG3 ) catre  tablourile electrice secundare. 
- In procesul de proiectare se va tine cont de respectarea caderilor maxime de tensiune 

admisibile reglementate dupa cum urmeaza: 
- De la transformator la punctele de masura  Iluminat ( cel mai indepartat corp de iluminat 

fata de TG ) : maxim 6 % . 
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- De la transformator la punctele de masura  prize si forta ( cea mai indepartat priza  fata de 
TG ): maxim 8 % . 

- Distributia catre tablourile secundare se va realiza prin cabluri cu intarziere marita la 
propagarea flacarii in manunchi . 

- In realizaarea distributiei interioare a instlatiilor electrice s-a avut in vedera separarea pe 
functiuni a zonelor . Astfel fiecare functiune este preavazut cu tablou electric secundar . 

- Toate golurile din placi, peretii se vor etansa la foc cu materiale de aceeasi rezistenta ca 
elementul patruns. 

Alimentarea acestora se va realiza radial cu cabluri din cupru cu intarziere marita la propagarea 
focului in manunchi, tip CYYF.  
Pentru sectiuni mai mari de 70mmp  se vor utiliza cabluri din Aluminiu cu intarziere marita la 
propagarea focului in manunchi, tip ACYYF . 
Distributia verticala se realizeaza prin intermediul unor ghene verticale.  Toate trecerile prin 
plansee se vor etansa la foc. Alaturi de alimentarea de rezerva reprezentata de generator se va 
prevedea si un sistem de UPS : 
- UPS centralizat de securitate avand puterea estimata de 60 kVA din care se vor alimenta 

sistemele de curenti slabi (unitati principale: detectie si semnalizare incendiu, efractie, 
CCTV, control acces, curenti slabi, transponderi incendiu, etc.) si 

- UPS centralizat avand puterea estimata de 60 kVA din care se va alimenta iluminatul de 
securitate  (zonele in care corpurile de iluminat sunt amplasate la exterior ). Sistemul de 
UPS este sustinut de catre generator.  

- 4 UPS-uri pentru alimentare nocturna avand puterea estimata de 160 kVA din care se va 
alimenta partial iluminatul de nocturna  ( vor fi alimentati 800lux din 2000lux aproximativ 
40% ) Sistemul de UPS este sustinut de catre generator.  

Alimentarea instalatiei de nocturna se va realiza prin dubla alimentare. Alimentarea  de baza 
din cadrul sistemului energetic national ( post de transformare ), iar alimentarea de rezerva din 
cadrul unui generatorului 2000kVA in standby prevazut pentru intreg complexul . Iluminatul de 
nocturina va fi alimentat in totalitate din cadrul sistemul grup generator. 
Datorita cerintelor UEFA de a nu exista intrerupere in cazul unei avarii ( trecere prin 0 ), dupa 
alimnetarea din generator se vor monta 4 UPS-uri de  160 kVA , care vor prelua o parte din 
iluminatul de nocturna ( din total 2000 lux se vor prelua 800 lux pe UPS aproximativ 
40%) .Prezentul proiect are in vedere doar alimentarea tablourilor de nocturna ca punct de 
racord , prezentul proiect nu trateaza calculele luminotehnice si amplasarea proiectoarelor 
pentru instalatia de nocturna. Proiectul pentru amplasare, calcule luminotehnice, distributie 
electrica si tablouri pentru alimentare nocturna va fi unul distinct realizat de companii de profil. 
Pentru asigurarea continuitatii in alimentare pentru echipamentele de comanda si 
automatizare aferente tablourilor electrice generale precum si cele ale postului de 
transformare se vor utiliza surse locale, prevazute si dimensionate prin grija furnizorului 
echipamentului sau furniturii.  
Solutii pentru alimentarea obiectelor 1.2 si 1.3 (Teren de antrenament fortbal cu pista de 
atletism, gradene, Vestiare sportivi): 

- Obiect 1.1. - Stradion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 
- Obiect 1.2 -Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, gradene 
- Obiect 1.3 -Vestiare sportivi 

Alimentarea terenului de antrenament cu pista de atletism si gradene se va realiza din postul 
de transformare 1 ce va alimenta tabloul electric general pentru receptoare normale respectiv 
tabloul electric general pentru receptoare vitale. De asemenea, alimentarea vestiarelor sportivi 
va fi alimentat din postul de transformare 1 pentru alimentarea unui tablou general pentru 
receptoare normale si vitale.  
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Din cadrul fiecarui obiect (1,2 si 1,3) se vor alimenta tablouri secundare amplasate pe 
functionalitati si nivele ale cladirilor.  
Alimentarea celor 2 obiecte (1.2 si 1.3) se va realiza prin linii electrice subterane, si camine de 
tragere pana la tablourile electrice ale celor 2 obiecte. Stabilirea solutiilor si traseelor de 
alimentare se va realiza la urmatoarea faza de proiectare, in functie de modul de activitate si 
etapizarea lucrarilor.  
Tablourile electrice vor fi metalice cu usa plina si incuietoare cu cheie unica (acelasi model de 
cheie pentru toate tablourile), cu grad de protectie minim IP 31 sau mai mare (potrivit cu 
mediul ambiant din locul amplasarii tabloului). Tablourile electrice aferente spatiilor tehnice 
vor avea gradul de protectie IP55. Toate tablourile electrice vor fi prevazute cu rezerva de spatiu 
de minim 25% si cu rezerva de echipamente.  
Forma de separare a  tablourilor  electrice generale  TGx ,  a tablourilor TGE , TCC,  TCV cat si a 
tuturor tablourilor tehnice va fi " Form 2B conform cu SR EN 61439 - 2 " de tip testat ( TTA – 
type tested anssembly – ansamablu verificat ). 
Tablourile generale vor fi prevazute cu centrale de masura ce vor indica principalii parametri 
electro-energetici, cum ar fi: puterea activa, puterea aparenta, puterea reactiva, factorul de 
putere, curentii si tensiunile pe faze, etc. De asemenea, sistemul de masura va permite 
contorizarea diferentiata a energiei provenite de la retea si cea provenita din sursa de rezerva. 
Punctul de masurare si de interfata cu furnizorul de energie electrica va fi stability , la nivelul 
de tensiune , conform proiectului de medie tensiune . 
Sistemul de contorizare va fi integrat in sistemul de management al cladirii (BMS), utilizandu-
se de preferinta protocolul MODBUS. 
Contorizarea se realizeaza cu contoare pasante conectate in sistemul centralizat de BMS 
(pentru citire de la distanta) printr-un protocol ModBus. 
Pentru asigurarea calitatii energiei electrice si stabilirea unui factor de putere la o valoare 
neutra ceruta de furnizorul de energie electrica, conform ANRE, se vor instala cate o baterie de 
compensare a factorului de putere langa fiecare tablou general. bateriile de compensare a 
factorului de putere, cu o capacitate de 175 kVAr vor fi in trepte 1x25kVAr+3x50kVAR si vor fi 
echipate cu filtre de armonici si condensatoare pentru retele poloate de 600V. La finalizarea 
lucrarilor se vor face masuratori pentru factorul de putere si armonici pentru stabilirea finala a 
capacitatii bateriilor de compensare a factorului de putere pentru o valoare de 0.92.  
 
Iluminat Interior, Normal si de Siguranta 
Instalatia de iluminat interior va fi realizata cu corpuri de iluminat echipate cu  lampi LED  
potrivit mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelul  de iluminare 
impus de catre normativele in vigoare si cerintele specifice ale beneficiarului. 
Sistemul de iluminat interior normal a fost proiectat respectandu-se indicatiile tehnice si 
functionale aferente EN12464-1:2011, CIE 97/2005, I7/2011 si NP061-2002. Pentru zonele de 
birouri, dispecerat, etc. unde activitatea preponderenta presupune munca cu echipamente 
prevazute cu monitoare s-a tinut cont si prevederile SR EN 29241-2:1994. Functie de activitate, 
temperatura de culoare aleasa este alb neutru (<4000 K) sau alb cald (2200-3200 K) sau alb 
rece (5000-9000K). 
Cerintele luminotehnice considerate in prezentul proiect respecta cerintele in EN 12464-1:2011. 
In zona aferenta spatiilor de birouri s-a optat pentru un sistem de iluminat cu aparate de 
iluminat tip LED , montate incastrat in plafonul fals. Aparatele de iluminat vor fi echipate cu 
balast electronic ( inalta frecventa). Punctual, pentru zonele de circulatie, holuri, grupuri 
sanitare, etc. se pot utiliza si aparate de iluminat de tip LED spot 
Comanda iluminatului se face local, BMS, sau de la senzori de miscare/prezenta sau 
crepusculari.  
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Tabel 5  valoare flux luminos a camerelor in functie de activitate 

Tipuri de destinatii, activitati 
sau sarcini vizuale 

Em 
[lx] 

UGRL 
 [-] 

Uo 
[-] 

Ra 
[-] 

Birouri 500 @ 0.75m 19 0,6 80 

Camera de 
securitate/comanda/servere 

500 @ 0.75m 19 0,6 80 

Camere tehnice/Camera 
tablou general 

250 @ pardoseala 
vertical in fata 
tablourilor, vanelor si 
instrumentelor, etc. 

 
25 

 
0,4 

 
60 

Hol lift 200 @ pardoseala 19 0,4 80 

Coridoare 150 @ pardoseala 19 0,4 80 

Spatii depozitare 100 @ pardoseala 25 0,4 80 

Circulatii interioare si 
exterioare 

100 @ pardoseala 25 0,4 80 

Grupuri sanitare 200 @ pardoseala 25 0,4 80 

Depozit material curatenie 150-200 @ pardoseala 25 0,4 80 

 
Receptie 

200 in general, 300 pe 
suprafata  
biroului 

 
22 

 
0,6 

 
80 

Bucatarii/Oficii 200 @ pardoseala 22 0,6 80 

Spatii echipamente copiere 300 @ pardoseala 19 0,4 80 

Arhiva 200 @ pardoseala 25 0,4 80 

Casa de scara 150 @ pardoseala 25 0,4 40 

 
Cantina/ restaurant 

200 in general, 300 
deasupra suprafetei de 
servire, 500 in bucatarii 

 
22 

 
0.6 

 
80 

 
Tabel 6.  Valoare flux luminos a spatiilor  in functie de destinatie 

 

Tipuri de destinatii, activitati sau 
sarcini vizuale 

Em 
[lx] 

UGRL 
 [-] 

Uo 
[-] 

Ra 
[-] 

Rampa acces parcare (in timpul 
zilei) 

300  @ 
pardoseala 

25 0.4 40 

Rampa acces parcare (in timpul 
noptii) 

100  @ 
pardoseala 

25 0.4 40 

Zona circulatie auto - parcare 100  @ 
pardoseala 

25 0.4 40 

Loc parcare 100  @ 
pardoseala 

- 0.4 40 
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Iluminatul in zona de demisol sau demisol intermediar, se va realiza cu corpuri de iluminat 
echipate cu surse LED, de tip etans, avand temperatura de culoare 4000K, amplasate paralel cu 
calea de rulare, montate  atarnat la inaltimea de 2.35 m / 3.3m -ax  (suspendat), fata de cota 
pardoselii finite. 
Aprinderea iluminatului din zona de demisol si demisol intermediar se realizeaza centralizat din 
cadrul sistemului de BMS, dar si prin comenzi locale date de senzorii de miscare montati pe 
caile de circulatie,  astfel incat sa se realizeze o instalatie economica din punct de vedere al 
consumului electric . 
In timpul orelor de program iluminatul din zona de demisol va functiona astfel :  
- Functioneaza in permanenta aprinderea BMS (adica 20 % din iluminatul general)  
- La detectarea miscarii (prin senzorii de miscare) se va aprinde local si restul de 80%.   
Din cadrul  acestor corpuri de iluminat  fac parte si corpurile de iluminat din sistemul de  
iluminatului de siguranta (antipanica demisol/demisol intermediar parcaj) prevazute cu kit de 
emergenta 1h. Aceste corpuri de iluminat vor fi marcate corespunzator (cu bulina rosie) pentru 
o usoara identificare. Circuitele aferente acestor corpuri de iluminat sunt cablate cu 4 
conductoare astfel incat aceste corpuri de iluminat sa nu ramana in functiune in permanenta – 
existand si posibilitatea stingerii in afara programului a acestora – dar se vor aprinde automat 
in cazul unei caderi a sursei de baza .  
In zonele de  case de scara demisol aprinderea iluminatului se va realiza centralizat de la 
sistemul de gestiune al cladirii dublat si de o comanda manuala realizata prin montarea 
senzorilor de miscare  in casele de scara .   
Corpurile de iluminat din zonele de birouri ( adiminstratie ) vor fi de tip, Ra>80 , UGR<19, cu 
balast electronic. Aprinderea iluminatului in zona de birouri se va realiza cu intrerupatoare care 
actioneaza iluminatul aprins/stins in siruri paralele cu suprafata vitrata, avand o suprafata de 
actionare de maxim 150 mp,  astfel incat sa se realizeze un nivel de iluminat constant si 
economic. Intrerupatoarele se vor amplasa la intrarea in spatiul de chiriasi pentru zonele de 
birouri deschise (open space) sau local la usile de acces in zonele compartimentate.  Pe fiecare 
chirias va exista un intrerupator master. 
In zonele de spatii comune se va realiza un iluminat conform cerintelor arhitectului respectand 
nivelurile de iluminat impuse de normativ. Circuitele aferente iluminatului din zonele de spatii 
comune vor fi in functie de importanta alimentate din: 
- tablourile de spatii comune alimentare normala/vitala cu cabluri cu intarziere la propagarea 

focului in manunchi, tip N2XH 
Aprinderea iluminatului in zonele de spatii comune se realizeaza prin: 
- comanda de la BMS in functie de un interval de functionare prestabilit (iluminatul fiind 

impartit in minim doua zona de aprindere) dublate de senzori de miscare 
- Iluminatul in putului liftului va fi realizat de catre contractorul de lifturi. Atat cablarea cat si 

amplasarea corpurilor de iluminat va fi in sarcina sa. 
In grupurile sanitare (birouri) iluminatul se realizeaza cu corpuri de iluminat LED, cu grad de 
protectie IP44. Aprinderea iluminatului se realizeaza la nivel local, utilizand senzori de miscare. 
Iluminatul exterior va fi in conformitate cu cerintele arhitecturale . Calculele nivelului de 
iluminat exterior vor fi realizate de catre furnizorul de corpuri de iluminat pentru exterior. 
Iluminatul exterior va fi dispus pe mai multe circuite, astfel incat sa se poate realiza mai multe 
programe de iluminat prestabilite si actionate automat de BMS. 
Sistemul de iluminat exterior a fost proiectat respectandu-se indicatiile tehnice si  
functionale aferente EN12464-2:2014 si NP062-2002. 
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Tabel 7.  Valoare flux luminos a spatiilor  in functie de destinatie 

Tipuri de destinatii, 
activitati sau sarcini 
vizuale 

Em 
[lx] 

UGRL 
 [-] 

Uo 
[-] 

Ra 
[-] 

Alei pietonale, locuri de 
parcare . 

10  0.25 50 20 

Drumuri pentru trafic cu 
viteza redusa 
(max. 40 km/h) 

 
20 

 
0.4 

 
50 

 
20 

 
Sistemul de iluminat exterior va utiliza aparate de iluminat tip LED cu flux directional 
mediu sau ingust, pentru a minimiza  nivelul  poluarii  luminoase  la  valori  standardizate 
(inclusiv  BREEAM  -  Pol7). Pentru  zonele  de circulatie sau acces, supravegheate video de 
sistemul TVCI, se va urmari respectarea unui nivel de iluminare de minimum 5 lux. Ilumiantul 
nocturnei se va realiza cu corpuri cu LED 1500W , dispunerea se va realiza permientral pe 
conturul copertinei. Se vor respecta cerintele conform „ UEFA Stadium Lighting Guide 2016, 
astfel: 
Tabel 8.  Valoare flux luminos instalatie nocturna 

Tipuri de destinatii, activitati sau sarcini vizuale Em [lx] 

Nocturna . 2000 lux 

 

In cladire se vor prevedea instalatii de iluminat de siguranta corespunzator cerintelor art. 
7.23.5.1. lit. a. (instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului), 
art. 7.23.6.1. lit. a. (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru interventie), art. 
7.23.7.1. (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare),  art. 7.23.9 
(instalatii electrice pentru iluminatul de securitate impotriva panicii) si art. 7.23.11. (instalatii 
electrice pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori) din 
Normativului I7-2011, art. 43, 89 si 139 din Normativul, NP 127-2009  astfel: 

a) Iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de iluminat de siguranta (de tip 
luminoblocuri) cu surse LED, echipate cu baterie cu 2 ore (cladire prevazuta cu sala 
aglomerata tip S2) . 

  Toate corpurile de iluminat de tip luminobloc aferente iluminatului de securitate pentru 
evacuare vor fi de tip PERMANENT. 

 Iluminat de securitate de evacuare este montat: 
- langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct; 
- langa orice schimbare de directie; 
- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta; 
- la fiecare schimbare de directie; 
- la fiecare iesire din cladire; 
- in toate incaperile cu mai mult de 50 persoane; 
- toaletele cu suprafete mai mare de 8 mp si cele destinate persoanelor cu disabilitati; 
- incaperi cu suprafete mai mari de 100 mp; 
- in imediata vecinatate a butoanelor manuala pentru semnalizare incendiu; 
- parcaje subterane (in cadrul parcajului) se va realiza un iluminat de evacuare la nivelul 

tavanului si un iluminat de evacuare la nivelul pardoselii la +0.4 m fata de cota pardoselii 
finite.  
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Corpurile de iluminat montate la partea inferioara trebuie prevazute cu gratare – grilaje de 
protectie pentru a se obtine IK10). De-a lungul cailor de evacuare distanta dintre corpurile de 
iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maximum 15 m. 
Corpurile de iluminat  de evacuare sunt alimentate din cadrul tablourilor de consumatori vitali, 
cu cabluri din cupru cu intarziere la propagarea focului  in manunchi, tip CYYF .  
Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent fiecarei iesiri din cladire se va realiza cu corpuri 
de iluminat de tip luminobloc, de tip ETANS, nepermanente, IP55, montaj aparent, alimentate 
din cadrul tablourilor de normali.   
De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa 
fie de maxim 15 metri. Pentru caile de evacuare cu latimea sub  2m, valorile iluminarii de 
pardoseala, de-a lungul liniei centrale a unei cai de evacuare, trebuie sa fie mai mari de 1 lx si 
banda centrala, constand din cel putin jumatate din latimea caii, trebuie sa fie iluminata cu 
minim 50 % din aceasta valoare. Caile de evacuare mai largi pot fi tratate ca mai multe benzi 
de cate 2 m fiecare sau pot fi prevazute cu iluminat impotriva panicii. 

Iluminatul de securitate pentru spatiile exterioare de circulatie ( talon etaj 1) , tribune spectatori 
se va realiza cu proiectoare tip LED 16000 lm, alimentate prin cabluri rezistente la foc tip NHXH 
FE180 E90 PH120 . 

b) iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, realizat cu corpuri de iluminat din cadrul 
iluminatului general alimentate din tablourile de iluminat  si sunt echipate cu kituri de 
emergenta 3 ore alimentate din generatorl diesel pana la terminarea activitatii cu risc. 
Aceste corpuri de iluminat vor fi marcate cu bulina rosie. 

Spatiile (incaperile ) unde este necesar instalarea iluminatului de siguranta pentru continuarea 
lucrului: 

− statii de pompare incendiu; 

− incaperea generatorului electric; 

− incaperea tablourilor generale normale si de vitali; 

− incaperea dispeceratului de securitate; 

− incaperile unde sunt amplasate tablourile de desfumare. 

− incaperea UPS-ului de securitate . 
c) iluminat de securitate  pentru  marcarea hidrantilor ,realizat cu corpuri de iluminat de 

siguranta (de tip luminobloc) cu surse florescente, cu baterii incorporate. Autonomia de 
functionare a corpurilor de iluminat pentru marcarea hidrantilor trebuie sa fie de 1h. 
Corpurile de iluminat pentru marcarea hidrantilor sunt de tip PERMANENT.  

Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcarii hidrantilor interiori de incendiu se 
amplaseaza in afara hidrantului (alaturi sau deasupra) la maximum 2 m si poate fi comun cu 
unul din  corpurile  de  iluminat  de  securitate  (evacuare,  circulatie,  panica), cu  conditia ca  
nivelul  de iluminare sa asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui. 
Aparatele de iluminat utilizate pentru sistemul de iluminat de siguranta vor fi preferabil LED, 
de tip autonom, cu sursa locala inclusa montata in aparat, cu autonomie de minim. 1h, avand 
grad de protectie si caracteristici electrice si luminotehnice corespunzatoare spatiilor in care 
sunt amplasate. 
d) iluminat de securitate  impotriva panicii, realizat cu corpuri de iluminat din cadrul 

iluminatului  general echipate cu baterii interne avand autonomie de functionare de 1 h. 
Acestea se vor monta: 

- in toate incaperile cu mai mult de 50 persoane la nivelurile subterane; 
- in toate incaperile cu mai mult de 100 persoane la nivelurile supraterane; 
- in toate incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp. 
- zona exterioara tribune / peluze ( realizat cu corpuri de iluminat montate pe 

copertina alimentate din cadrul UPS-ului de securitate prin cabluri rezistente la foc). 
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Aceste corpuri de iluminat se vor marca cu bulina rosie. 
e) iluminat de securitate pentru  interventii , realizat cu corpuri de iluminat din cadrul 

iluminatului general alimentate din tablourile de iluminat  si sunt echipate cu kituri de 
emergenta 3 ore. Aceste corpuri de iluminat vor fi marcate cu bulina rosie. 
Spatiile (incaperile) unde este necesar instalarea iluminatului de siguranta pentru 
continuarea lucrului: 

− centrala termica; 

− statie pompe frig ; 

− statie pompe cald ; 

− spatii tehnice cladire utilitati; 
f) iluminat de securitate pentru  circulatie , realizat cu corpuri de iluminat din cadrul 

dedicate alimentate din tablourile de iluminat  si sunt echipate cu kituri de emergenta 3 
ore.  

 Spatiile (incaperile) unde este necesar instalarea iluminatului de siguranta pentru circulatie : 
- sali aglomerate ; 

Instalatiile de iluminat de securitate conform art 7.23.2 , se vor realiza conform SR EN 1838 
.Nivelul de iluminat de securitate va respecta SR EN 1838 . 
Instalatiile de iluminat normal  si de siguranta se vor executa cu cabluri  de cupru   cu 
intarziere la propagarea  focului in manunchi de tip N2XH .  
Cablurile se  monteaza  pe stelaje metalice (pat cabluri) sau in montaj aparent NUMAI IN 
TUBURI DE PROTECTIE prinse cu cleme din material plastic, exceptie facand cablurile 
rezistente la foc care se monteaza in paturi de cabluri separate sau aparent pe structura in 
tuburi de protectie metalice ( la traseele aparente ) sau fara tub la traseele din cadrul 
tavanelor false prinse cu cleme metalice cu 2 prinderi. Dozele de distributie aferente 
circuitelor rezistente la foc trebuie sa fie si ele rezistente la foc.   
Circuitele de iluminat se vor stabili astfel incat lungimile traseelor de cabluri sa fie cat mai 
mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.  
Temperatura de culoare a surselor corpurilor de iluminat trebuie sa fie 4000K  avand un 
indice de redare al culorilor Ra>80. 
Pentru realizarea unui factor de mentenanta al corpurilor de iluminat MF=0.8 se vor lua 
urmatorele masuri : 

- curatarea acestora de praf sau de alte particule se poate realiza de orice persoana 
insarcinata cu curatenia, dar numai in prezenta unui electrician autorizat, care sa 
faciliteze accesul in interiorul corpului de iluminat si sa deconecteze instalatia 
electrica de la reteaua electrica.  

- perioada de timp intre doua curatari va fi de 6 luni pentru mediu putin murdar. Daca 
nu se realizeaza curatarea periodica a corpurilor de iluminat, depunerile de praf de 
pe suprafata acestora sau a surselor de lumina au ca efect reducerea fluxului luminos 
emis de sursele de lumina, deci scaderea nivelului de iluminare in planul de lucru. 

Pentru  Obiectul 1.2 (Teren de antrenament fotbal cu pista de atletism, gradene), s-a propus 
un iluminat normal nefiind tratat conform cerintelor la nevelul standardului UEFA. Ilumiantul 
obiectului 1,2 s-a realizat prin intermediul unor stalpi pentru iluminatul de noctura, alimentati 
din tabloul pentru receptoare normale, si doar o parte din corpurile de iluminat vor fi 
alimentate din tabloul pentru receptoare vitale, in vederea incheierii activitatii dupa 
semnalizarea avariei sau lipsei tensiunii de la reteaua furnizorului de energie electrica.  

Pentru  Obiect 1.3 (Vestiare sportivi) se va propune un iluminat dupa mediul si ambianta 
spatiilor, prin corpuri echipate cu sursa LED. Pentru desfasurarea activitatii, s-a propus o 
alimentare a iluminatului general  din tabloul de vitali, astfel, in cazul in care reteaua de 
alimentare a furnizorului de energie electrica prezinta defect sau lipsa tensiunii, 1/3 din 
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corpurile de ilumiant vor ramane in functiune pentru desfasurarea activitatii de incheiere a 
antrenamentului si parasirea cladirii in conditii de siguranta.  

Prize 230/400 V , Forta 
Prizele si racordurile electrice se vor realiza in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, 
astfel incat numarul si tipul locurilor de prize sunt date de catre beneficiar.  
Toate prizele vor fi prevazute cu contact de protectie si vor fi protejate cu disjunctoare 
diferentiale de 30 mA astfel incat la orice defect sa se realizeze scoaterea lor de sub tensiune. 
Distributia circuitelor de prize se va realiza prin cabluri din cupru, cu intarziere marita la 
propagarea focului in manunchi, tip N2XH .  
In spatiile tehnice si zonele de circulatie comune (prizele de curatenie se vor dispune la 
intervale de 20 ml pe coridoare, in zona centrala, etc.). Vor fi prevazute locuri de prize simple, 
IP 55 , 230V/16A.  In camera de securitate/dispecerat se vor utiliza „baterii” de prize 230V/16A,  
montate  cate  6  in  aceeasi  rama  si  pozitionate  convenabil  functie  de  pozitia  
echipamentelor deservite. Rack-urile de comunicatie vor fi echipate cu power bar-uri. Prizele 
alimentate din sursa de baza vor avea culoarea alba, iar cele alimentate din sursa de rezerva 
vor avea culoare rosie. 
In  zona  de  bucatarie  se  vor  prevedea  prize  de  utilizare  generala  similarare  din  punct  
de  vedere  al caracteristicilor cu cele pentru spatiile tehnice precum si prize/puncte de 
conexiune specifice echipamentelor functionale. Amplasarea acestora va tine cont de 
mobilarea acestei zone. Pentru spatiile de bucatarie restaurant a fost prevazut tablou electric 
de rezerva , acesta urmand a fi realizat dupa stabilirea echiparii spatiilor de bucatarie . 
In zona de chicinete  se vor prevedea prize de utilizare generala similarare din punct de vedere 
al caracteristicilor cu cele prevazute in zonele de circulatie, precum si prize destinate 
echipamentelor de auto-servire. 
Racordarea  echipamentelor  de  mica  putere  (ex.  ventilo-convectoare,  tablouri  incalzire  
electrica,  incalzire electrica cu radiatoare, perdele de aer, usa acces tip rulou, bariere si usi 
acces cladire, etc.), se va face cu racorduri directe, prin intermediul unei doze de derivatie 
montata in vecinatatea echipamentului sau direct in tabloul electric al acestuia. Sistemele de 
acces in cladire (usa acces tip rulou, bariere si usi acces cladire, etc.) au fost prevazute cu 
posibilitatea alimentarii si din sursa de rezerva in cazul disparitiei sursei de baza de alimentare 
cu energie electrica. 
Este admisa racordarea prin prize a receptoarelor electrice cu putere nominala pana la 2 kW. 
Receptorele cu puteri peste 2 kW se pot racorda prin prize dedicate (numai pentru un singur 
receptor) sau  prin  racorduri  fixe. Pentru   conectarea   si   deconectarea   acestora   
receptoarele   se   prevad   cu dispozitive de actionare pe circuitul fix de alimentare, daca 
receptorul nu este echipat cu intreruptor de catre producator. 
Racordarea echipamentelor de mica putere (ex. ventiloconvectoare), se va face cu racorduri 
directe, prin intermediul unei doze de derivatie montata in vecinatatea echipamentului. 
In zonele tehnice cat si in zonele exterioare se vor prevedea prize cu grad de protectie sporit 
tip IP44 (IP55), cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.  
Toate echipamentele de forta vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si control, 
astfel incat in sarcina proiectantului de instalatii electrice revine doar alimentarea pe partea 
de forta a ehipamentelor. Legaturile intre unitatile interioare si cele exterioare ale diverselor 
echipamente se vor realiza de catre furnizorul de echipamente. 
Ventilatoarele grupurilor sanitare vor fi prevazute cu control din BMS, astfel incat timpul si 
intervalele de functionare sa ramana la latitudinea beneficiarului cladirii. In caz de incendiu 
acestea vor primi semnal de la CSI si vor fi decuplate de la alimentarea cu energie electrica. 
Se vor prevedea racorduri electrice pentru alimentarea pisoarelor si uscatoarelor de maini din 
cadrul grupurilor sanitare in conformitate cu cerintele arhitectului . 
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Conductele montate in exterior aferente terasei cat si in zonele de demisol si demisol 
intermediar,  expuse la admisie aer proaspat  se vor prevedea cu sistem de degivrare prin fir 
incalzitor, sistem ce va fi livrat de catre furnizorul de echipamente. In furnitura acestuia vor fi 
prinse partea de cablaj, senzori si partea de forta si automatizare (inclusiv tabloul electric), 
astfel incat responsabilitatea prezentului proiect fiind doar de a realiza alimentarea pe partea 
de forta a acestor tablouri. Toate tablourile aferente sistemului de degivrare terasa se vor 
preveda cu alimentare din tablourile de consumatori vitali (sustinute de generatorul cladirii). 
Toate echipamentele electrice montate in centrala termica si centrala de frig vor avea grad de 
protectie minim IP55, in montaj aparent. Toate echipamentele electrice aferente instalatiilor 
HVAC si sanitare (pompe centrala cald, pompe centrala frig, tablouri CTA) vor fi prevazute doar 
cu alimentare pe partea de forta, automatizarea acestora  fiind realizata de catre furnizorul de 
echipamente. Tablourile de alimentare pompe centrala termica si centrala frig vor fi prevazute 
pe fata lor cu selectoare auto – manual de functionare a pompelor, cat si lampi de indicare a 
starilor de functionare (pornit, oprit, avarie, etc. ). 
Rampele de acces direct din exterior aferente demisolului, se vor prevedea cu sistem de 
degivrare, sistem ce va fi livrat complet de catre furnizorul de echipamente. In furnitura 
acestuia vor fi prinse atat partea de cablaj, senzori cat si partea de forta si automatizare 
(inclusiv tabloul electric), astfel incat responsabilitatea prezentului proiect fiind doar de a 
realiza alimentarea pe partea de forta a acestor tablouri. Toate tablourile aferente sistemului 
de degivrare rampa se vor preveda cu alimentare din tablourile de consumatori normali. 
Tot in cadrul demisolului  (fiind vorba de demisol neincalzit)  se va prevedea un sistem de fir 
incalzitor care va proteja  tevile ce sunt pline cu apa in functionare normala.  
Proiectul aferent sistemulului de fir incalzitor se va realiza de catre furnizorul de echipamente, 
responsabilitatea prezentului proiect fiind doar de a realiza alimentarea pe partea de forta a 
acestor tablouri ce sunt prevazute in cadrul subolului . 
Terenul de joc va fi prevazut cu sistem de degivrare cu agent termic. Acesta va fi livrat complet 
echipat cu tablou electric de forta si automatizare, astfel in sarcina proiectului va reveni 
alimentarea panoului de echipament  
Tablourile de desfumare vor fi dublu alimentate conform cerintelor normativelor in vigoare  si 
vor deservi doar receptoarele aferente sistemului de presurizare-desfumare. 
Distributia aferenta circuitelor de desfumare se va realizeaza cu cabluri rezistente la foc tip 
NHXH E90 exceptie facand circuitele aferente ventilatoarelor prevazute cu convertizoare de 
frecventa unde distributia se realizeaza cu cabluri ecranate rezistente la foc de tip NHXCH E90.  
Distributia realizata cu cabluri rezistente la foc se va poza separat de restul distributiei 
electrice pentru consumatorii normali pe paturi de cabluri dedicate (rezistente la foc).  
Comanda sistemului de evacuare a fumului se va face: 

- automat, prin detectoare de fum plasate in compartimentele din cladiri expuse riscului de 
incendiu; 
-  manual, prin butoane montate in dispeceratul de securitate; 
- manual pe zona de demisol si demisol intermediar, prin butoane montate pe un panou de 
comenzi prioritare amplasat in apropierea fiecarei rampe de acces din exterior  (oprire / 
repornire)  

In incaperea dispeceratului de securitate la incendiu, de la parter (incapere prevazuta cu  acces 
din exterior si iluminat natural), se va prevedea un panou de securitate la incendiu denumit 
PSI, panou ce va centraliza toate starile de avarie si functionare a sistemelor de incendiu din 
cadrul cladirii respective .  
Tot in aceasta camera dispeceratului de securitate parter vor mai fi amplasate butoane 
comanda manuala pentru: 

- oprirea alimentarii cu energie electrica a cladirii respective  
- pornirea manuala a grupului electrogen (care deserveste sistemele de securitate critice) 
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Centralele de tratare aer se vor delesta in caz de incendiu prin decuplarea de la alimenatarea 
cu energie electrica. 
Tabloul electric aferent statiei de pompare incendiu ( TSPI  )  se va alimenta, conform 
normativului in vigoare, pe doua cai independente conform specificatiilor normelor in vigoare. 
Din cadrul tabloului statie de pompare incendiu se vor alimenta doar echipamentele aferente 
sistemului de stingere incendiu . 
Oprirea pompelor de incendiu se va prevedea numai manual din incinta statiei de pompare 
pentru incendiu, cu exceptia situatiei : 
- Pompele de incendiu trebuie protejate impotriva functionarii in gol, la lipsa de apa, prin 

asigurarea opririi automate a acestora. Aceasta situatie este  semnalizata optic si acustic 
la dispeceratul de securitate la incendiu cat si la instalatia de BMS (building management 
system) aflata in camera de la parter  denumita  ‘’ camera de securitate ‘’ 

Oprirea manuala a pompelor si electrovanelor de incendiu se face numai din statia pompelor 
de incendiu. 
Toate elementele instalatiilor electrice vor fi prevazute cu prinderi antiseismice in 
conformitate cu cerintele normativului P100 . Stabilirea tipului de prindere / numarul de 
prinderi este in responsabilitatea contractorului si a furnizorului de echipamente / sisteme de 
prindere  – fiind un element de structura – furnizor . Contractorul + furnizorul sistemelor de 
prindere isi vor realiza proprile calcule / planuri pentru a realiza o instalatie corespunzatoare 
cerintelor normativului P100.  

 
Sisteme de distributie si de pozare a cablurilor 
Circuitele pentru iluminat, prize si receptoare de mica putere vor fi realizate cu cabluri de 
energie din cupru sau aluminiu 0,6/1kV tip N2XH  / NA2XH,  cu intaziere la propagarea flacarii 
in manunchi conform SR EN 50266, utilizand o distributie pe 3 conductoare – faza, neutru si 
conductor de protectie, pentru circuitele alimentate monofazat si 5 conductoare – 3 faze, 
neutru si conductor de protectie pentru circuitele alimentate trifazat ( conductorul neutru va 
avea, sectiune egala ). Sistemele de cabluri se vor poza pe paturi de cabluri din sarma , 
montate aparent, in tavanul fals sau in pardoseala flotanta si protejate in conducte 
PVC/metalice de la patul de cabluri pana la receptor.  
Coloanele se vor monta in paturi de cabluri tip scarita „ ladder „ . 
Pentru zonele de distributie exterioara paturile de cabluri vor fi prevazute cu capac de 
protectie a cablurilor (distributia de la patul de cablu la receptor se va realiza in conducte 
metalice, etanse). Acesta solutie va fi utilizata si in zonele interioare, pentru paturille de 
cabluri montate la cota inferioara a incaperilor (camere tehnice, etc.) sau in zonele in care 
conditiile legate de influentele externe o impun. 
Pentru distributia principala intre tablourile generale si tablourile secundare, precum si catre 
echipamentele functionale (ex. chiller, CTA, statii pompare) se va utiliza o distributie cu 5 
conductoare – 3 faze, neutru si conductor de protectie in care conductorul neutru va avea 
aceeasi sectiune cu conductorul de faza. 
In zona de spatiu parcaj VIP si public toate coborarile de cabluri, pentru consumatori mici  
pozati sub cota de +2.0m fata de cota finita a pardoselii , vor fi protejate in tuburi metalice sau 
tub plastic inalta densitate 750 N . 
Pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu se vor utiliza sisteme de 
pozare si distributie (doze, cutii de legatura, etc.) rezistente la foc  care  sa  permita  
mentinerea  integritatii  circuitelor electrice pe intreaga perioada in care cablu  care  expus  
focului  mentine  intr-o  maniera  fiabila  alimentarea  cu  energie electrica sau semnalul de la 
sursa la instalatie. Derivatia catre corpurile de iluminat alimentate prin cabluri RF se va realiza 
prin doze de derivatie RF , nu prin distributie din corp in corp .  
Identificarea conductoarelor de protectie si neutru se va realiza dupa cum urmeaza: 
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− conductor de protectie (PE); marcarea se face prin culori verde/galben si aceasta 
combinatie nu trebuie folosita pentru nici o alta utilizare; 

− conductor  (PEN) care  asigura  simultan  functia  de  protectie si de conductor  neutru; 
marcarea se face prin culori verde/galben pe toata lungimea  si suplimentar marcare 
cu culoarea bleu la fiecare extremitate; 

− conductor  neutru  (N)  sau  de  punct median;  marcarea cu culoarea  bleu se face  pe 
toata lungimea. 

− Identificarea conductoarelor de faza din cablurile multiconductoare : 

− culorile recomandate sunt maro,negru,  gri; 

− identificarea prin numere se utilizeaza pentru cabluri care au mai multe de 5 conductoare. 
Conductorul    de   protectie   trebuie   identificat   si   prin   combinatia   bicolora   verde/galben   
la fiecare extremitate; conductorul  neutru trebuie identificat  prin  culoarea bleu la fiecare 
extremitate 
Identificarea cablurilor cu un conductor si a conductoarelor izolate - este permisa utilizarea 
unei singure culori pentru toate conductoarele de faza ale unui circuit, cu marcarea 
corespunzatoare la cele doua extremitati 
Cablurile cu un singur conductor cu manta si conductoarele izolate conform standardelor lor 
si care nu au nici o izolatie bicolara verde/galben sau bleu, de exemplu in cazul unei sectiuni 
mai mari de 16 mm 2, ele pot fi utilizate pentru: 

− conductor  de  protectie (PE) daca marcarea verde/galben,  este  prevazuta la fiecare 
extremitate pe cel putin 15 mm pana la 100 mm; 

− conductor  PEN, daca marcarea verde/galben  si  o marcare bleu  este  prevazuta la fiecare 
extremitate pe cel putin 15 mm pana la 100 mm; 

− conductor neutru (N) daca marcarea bleu este prevazuta la fiecare extremitate, pe cel putin 15 
mm pana la 100 mm. 

Nici  un  dispozitiv  de  comutatie  nu  trebuie  inseriat  pe  conductorul  de  protectie,  dar  
trebuie prevazute imbinari care pot fi deconectate in scopuri de incercare, prin utilizarea unei 
scule. 
Montarea in contact direct cu materiale combustibile se admite numai pentru cabluri 
rezistente la foc si cu intarziere la propagarea flacarii (definite conform NTE 007/08/00), tuburi 
si plinte metalice sau  din  materiale plastice  (omologate  pentru  montare pe  materiale 
combustibile) si  echipamente electrice  cu  grad  de protectie  minim  IP  54.  Se  vor  respecta  
si  conditiile  prevazute  la  subcap.  4.2  si 7.20, din normativ I7-2011. 
Tablourile de distributie trebuie amplasate la distanta de cel putin 3 cm fata de elementele 
din materiale. Fac exceptie  tablourile  in  carcasa  metalica  cu  grad  de  protectie  IP54  care   
pot  fi  montate  direct  pe elemente din materiale combustibile. 
Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protectie inferior 
IP 54 se face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau 
elementele de distantare care pot fi: 

− straturi de tencuiala de min. 1 cm grosime sau placi din materiale electroizolante 
incombustibile cu grosimea de min. 0,5 cm,  cu o latime care depaseste  cu  cel  putin 3 
cm  pe toate laturile elementul de instalatie electrica; 

− elemente de sustinere din materiale incombustibile (de ex. console metalice etc.) care distanteaza 
elementele de instalatie electrica cu cel putin 3 cm pe toate laturile fata de elementul combustibil; 

− modalitati de montare a echipamentelor in pereti cu alveole, conf. I7-2011 
Masurile  pentru  evitarea  contactului  direct  cu  materialul combustibil  se aplica atat la 
montarea aparenta cat si la montarea sub tencuiala a elementelor de instalatii electrice. 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
 

Soluți i  p entru  
s truct uri  

s igure   
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written cons ent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată s au multiplicată fără acordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

DEXȚ-OSP-R00 199 / 393 
 

 
Instalatie de protectie impotriva trasnetelor  (paratrasnet) 
Instalatia contracareaza efectele trasnetului asupra constructiei: incendierea materialelor 
combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca 
urmare a scurgerii curentului de descarcare, inducerea in elementele metalice a unor 
potentiale periculoase.  Instalatia are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pamant 
sarcinile electrice din atmosfera pe masura aparitiei lor. 
Instalatia de paratrasnet aferenta stadionului, in confomitate cu caracteristicile geometrice 
ale cladirilor,  este de  tip INTARIT I si consta din montarea a 4 dispozitive electronic de captare 
tip PDA (Prevectron) S6.60  montate pe structura metalica a acoperislui , in montaj de tip 
consola de incaperile tehnice ce se regasesc pe terasa.  Fiecare dispozitiv PDA este prevazut 
cu 4 coborari OLZn 40x4 mmp. Pe suprafata acoperisului toate coborarie vor fi interconectate 
intre ele , realizandu-se o retea de descarcare . 
Varful oricarui  dispozitiv  de capatre PDA trebuie sa fie cu minim 2 m peste orice obstacol (cos 
de fum, echipamente de climatizare, etc ). 
Acest tip de instalatie PDA  este compusa din: 

− dispozitiv de captare (varf de captare, un dispozitiv de amorsare si o tija suport pe 
care se gaseste un sistem de conexiune al conductorului de coborare); 

− conductoare de coborare ( 4 conductoare de coborare montate inglobat / montate 
aparent  in 4 stalpi pozitionati cat mai posibil la extremitati opuse ale cladirii); 

− piese de separatie pentru masuratori; 

− priza de pamant naturala de fundatie. 

− contor de lovituri pentru trasnete 
Izolatia electrica intre dispozitivul de captare sau conductorul de coborare si partile metalice 
ale structurii, instalatiile metalice si sistemele interioare poate fi realizata prin asigurarea unei 
distante d intre parti mai mare decat distanta de separare s, dimensionata conf. Anexa 6.8, 
I7/2011. 
Toate elementele metalice in legatura cu pamantul aflate in zona de separare – conform 
distantelor de separare marcate pe planuri –se vor conecta la instalatia de paratrasnet .  
Coborarile vor fi  realizate  cu platbanda OLZn  40x4 mm, montata in diafragma stalpilor.  
Aceste coborari  se vor lega la priza de pamant prin intermediul unor piese de separatie 
montate la inaltimea de +2.0 m fata de cota pardoselii finite . 
Conductorul  de coborare se executa de preferinta dintr-o bucata fara imbinari. In cazul in care 
nu se poate, numarul imbinarilor trebuie redus la minimum, iar imbinarile se realizeaza prin 
sudare, lipire, suruburi sau buloane. 
Din 20 m in 20 m inaltime  se vor prevedea centuri de impamantare OLZn 25x4 la nivelul placilor 
de beton care se vor conecta la structura metalica a fatadei cladirii astfel incat sa se realizeze o 
protectie la trasnetul lateral .  
 
Instalatia de priza de pamant 
Priza de pamant va fi naturala si va fi formata din dispunerea unei retele platbanda 40x4 mm 
sub betonul de egalizare al radierului. Din cadrul acesteia  se va realiza o conexiune cu 
platbanda din otel OLZN  40x4 catre  radierului cladirii  unde este realizata o retea de egalizare 
potential cu platbanda OLZn 40x4 mm dispusa  in radier cladirii  si sudata de armatura acestuia. 
In zona demisolului  vor exista puncte de acces la priza de pamant prin piese de separatie la 
care se vor conecta atat centurile interioare realizate cu platbanda OLZn 40(25)x4 din camerele 
tehnice cat si cele  coborarile  de paratrasnet.  
La priza de pamant se vor lega si glisierele ascensoarelor prin intermediul unei platbande OLZn 
25x4 mm. 
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Valorea rezistentei prizei de pamant va fi de maxim 1 Ohm, fiind vorba de o priza de pamant 
comuna atat instalatiei electrice cat si instalatiei de paratrasnet.  
Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda OLZn 
25(40)x4 mm, prin conductor din cupru flexibil  sau sufa de cupru litata d=25/50mmp.  
Structura metalia a acoperislui se va conecta la priza de pamant prin intermediul unei 
platbande OLZn 25x4 mm dispusa perimetral in interiorul cladirii si legata la priza de pamant . 
In fiecare camera tehnica s-a prevazut cate o bara de egalizare potential la care se vor lega toate 
echipamentele metalice. 
Se vor lega la pamant: paturile de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice ,  carcase de 
echipamente etc. La priza de pamant se va lega si scara metalica exterioara cat si elementele 
metalice ale fatadei. 
Pentru sistemele de voce-date se va realiza o conexiune separata la priza de pamant astfel incat 
fiecare RACK sa fie legat la o impamantare distincta de impamantarea electrica. Pentru 
impamantarea sistemele de voce – date se va utiliza sufa din cupru.     
Se vor lega la pamant: paturile de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice ,  carcase de 
echipamente etc. La priza de pamant se va lega si scara metalica exterioara cat si elementele 
matelice ale fatadei. 
Perimetral cladirii se vor lasa mustati de platbanda cu lungimea de minim 1,5 m de la cladire, 
pentru asigurarea extinderii prizei de pamant sau pentru viitoare extinderi ale cladirii si 
posibilitatea interconectarii unor viitoare prize de pamant in vecinatata obiectului. 

 
Instalatii de protectie impotriva socurilor datorate atingerilor 
Schema de legare la pamant pentru aceasta instalatie va fi TNS cu 5 conductoare conform 
descrierii din 5.1.6. CENELEC, HD 224, I7/11. La aceasta instalatie exista conductoare 
independente PE + N (TNS). Cand impamantarea si conductorul de nul sunt separate, PE 
(impamantarea de protectie) este galben/verde iar N (nulul de protectie) este albastru. In acest 
caz , conductorul de neutru face parte din cablu si cablul cuprinde intotdeauna conductorii de 
faza.  
 
MASURI IMPOTRIVA ATINGERII DIRECTE  
Protectia se asigura prin izolari, carcasari , separari, protectie diferentiala, conform prevederilor 
normativului I7-11.  Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii .  
 
MASURI IMPOTRIVA ATINGERILOR INDIRECTE. 
Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE , prin al treilea, 
respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau 
receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 mA pe circuitele de 
prize din locurile periculoase din punct de vedere electric. 
Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de 
protectie intr-un circuit de protectie. 
La priza de pamant se vor lega toate echipementele metalice, structura metalica, fatada cladirii, 
tevi metalice. La priza de pamant se vor lega si  glisierele lifturilor prin intermediul unor 
platbande OLZn 25x4 mm. 
Toate carcasele echipamentelor si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda 
OLZn 25(40)x4 mm , fie prin conductor din cupru flexibil. Se vor lega la pamant : paturile de 
cabluri , tevi metalice, tablourile electrice ,  carcase de echipamente, tubulaturi , etc.  
 
SISTEME DE LEGARE LA PAMANT  
Sistemul de legare la pamant are drept scop: 

- asigurarea potentialului pamantului pentru: 
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- conductorul PEN,  in  retelele  TN-C.  Conductorul  PEN,  la  consumator,  este  conectat  la borna 
(bara) principala de legare la pamant a instalatiei care ofera posibilitatea conectarii electrice a 
unui numar de conductoare in scopul legarii la pamant; 

- conductorul  neutru  (N),  in  retelele  TN-S  pentru  a  permite  conectarea  la  retea  a  
receptoarelor monofazate sau trifazate legate in stea si neuniform incarcate pe faze; 

- conductorul de protectie (PE), in retelele TN-S, pentru a asigura protectia persoanelor 
si a animalelor impotriva socurilor electrice; 

- masele metalice,  ce accidental  ar  putea  ajunge  sub  tensiune,  in  schemele IT,  TT  
sau  in retelele TN-C si TN-S atunci cand se impune; 

- limitarea influentelor electroenergetice datorate unor supratensiuni; 
Disiparea  sarcinilor  electrice  in  sol,  datorate  supratensiunilor de trasnet, loviturilor de trasnet 
directe. Sistemul de legare la pamant se compune din: 
- borna (bara) principala de legare la pamant; 
- conductoare de protectie (PE); 
- conductoare  pentru legatura de  echipotentializare (conductoare  principale de legare 

la pamant) 
- conductoare de ramificatii; 
- conductoare de legare la priza de pamant; 
- priza de pamant. 
La nivelul tabloului general a fost prevazuta o borna /bara principala de legare la pamant, la 
care trebuie conectate urmatoarele conductoare: 
- conductorul PEN din racordul de alimentare; 
- conductorul  (conductoarele) PEN, ce se distribuie la consumator atunci  cand  

reteaua de distributie este TN-C; 
- conductorul PE, ce se distribuie la consumator in cazul in care alimentarea 

receptoarelor se face in sistem TN-S; 
- conductorul N, ce se distribuie la consumator in cazul in care alimentarea receptoarelor 

se face in sistem TN-S; 
- conductoare pentru legatura de echipotentializare 
- conductoare de legare la pamant. 

Nu este permisa utilizarea urmatoarelor parti metalice drept conductoarede protectie: 
- conducte pentru apa; 
- conducte pentru gaze si/sau lichide inflamabile; 
- parti constructive supuse solicitarilor mecanice in functionare normala; 
- parti metalice flexibile; 
- conducte metalice flexibile sau pliabile, numai daca nu sunt destinate pentru acest scop; 
- suporturi pentru conducte; 
- tavi de cabluri si scari pentru cabluri, daca nu se asigura continuitatea electrica a acestora. 

La bara de legare la pamant  sau borna principala se vor racorda toate conductele 
metalice, precum si armaturile cablurilor armate care sunt utilizate pentru racord in 
exteriorul cladirilor. La interior, se vor lega la pamant, asigurandu-se totodata continuitatea 
legaturii pe toata lungimea tronsoanelor, a tuturor partilor conductoare care nu fac parte din 
instalatia electrica, cum ar fi: 
conducte metalice de apa; 
- tubulaturi de ventilatie; 
- paturi de cabluri si elemente de confectie metalica utilizate la sustinerea instalatiilor; 
- carcasele echipamentelor electrice; 
- elementele de sustinere, metalice sau din beton armat ale instalatiilor de echipamentelor 

electrice; 
- partile metalice ale tablourilor si pupitrelor electrice; 
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- ingradirile de protectie, fixe sau mobile, daca nu au o legatura sigura in exploatare cu alte 
elemente legate la pamant; 

- invelisurile si armaturile metalice ale cablurilor; 
- fatada metalica; 
- structura metalica de sustinere si ghidare a lifturilor, etc. 

Sectiunile minime ale conductoarelor de protectie, de echipotentializare precum si ale 
conductorului de legare la pamant au fost alese respectand Cap. 5.5, I7/2011. 
 
MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR DIN RETEA SAU DE NATURA 
ATMOSFERICA 
Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din retea 
( de comutatie ) sau de natura atmosferica, pe intrarea  tablourilor generale cat si a 
tablourilor secundare s-au prevazut descarcatoare de supratensiune  clasa 2 , care se vor 
lega direct la priza de pamant pentru instalatia de impamantare. 

 

EXIGENTE DE CALITATE  
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin : 

− Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ; 

− Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a 
corpurilor de iluminat , care nu produc deteriorari si uzura; 

− Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare 

− Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva 
rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi 

− Limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile 
sa intre in rezonanta 

Siguranta la foc se realizeaza prin : 

− Adaptarea instalatiei electrice corespunzator  rezistentei la foc a elementelor de 
constructie; 

− Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice 
pe elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil 
se iau masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu (tuburi 
de protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu 
rezistenta sporita la propagarea flacarii). 

− Siguranta in exploatare se realizeaza prin : 

− Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice  prin atingere directa/indirecta ; 

− Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal: protectia la 
suprasarcina si la scurtcircuit. 

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin : 

− asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite 
zgomote  pe perioade scurte de timp ( la anclansare , la declansare )  

− limitarea nivelului zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice 

− constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor 
electromagnetice ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la 
tehnologia  de executie. 

− Masurile de izolare fonica in cadrul camerelor de generator electric si post de transformare 
vor fi descrise in cadrul proiectului de arhitectura.Generatoarele  vor fi prevazute cu 
atenuator de zgomot de tip rezidential cu atenuare de minim 30 dB. 

Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii 
de substante nocive sau insalubre , de catre instalatiile electrice; 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
 

Soluți i  p entru  
s truct uri  

s igure   
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written cons ent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată s au multiplicată fără acordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

DEXȚ-OSP-R00 203 / 393 
 

 
VERIFICAREA PROIECTULUI 
Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 ( Legea calitatii in constructii ) se interzice executarea 
proiectelor  neverificate de catre „ verificatori de proiecte atestati” ( art.13 ), obligatia si 
raspunderea pentru asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti, verificatori de proiecte 
atestati, o are investitorul ( art. 21 pct. C ). 
Obtinerea avizelor necesare constructiei  este  responsabilitatea beneficiarului.  

 
OBIECT 2 - INSTALATIA DE CURENTI TARI 
- Obiect 2.1. - Arena de tenis ”Simona Halep”  
- Obiect 2.2 - Arena de tenis mică  1000 locuri  
- Obiect 2.3 - Teren de tenis antrenament 

 
 

Alimentare cu energie electrica  
Sistemul de alimentare al cladirilor se va conecta in cadrul SEN pe partea de medie tensiune 
in reteaua 
ENEL de 20 kV . Delimitarea instalatiilor electrice ce constituie obiectul prezentei documentatii 
se va 
realiza la: 

•  Alimentarea cu energie electrica; 
• Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la capetele 

terminale ale cablului MT la iesirea din celula de delimitare UT, catre compartimentul utilizator; 
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza printr-un racord la reteaua 
operatorului local de distributie. Solutia de racordare se va determina si aviza, prin grija 
beneficiarului, de catre operatorul de distributie, pe baza unui studiu de solutie, realizat de o 
companie agrementata in conditiile legii de catre ANRE. 
Se propune ca arenele de tenis sa fie alimentate dintr-un post de transformare amplasat la 
nivelul parterului din arena „Halep” ce este compus dintr-un transformator cu o capacitate de 
1600kVA montat la parter, cu acces direct din exterior ce va alimenta atat arena mica cat si arena 
mare.  
Contorizarea ambelor arene de tenis (arena „Halep” si arena mica) se va face pe medie 
tensiune la punctul de conexiune. In plus se va prevedea contorizare separata pe partea  de 
joasa  tensiune in tablourile  electrice  locale  care  deservesc  spatiile  comune  care  
apartin proprietarului, cat si pentru viitorii chiriasi. 
Schema de distributie pentru medie tensiune, va fi de tip buclat, in distributie directa prin 
LES cu rezerva in aceeasi statie sau statii diferite. 

 
Datele electroenergetice de consum pentru intreg complexul : 
Tabel 9.  Datele electroenergetice 

 Obiect 2.1 -Arena 
de tenis ”Simona 

Halep”  

Electrice Obiect 2.2 
-Arena de tenis 

mică  1000 locuri 

Electrice Obiect 
2.3 -Teren de tenis  

Total 

Normali Generator Normali Generator Normali Generator Normali Generator 

Putere 
electrica 
instalata  Pi 

1185.45 
kW 

726.79 
kW 

451.79 
kW 

267.65 
kW 

13.20 
kW 

10.00 kW 1650.44 
kW 

950.91 
kW 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

 

Soluți i  p entru  
s truct uri  
s igure  

 
POPP & ASOCIAȚII SRL 
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed  or multiplied without the written consent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără ac ordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

 204 / 393  
DEXȚ-OSP-R00 

 

Putere 
electrica 
absorbita  Pa 

987.88 
kW 

605.66 
kW 

376.49 
kW 

178.43 
kW 

11.00 
kW 

5.00 kW 1375.37 
kW 

789.09 
kW 

Tensiunea de 
utilizare Un : 

3x400/230 
V;  

50 Hz 

3x400/230 V;  
50 Hz 

3x400/230 
V; 

 50 Hz 

3x400/230 
V;  

50 Hz 

   
Receptoarele de energie electrica constau din: receptorare tehnologice stadion (iluminat 
nocturna , alimentare sistem sonorizare , tabele marcaj, car televiziune,etc) iluminat artificial, 
aparate de climatizare, aparatura de birou, aparatura audio-video, pompe si ventilatoare, 
instalatii de climatizare,  instalatii de desfumare-presurizare, instalatii de stingere incendiu. 
Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente negative 
perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului . 
Incaperea tabloului general trebuie sa fie separata de restul cladirii prin pereti A1, A2 - s1do, 
fara goluri si cu rezistenta la foc REI/EI  180  si  plansee  REI  90,  avand  asigurat  acces  direct  
din  exterior.  Se  admite  si comunicarea incaperii tabloului general cu restul constructiei 
printr-o usa cu rezistenta la foc de minimum EI 90 - C, echipata cu dispozitive de 
autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu. Separarea fata de incaperile din 
categoriile BE3a si BE3b cu risc foarte mare de incendiu, se realizeaza cu  pereti  si  plansee 
antiex   si   goluri   de   comunicare   functionala   protejate   potrivit   reglementarilor 
specifice referitoare la securitatea la incendiu a constructiilor. 
Pentru intreg complexul ( servicii stadion, arena de tenis si receptoare cu rol de securitate la 
incendiu) s-a prevazut un sistem propriu de back-up realizat cu grup electrogen diesel tip 
stand by 2000 kVA, cu pornire si trecere de pe o sursa pe alta  automata astfel : 
Grupul electrogen aferent complexului se va amplasa in in exterior langa statia de pompe 
incendiu. Grupul electrogen va fi de  tip stand-by cu pornire automata in maxim 15 secunde, 
carcasat, complet echipat si automatizat, fara AAR inclus in furnitura grupului. Grupului 
electrogen i se va prevedea un rezervor intern + extern ceea ce va determina o  autonomie 
de functionare a grupului electrogen de 8 ore la 100% din incarcarea maxima .Trecerea de pe 
sursa de baza pe cea de rezerva si revenirea pe sursa de baza se va realiza automat la nivel 
local in tablourile prevazute cu dubla alimentare si AAR (vezi schema generala de distributie). 
De la acest grup electrogen se vor alimenta urmatoarele obiecte:  
- Stadionul „Gheorghe Hagi”,  
- Arena „Simona Halep” 
- Centru de antrenament 
Din cadrul sistemului de back-up se vor alimenta urmatorii consumatori electrici : 
- Consumatori obligatorii vor fi concentrati in tablourile TCC  (tablou consumatori critici) ce 

deservesc echipamente de life&safety precum:  
- Sistemele de presurizare – desfumare aferente fiecarei cladiri in parte; 
- Statii ACS . 
- UPS Securitate arena „Simona Halep” ( 40 kVA ) . 
- UPS Securitate arena „arena de tenis mica” (20 kVA ) . 
- Echipamentele de curenti slabi ( detectie si semnalizare incendiu, CCTV, efractie, etc). 

- Consumatori suplimentari ceruti de catre beneficiar  a fi alimentati din sistemul de back-
up (rezerva) al cladirii (considerati consumatori vitali) precum: 
- iluminat in toatlitate nocturna teren joc . 
- UPS cladire (40 kVA) 
- Echipamente de tip CAR TV . 
- Tabela marcaj . 
- Zona Media, Zona VIP . 
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- Sistem sonorizare  
- Zone interviu Flash , zone sporitvi . 
- Pompe bazine retentie ape pluviale . 
- pompe bazin apa potabila,  
- punct termic 
- Sisteme tehnologice specifice stadion . 

In situatia unei alarme de incendiu confirmata, toti consumatorii considerati vitali (ceruti 
suplimentar fata de normele in vigoare de catre beneficiar), alimentati din cadrul  tabloului 
TGE, se vor delesta automat, astfel incat doar consumatorii critici (ceruti de normele in 
vigoare cu rol de securitate la incendiu  si deserviti de catre TCC) vor ramane sub alimentare 
electrica.  
Tabloul de generator, amplasat la demisolul stadionului „Gheorghe Hagi”, de unde se va 
alimenta arena de tenis „Halep” va primi semnal de la tablourile echipate cu AAR astfel incat 
sa poate actiona decuplarea receptoarelor fara rol de securitate la incendiu, pornirea grupului 
electrogen etc. 
Tablourile ce se vor prevedea obligatoriu cu dubla alimentare si AAR sunt : 
- Tabloul consumatorilor critici TCC  aferent fiecarei zone in parte; 
- Tabloul consumatorilor vitali TCV  aferent fiecarei zone in parte; 
- Toate tablourile de  desfumare aferente fiecarei zone in parte;  
Alimentarea tablourilor de mai sus se va realizeaza astfel: 
- Alimentarea de baza din cadrul unui tablou electric general TGx cu cabluri rezistente la 

foc de tip NHXH E90 FE180 PH120 
- Alimentarea de rezerva din cadrul tabloului de consumatori critici TCC cu cabluri 

rezistente la foc tip NHXH E90 FE180 PH120 
Cablurile ce vor alimenta echipemantele cu rol de securitate la incendiu vor permite 
alimentarea echipamentelor pe toata durata de functionare a acestora.  Trecerea de pe o 
sursa pe alta se realizeaza local prin montarea unui AAR pe intrarea fiecarui tablou 
Distributia detaliata aferenta fiecarei cladiri in parte se poate citi din schemele generale de 
distributie aferente fiecarei cladiri (IExx). 
Alimentarile de baza aferente consumatorilor critici se realizeaza dinaintea intrerupatoarelor 
generale  ale tablourilor electrice generale (TEG). 
In stabilirea solutiei de alimentare s-a avut in vedere satisfacerea 100% a consumatorilor de 
importanta critica. 
Schema de distributie este TN-C-S, separarea N de PE se va realiza in cadrul tablourilor 
generale TGx. 
Intreaga distributie electrica (cablaj, tuburi protectie, doze derivatie, etc.) va fi de tip N2XH, 
cu intarziere marita la propagarea focului, in manunchi. Se vor utiliza doar cabluri cu intarziere 
marita la propagarea focului, in manunchi (conform IEC 60332-3) pentru distributia normala 
si cabluri rezistente la foc pentru distributia RF.  
 
DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE 
Distributia energiei electrice in interiorul fiecarei zone a stadionului se face in sistem radial 
de la tabloul general ( TEG) catre  tablourile electrice secundare. 
In procesul de proiectare se va tine cont de respectarea caderilor maxime de tensiune 
admisibile reglementate dupa cum urmeaza: 
De la transformator la punctele de masura  Iluminat ( cel mai indepartat corp de iluminat fata 
de TG ) : maxim 6 %. De la transformator la punctele de masura  prize si forta ( cea mai 
indepartat priza  fata de TG ): maxim 8 % . Distributia catre tablourile secundare se va realiza 
prin cabluri cu intarziere marita la propagarea flacarii in manunchi. 
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In realizaarea distributiei interioare a instlatiilor electrice s-a avut in vedera separarea pe 
functiuni a zonelor . Astfel fiecare functiune este preavazut cu tablou electric secundar . 

Toate golurile din placi, peretii se vor etansa la foc cu materiale de aceeasi rezistenta ca 
elementul patruns. 

Alimentarea acestora se va realiza radial cu cabluri din cupru cu intarziere marita la 
propagarea focului in manunchi, tip N2XH.  

Pentru sectiuni mai mari de 70mmp  se vor utiliza cabluri din Aluminiu cu intarziere marita la 
propagarea focului in manunchi, tip NA2 XH. 

Distributia verticala se realizeaza prin intermediul unor ghene verticale.  Toate trecerile prin 
plansee se vor etansa la foc.  

Alaturi de alimentarea de rezerva reprezentata de generator se va prevedea si un sistem de 
UPS astfe : 
OBIECT 2.1: ARENA DE TENIS "SIMONA HALEP"  
- UPS centralizat de securitate avand puterea estimata de 40 kVA din care se vor alimenta 

sistemele de curenti slabi (unitati principale: detectie si semnalizare incendiu, efractie, 
CCTV, control acces, curenti slabi, transponderi incendiu, etc.) si 

- UPS centralizat avand puterea estimata de 40 kVA din care se va alimenta iluminatul de 
securitate ( zonele in care corpurile de iluminat sunt amplasate la exterior ). Sistemul de 
UPS este sustinut de catre generator.  

- ups-uri pentru alimentare nocturna avand puterea estimata de 160 kva din care se va 
alimenta partial iluminatul de nocturna  ( vor fi alimentati 800lux din 2000lux aproximativ 
40% ) sistemul de ups este sustinut de catre generator.  

Alimentarea instalatiei de nocturna se va realiza prin dubla alimentare. Alimentarea  de baza 
din cadrul sistemului energetic national ( post de transformare ), iar alimentarea de rezerva 
din cadrul unui generatorului 2000kVA prevazut in documentatia obiectului 1.1- Stradion 
”Gheorghe Hagi”, in standby. Iluminatul de nocturina va fi alimentat in totalitate din cadrul 
sistemul grup generator. 
Datorita cerintelor UEFA de a nu exista intrerupere in cazul unei avarii ( trecere prin 0 ) , dupa 
alimnetarea din generator se vor monta 2 UPS-uri de  160 kVA pentru arena de Tenis "Simona 
Halep" respectiv Arena de tenis mică , care vor prelua o parte din iluminatul de nocturna ( 
din total 2000 lux se vor prelua 800 lux pe UPS aproximativ 40%) .Prezentul proiect are in 
vedere doar alimentarea tablourilor de nocturna ca punct de racord, prezentul proiect nu 
trateaza calculele luminotehnice si amplasarea proiectoarelor pentru instalatia de nocturna. 
Proiectul pentru amplasare, calcule luminotehnice, distributie electrica si tablouri pentru 
alimentare nocturna va fi unul distinct realizat de companii de profil. Pentru asigurarea 
continuitatii in alimentare pentru echipamentele de comanda si automatizare aferente 
tablourilor electrice generale precum si cele ale postului de transformare se vor utiliza surse 
locale, prevazute si dimensionate prin grija furnizorului echipamentului sau furniturii.  
Solutii pentru alimentarea obiectelor 1.2 si 1.3 (Teren de antrenament fortbal cu pista de 
atletism, gradene, Vestiare sportivi); 
Alimentarile cu energie electrica ale arenei de tenis mica, respectiv terenurile de tenis 
antrenament se vor face din postul de transformare prevazut in obiectul 2.1 arena de tenis 
”Simona Halep”. 
Fiecare obiect (2.2 si 2.3) va avea cate un tablou electric general pentru receptoare normale 
(alimentat din postul de transformare) si cate un tablou pentru receptoare vitale (dublat de 
grupul electrogen) 
Din tabloul electric dedicat pentru fiecare obiect, se vor alimenta intr-un sistem radial toate 
tablourile electrice din obiect, in functie de nivel, zona si destinatie. 
Alimentarea celor 2 obiecte (2.2 si 2.3) se va realiza prin linii electrice subterane si camine de 
tragere pana la tablourile electrice ale celor 2 obiecte. Stabilirea solutiilor si traseelor de 
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alimentare se va realiza la urmatoarea faza de proiectare, in functie de modul de activitate si 
etapizarea lucrarilor.  
Tablourile electrice vor fi metalice cu usa plina si incuietoare cu cheie unica (acelasi model de 
cheie pentru toate tablourile), cu grad de protectie minim IP 31 sau mai mare (potrivit cu 
mediul ambiant din locul amplasarii tabloului). Tablourile electrice aferente spatiilor tehnice 
vor avea gradul de protectie IP55. Toate tablourile electrice vor fi prevazute cu rezerva de 
spatiu de minim 25% si cu rezerva de echipamente.  
Forma de separare a  tablourilor  electrice generale  TGx ,  TCC,  TCV cat si a tuturor tablourilor 
tehnice va fi " Form 2B conform cu SR EN 61439 - 2 " de tip testat ( TTA – type tested 
anssembly – ansamablu verificat ). 
Tablourile generale vor fi prevazute cu centrale de masura ce vor indica principalii parametri 
electro-energetici, cum ar fi: puterea activa, puterea aparenta, puterea reactiva, factorul de 
putere, curentii si tensiunile pe faze, etc. De asemenea, sistemul de masura va permite 
contorizarea diferentiata a energiei provenite de la retea si cea provenita din sursa de rezerva. 
Punctul de masurare si de interfata cu furnizorul de energie electrica va fi stabili, la nivelul de 
tensiune , conform proiectului de medie tensiune . 
Sistemul de contorizare va fi integrat in sistemul de management al cladirii (BMS), utilizandu-
se de preferinta protocolul MODBUS. 
Contorizarea se realizeaza cu contoare pasante conectate in sistemul centralizat de BMS 
(pentru citire de la distanta) printr-un protocol ModBus. 
Pentru asigurarea calitatii energiei electrice si stabilirea unui factor de putere la o baloare 
neutra ceruta de furnizorul de energie electrica, conform ANRE, se vor instala o baterie de 
compensare a factorului de putere langa tablou general al cladirii. Bateria de compensare a 
factorului de putere, cu o capacitate de 175 kVAr vor fi in trepte 1x25kVAr+3x50kVAR si va fi 
echipata cu filtre de armonici si condensatoare pentru retele poloate de 600V. La finalizarea 
lucrarilor se vor face masuratori pentru factorul de putere si armonici pentru stabilirea finala 
a capacitatii bateriei de compensare a factorului de putere pentru o valoare de 0.92.  

 
ILUMINAT INTERIOR , NORMAL SI DE SIGURANTA 
Instalatia de iluminat interior va fi realizata cu corpuri de iluminat echipate cu  lampi LED  
potrivit mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelul  de 
iluminare impus de catre normativele in vigoare si cerintele specifice ale beneficiarului. 
Sistemul de iluminat interior normal a fost proiectat respectandu-se indicatiile tehnice si 
functionale aferente EN12464-1:2011, CIE 97/2005, I7/2011 si NP061-2002. Pentru zonele de 
birouri, dispecerat, etc. unde activitatea preponderenta presupune munca cu echipamente 
prevazute cu monitoare s-a tinut cont si prevederile SR EN 29241-2:1994. Functie de activitate, 
temperatura de culoare aleasa este alb neutru (<4000 K) sau alb cald (2200-3200 K) sau alb 
rece (5000-9000K). 

CERINTELE LUMINOTEHNICE CONSIDERATE IN PREZENTUL PROIECT RESPECTA CERINTELE IN 
EN 12464-1:2011. 
In zona aferenta spatiilor de birouri s-a optat pentru un sistem de iluminat cu aparate de 
iluminat tip LED , montate incastrat in plafonul fals. Aparatele de iluminat vor fi echipate cu 
balast electronic ( inalta frecventa). Punctual, pentru zonele de circulatie, holuri, grupuri 
sanitare, etc. se pot utiliza si aparate de iluminat de tip LED spot. Comanda iluminatului se 
face local, BMS, sau de la senzori de miscare/prezenta sau crepusculari.  
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Tabel 10.  valoare flux luminos a camerelor in functie de activitate 

Tipuri de destinatii, 
activitati sau sarcini 
vizuale 

Em 

[lx] 

UG
RL 

 [-] 

U
o 

[-] 

R
a 

[-
] 

Birouri 500 @ 0.75m 19 0,6 80 

Camera de 
securitate/comanda/serv
ere 

500 @ 0.75m 19 0,6 80 

Camere tehnice/Camera 
tablou general 

250 @ 
pardoseala 
vertical in fata 
tablourilor, 
vanelor si 
instrumentelo
r, etc. 

 

25 

 

0,4 

 

60 

Hol lift 200 @ 
pardoseala 

19 0,4 80 

Coridoare 150 @ 
pardoseala 

19 0,4 80 

Spatii depozitare 100 @ 
pardoseala 

25 0,4 80 

Circulatii interioare si 
exterioare 

100 @ 
pardoseala 

25 0,4 80 

Grupuri sanitare 200 @ 
pardoseala 

25 0,4 80 

Depozit material 
curatenie 

150-200 @ 
pardoseala 

25 0,4 80 

 

Receptie 
200 in 
general, 300 
pe suprafata  

biroului 

 

22 

 

0,6 

 

80 

Bucatarii/Oficii 200 @ 
pardoseala 

22 0,6 80 

Spatii echipamente 
copiere 

300 @ 
pardoseala 

19 0,4 80 

Arhiva 200 @ 
pardoseala 

25 0,4 80 

Casa de scara 150 @ 
pardoseala 

25 0,4 40 

 200 in general, 
300 deasupra 
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Cantina/ restaurant suprafetei de 
servire, 500 in 
bucatarii 

22 0.6 80 

 

Tabel 3  Valoare flux luminos a spatiilor  in functie de destinatie 

Tipuri de 
destinatii, 
activitati sau 
sarcini vizuale 

Em 

[lx] 

UGRL 

 [-] 

Uo 

[-] 

Ra 

[-] 

Rampa acces 
parcare (in timpul 
zilei) 

300  @ 
pardoseala 

25 0.4 40 

Rampa acces 
parcare (in timpul 
noptii) 

100  @ 
pardoseala 

25 0.4 40 

Zona circulatie 
auto - parcare 

100  @ 
pardoseala 

25 0.4 40 

Loc parcare 100  @ 
pardoseala 

- 0.4 40 

 
Iluminatul in zona de demisol sau demisol intermediar, se va realiza cu corpuri de iluminat 
echipate cu surse LED, de tip etans, avand temperatura de culoare 4000K, amplasate paralel 
cu calea de rulare, montate  atarnat la inaltimea de 2.35 m / 3.3m -ax  (suspendat), fata de 
cota pardoselii finite. 
Aprinderea iluminatului se realizeaza centralizat din cadrul sistemului de BMS, dar si prin 
comenzi locale date de senzorii de miscare montati pe caile de circulatie,  astfel incat sa se 
realizeze o instalatie economica din punct de vedere al consumului electric . 
In timpul orelor de program iluminatul din zona de subsol va functiona astfel :  
- Functioneaza in permanenta aprinderea BMS (adica 20 % din iluminatul general)  
- La detectarea miscarii (prin senzorii de miscare) se va aprinde local si restul de 80%.   
Din cadrul  acestor corpuri de iluminat  fac parte si corpurile de iluminat din sistemul de  
iluminatului de siguranta (antipanica subsol parcaj) prevazute cu kit de emergenta 1h. Aceste 
corpuri de iluminat vor fi marcate corespunzator (cu bulina rosie) pentru o usoara 
identificare. Circuitele aferente acestor corpuri de iluminat sunt cablate cu 4 conductoare 
astfel incat aceste corpuri de iluminat sa nu ramana in functiune in permanenta – existand si 
posibilitatea stingerii in afara programului a acestora – dar se vor aprinde automat in cazul 
unei caderi a sursei de baza .  
In zonele de  case de scara aprinderea iluminatului se va realiza centralizat de la sistemul de 
gestiune al cladirii dublat si de o comanda manuala realizata prin montarea senzorilor de 
miscare  in casele de scara .   
Corpurile de iluminat din zonele de birouri ( adiminstratie ) vor fi de tip, Ra>80 , UGR<19, cu 
balast electronic Aprinderea iluminatului in zona de birouri se va realiza cu intrerupatoare 
care actioneaza iluminatul aprins/stins in siruri paralele cu suprafata vitrata, avand o 
suprafata de actionare de maxim 150 mp,  astfel incat sa se realizeze un nivel de iluminat 
constant si economic. Intrerupatoarele se vor amplasa la intrarea in spatiul de chiriasi pentru 
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zonele de birouri deschise (open space) sau local la usile de acces in zonele compartimentate.  
Pe fiecare chirias va exista un intrerupator master. 
In zonele de spatii comune se va realiza un iluminat conform cerintelor arhitectului 
respectand nivelurile de iluminat impuse de normativ. Circuitele aferente iluminatului din 
zonele de spatii comune vor fi in functie de importanta alimentate din: 
- tablourile de spatii comune alimentare normala/vitala cu cabluri cu intarziere la 

propagarea focului in manunchi, tip N2XH 
Aprinderea iluminatului in zonele de spatii comune se realizeaza prin: 
- comanda de la BMS in functie de un interval de functionare prestabilit (iluminatul fiind 

impartit in minim doua zona de aprindere) dublate de senzori de miscare; 
- Iluminatul in putului liftului va fi realizat de catre contractorul de lifturi. Atat cablarea cat 

si amplasarea corpurilor de iluminat va fi in sarcina sa. 
In grupurile sanitare (birouri) iluminatul se realizeaza cu corpuri de iluminat LED, cu grad de 
protectie IP44. Aprinderea iluminatului se realizeaza la nivel local, utilizand senzori de 
miscare. 
Iluminatul exterior va fi in conformitate cu cerintele arhitecturale . Calculele nivelului de 
iluminat exterior vor fi realizate de catre furnizorul de corpuri de iluminat pentru exterior. 
Iluminatul exterior va fi dispus pe mai multe circuite, astfel incat sa se poate realiza mai multe 
programe de iluminat prestabilite si actionate automat de BMS. Sistemul de iluminat 
exterior a fost proiectat respectandu-se indicatiile tehnice si  functionale aferente 
EN12464-2:2014 si NP062-2002. 

 
Tabel 11.  Valoare flux luminos a spatiilor  in functie de destinatie 

Tipuri de destinatii, 
activitati sau sarcini 
vizuale 

Em 
[lx] 

UGRL 
 [-] 

Uo 
[-] 

Ra 
[-] 

Alei pietonale, locuri de 
parcare  

10  0.25 50 20 

Drumuri pentru trafic cu 
viteza redusa 
(max. 40 km/h) 

 
20 

 
0.4 

 
50 

 
20 

 
Sistemul de iluminat exterior va utiliza aparate de iluminat tip LED cu flux directional 
mediu sau ingust, pentru a minimiza  nivelul  poluarii  luminoase  la  valori  standardizate 
(inclusiv  BREEAM  -  Pol7). Pentru  zonele  de circulatie sau acces, supravegheate video de 
sistemul TVCI, se va urmari respectarea unui nivel de iluminare de minimum 5 lux. 

Ilumiantul nocturnei se va realiza cu corpuri cu LED 1500W , dispunerea se va realiza 
permientral pe conturul copertinei . Se vor respecta cerintele conform  UEFA Stadium Lighting 
Guide 2016, astfel: 

Tabel 12.  Valoare flux luminos instalatie nocturna 

Tipuri de destinatii, activitati sau sarcini vizuale Em [lx] 

Nocturna  2000 lux 

 
In cladire se vor prevedea instalatii de iluminat de siguranta corespunzator cerintelor art. 
7.23.5.1. lit. a. (instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului), 
art. 7.23.6.1. lit. a. (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru interventie), art. 
7.23.7.1. (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare),  art. 7.23.9 
(instalatii electrice pentru iluminatul de securitate impotriva panicii) si art. 7.23.11. (instalatii 
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electrice pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori) din Normativului 
I7-2011, art. 43, 89 si 139 din Normativul, NP 127-2009  astfel: 
Iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de iluminat de siguranta (de tip 
luminoblocuri) cu surse florescente, echipate cu baterie cu 2 ore (cladire prevazuta cu sala 
aglomerata tip S2). 
Toate corpurile de iluminat de tip luminobloc aferente iluminatului de securitate pentru 
evacuare vor fi de tip PERMANENT. Iluminat de securitate de evacuare este montat: 
- langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct; 
- langa orice schimbare de directie; 
- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta; 
- la fiecare schimbare de directie; 
- la fiecare iesire din cladire; 
- in toate incaperile cu mai mult de 50 persoane; 
- toaletele cu suprafete mai mare de 8 mp si cele destinate persoanelor cu disabilitati; 
- incaperi cu suprafete mai mari de 100 mp; 
- in imediata vecinatate a butoanelor manuala pentru semnalizare incendiu; 
- parcaje subterane (in cadrul parcajului) se va realiza un iluminat de evacuare la nivelul 

tavanului si un iluminat de evacuare la nivelul pardoselii la +0.4 m fata de cota pardoselii 
finite. 

Corpurile de iluminat montate la partea inferioara trebuie prevazute cu gratare – grilaje de 
protectie pentru a se obtine IK10).  
De-a lungul cailor de evacuare distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie 
sa fie de maximum 15 m. 
Corpurile de iluminat  de evacuare sunt alimentate din cadrul tablourilor de consumatori 
vitali, cu cabluri din cupru cu intarziere la propagarea focului  in manunchi, tip CYYF .  
Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent fiecarei iesiri din cladire se va realiza cu 
corpuri de iluminat de tip luminobloc, de tip ETANS, nepermanente, IP55, montaj aparent, 
alimentate din cadrul tablourilor de normali.   
De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie 
sa fie de maxim 15 metri. Pentru caile de evacuare cu latimea sub  2m, valorile iluminarii de 
pardoseala, de-a lungul liniei centrale a unei cai de evacuare, trebuie sa fie mai mari de 1 lx 
si banda centrala, constand din cel putin jumatate din latimea caii, trebuie sa fie iluminata 
cu minim 50 % din aceasta valoare. Caile de evacuare mai largi pot fi tratate ca mai multe 
benzi de cate 2 m fiecare sau pot fi prevazute cu iluminat impotriva panicii. 
Iluminatul de securitate pentru spatiile exterioare de circulatie ( talon etaj 1) , tribune spectatori 
se va realiza cu proiectoare tip LED 16000 lm, alimentate prin cabluri rezistente la foc tip NHXH 
FE180 E90 PH120 . 
iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, realizat cu corpuri de iluminat din cadrul 
iluminatului general alimentate din tablourile de iluminat  si sunt echipate cu kituri de 
emergenta 3 ore alimentate din generatorl diesel pana la terminarea activitatii cu risc. Aceste 
corpuri de iluminat vor fi marcate cu bulina rosie. 
Spatiile ( incaperile ) unde este necesar instalarea iluminatului de siguranta pentru continuarea 
lucrului: 
- statii de pompare incendiu; 
- incaperea generatorului electric; 
- incaperea tablourilor generale normale si de vitali; 
- incaperea dispeceratului de securitate; 
- incaperile unde sunt amplasate tablourile de desfumare. 
- incaperea UPS-ului de securitate  
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iluminat de securitate  pentru  marcarea hidrantilor ,realizat cu corpuri de iluminat de 
siguranta (de tip luminobloc) cu surse florescente, cu baterii incorporate. Autonomia de 
functionare a corpurilor de iluminat pentru marcarea hidrantilor trebuie sa fie de 1h. Corpurile 
de iluminat pentru marcarea hidrantilor sunt de tip PERMANENT.  
Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcarii hidrantilor interiori de incendiu se 
amplaseaza in afara hidrantului (alaturi sau deasupra) la maximum 2 m si poate fi comun cu 
unul din  corpurile  de  iluminat  de  securitate  (evacuare,  circulatie,  panica), cu  conditia ca  
nivelul  de iluminare sa asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui. 
Aparatele de iluminat utilizate pentru sistemul de iluminat de siguranta vor fi preferabil LED, de 
tip autonom, cu sursa locala inclusa montata in aparat, cu autonomie de minim. 1h, avand grad 
de protectie si caracteristici electrice si luminotehnice corespunzatoare spatiilor in care sunt 
amplasate. 
iluminat de securitate  impotriva panicii, realizat cu corpuri de iluminat din cadrul iluminatului  
general echipate cu baterii interne avand autonomie de functionare de 1 h. Acestea se vor 
monta: 
- in toate incaperile cu mai mult de 50 persoane la nivelurile subterane; 
- in toate incaperile cu mai mult de 100 persoane la nivelurile supraterane; 
- in toate incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp. 
- zona exterioara tribune / peluze ( realizat cu corpuri de iluminat montate pe copertina 

alimentate din cadrul UPS-ului de securitate prin cabluri rezistente la foc ) .  
Aceste corpuri de iluminat se vor marca cu bulina rosie. 
iluminat de securitate pentru  interventii , realizat cu corpuri de iluminat din cadrul iluminatului 
general alimentate din tablourile de iluminat  si sunt echipate cu kituri de emergenta 3 ore. 
Aceste corpuri de iluminat vor fi marcate cu bulina rosie. 
Spatiile (incaperile) unde este necesar instalarea iluminatului de siguranta pentru continuarea 
lucrului: 
- centrala termica; 
- statie pompe frig ; 
- statie pompe cald ; 
- spatii tehnice cladire utilitati; 
iluminat de securitate pentru  circulatie , realizat cu corpuri de iluminat din cadrul dedicate 
alimentate din tablourile de iluminat  si sunt echipate cu kituri de emergenta 3 ore.  
Spatiile (incaperile) unde este necesar instalarea iluminatului de siguranta pentru circulatie : 
sali aglomerate ; 
Instalatiile de iluminat de securitate conform art 7.23.2 , se vor realiza conform SR EN 
1838 .Nivelul de iluminat de securitate va respecta SR EN 1838 . 
Instalatiile de iluminat normal  si de siguranta se vor executa cu cabluri  de cupru   cu intarziere 
la propagarea  focului in manunchi de tip N2XH .  
Cablurile se  monteaza  pe stelaje metalice (pat cabluri) sau in montaj aparent NUMAI IN 
TUBURI DE PROTECTIE prinse cu cleme din material plastic, exceptie facand cablurile rezistente 
la foc care se monteaza in paturi de cabluri separate sau aparent pe structura in tuburi de 
protectie metalice ( la traseele aparente ) sau fara tub la traseele din cadrul tavanelor false 
prinse cu cleme metalice cu 2 prinderi. Dozele de distributie aferente circuitelor rezistente la 
foc trebuie sa fie si ele rezistente la foc.   
Circuitele de iluminat se vor stabili astfel incat lungimile traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, 
iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.  
Temperatura de culoare a surselor corpurilor de iluminat trebuie sa fie 4000K  avand un indice 
de redare al culorilor Ra>80. 
Pentru realizarea unui factor de mentenanta al corpurilor de iluminat MF=0.8 se vor lua 
urmatorele masuri : 
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- curatarea acestora de praf sau de alte particule se poate realiza de orice persoana 
insarcinata cu curatenia, dar numai in prezenta unui electrician autorizat, care sa faciliteze 
accesul in interiorul corpului de iluminat si sa deconecteze instalatia electrica de la 
reteaua electrica.  

- perioada de timp intre doua curatari va fi de 6 luni pentru mediu putin murdar. Daca nu 
se realizeaza curatarea periodica a corpurilor de iluminat, depunerile de praf de pe 
suprafata acestora sau a surselor de lumina au ca efect reducerea fluxului luminos emis 
de sursele de lumina, deci scaderea nivelului de iluminare in planul de lucru.  

Pentru  Obiectul 2.3 (Teren de tenis antrenament), s-a propus un iluminat normal nefiind 
tratat conform cerintelor la nevelul standardului UEFA. Ilumiantul obiectului 2,3 s-a realizat 
prin intermediul unor stalpi pentru iluminatul de noctura, alimentati din tabloul pentru 
receptoare normale, si doar o parte din corpurile de iluminat vor fi alimentate din tabloul 
pentru receptoare vitale, in vederea incheierii activitatii dupa semnalizarea avariei sau lipsei 
tensiunii de la reteaua furnizorului de energie electrica.  
 
PRIZE 230/400 V, FORTA 
Prizele si racordurile electrice se vor realiza in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, 
astfel incat numarul si tipul locurilor de prize sunt date de catre beneficiar.  
Toate prizele vor fi prevazute cu contact de protectie si vor fi protejate cu disjunctoare 
diferentiale de 30 mA astfel incat la orice defect sa se realizeze scoaterea lor de sub tensiune. 
Distributia circuitelor de prize se va realiza prin cabluri din cupru, cu intarziere marita la 
propagarea focului in manunchi, tip N2XH .  
In spatiile tehnice si zonele de circulatie comune (prizele de curatenie se vor dispune la 
intervale de 20 ml pe coridoare, in zona centrala, etc.). Vor fi prevazute locuri de prize simple, 
IP 55 , 230V/16A.  In camera de securitate/dispecerat se vor utiliza „baterii” de prize 
230V/16A,  montate  cate  6  in  aceeasi  rama  si  pozitionate  convenabil  functie  de  pozitia  
echipamentelor deservite. Rack-urile de comunicatie vor fi echipate cu power bar-uri. Prizele 
alimentate din sursa de baza vor avea culoarea alba, iar cele alimentate din sursa de rezerva 
vor avea culoare rosie. 
In  zona  de  bucatarie  se  vor  prevedea  prize  de  utilizare  generala  similarare  din  punct  
de  vedere  al caracteristicilor cu cele pentru spatiile tehnice precum si prize/puncte de 
conexiune specifice echipamentelor functionale. Amplasarea acestora va tine cont de 
mobilarea acestei zone. Pentru spatiile de bucatarie restaurant a fost prevazut tablou 
electric de rezerva , acesta urmand a fi realizat dupa stabilirea echiparii spatiilor de 
bucatarie . 
In zona de chicinete  se vor prevedea prize de utilizare generala similarare din punct de 
vedere al caracteristicilor cu cele prevazute in zonele de circulatie, precum si prize destinate 
echipamentelor de auto-servire. 
Racordarea  echipamentelor  de  mica  putere  (ex.  ventilo-convectoare,  tablouri  incalzire  
electrica,  incalzire electrica cu radiatoare, perdele de aer, usa acces tip rulou, bariere si usi 
acces cladire, etc.), se va face cu racorduri directe, prin intermediul unei doze de derivatie 
montata in vecinatatea echipamentului sau direct in tabloul electric al acestuia. Sistemele de 
acces in cladire (usa acces tip rulou, bariere si usi acces cladire, etc.) au fost prevazute cu 
posibilitatea alimentarii si din sursa de rezerva in cazul disparitiei sursei de baza de alimentare 
cu energie electrica. 
Este admisa racordarea prin prize a receptoarelor electrice cu putere nominala pana la 2 kW. 
Receptorele cu puteri peste 2 kW se pot racorda prin prize dedicate (numai pentru un singur 
receptor) sau  prin  racorduri  fixe. Pentru   conectarea   si   deconectarea   acestora   
receptoarele   se   prevad   cu dispozitive de actionare pe circuitul fix de alimentare, daca 
receptorul nu este echipat cu intreruptor de catre producator. 
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Racordarea echipamentelor de mica putere (ex. ventiloconvectoare), se va face cu racorduri 
directe, prin intermediul unei doze de derivatie montata in vecinatatea echipamentului. 
In zonele tehnice cat si in zonele exterioare se vor prevedea prize cu grad de protectie sporit 
tip IP44 (IP55), cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.  
Toate echipamentele de forta vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si 
control, astfel incat in sarcina proiectantului de instalatii electrice revine doar alimentarea pe 
partea de forta a ehipamentelor. Legaturile intre unitatile interioare si cele exterioare ale 
diverselor echipamente se vor realiza de catre furnizorul de echipamente. 
Ventilatoarele grupurilor sanitare vor fi prevazute cu control din BMS, astfel incat timpul si 
intervalele de functionare sa ramana la latitudinea beneficiarului cladirii. In caz de incendiu 
acestea vor primi semnal de la CSI si vor fi decuplate de la alimentarea cu energie electrica. 
Se vor prevedea racorduri electrice pentru alimentarea pisoarelor si uscatoarelor de maini 
din cadrul grupurilor sanitare in conformitate cu cerintele arhitectului . 
Conductele montate in exterior aferente terasei cat si in zonele expuse la admisie aer 
proaspat  se vor prevedea cu sistem de degivrare prin fir incalzitor, sistem ce va fi livrat de 
catre furnizorul de echipamente. In furnitura acestuia vor fi prinse partea de cablaj, senzori 
si partea de forta si automatizare (inclusiv tabloul electric), astfel incat responsabilitatea 
prezentului proiect fiind doar de a realiza alimentarea pe partea de forta a acestor tablouri. 
Toate tablourile aferente sistemului de degivrare terasa se vor preveda cu alimentare din 
tablourile de consumatori vitali (sustinute de generatorul cladirii). 
Toate echipamentele electrice montate in centrala termica si centrala de frig vor avea grad 
de protectie minim IP55, in montaj aparent. Toate echipamentele electrice aferente 
instalatiilor HVAC si sanitare (pompe centrala cald, pompe centrala frig, tablouri CTA) vor fi 
prevazute doar cu alimentare pe partea de forta, automatizarea acestora  fiind realizata de 
catre furnizorul de echipamente. Tablourile de alimentare pompe centrala termica si centrala 
frig vor fi prevazute pe fata lor cu selectoare auto – manual de functionare a pompelor, cat 
si lampi de indicare a starilor de functionare (pornit, oprit, avarie, etc. ). 
Terenul de joc pentru arena mica respectiv pentru arena ‘’Simona Halep‘’ va fi prevazut cu 
sistem de degivrare cu agent termic. Acesta va fi livrat complet echipat cu tablou electric de 
forta si automatizare, astfel in sarcina proiectului va reveni alimentarea panoului de 
echipament  
Tablourile de desfumare vor fi dublu alimentate conform cerintelor normativelor in vigoare  
si vor deservi doar receptoarele aferente sistemului de presurizare-desfumare. 
Distributia aferenta circuitelor de desfumare se va realizeaza cu cabluri rezistente la foc tip 
NHXH E90 exceptie facand circuitele aferente ventilatoarelor prevazute cu convertizoare de 
frecventa unde distributia se realizeaza cu cabluri ecranate rezistente la foc de tip NHXCH 
E90.  Distributia realizata cu cabluri rezistente la foc se va poza separat de restul distributiei 
electrice pentru consumatorii normali pe paturi de cabluri dedicate (rezistente la foc).  
Comanda sistemului de evacuare a fumului se va face: 
- automat, prin detectoare de fum plasate in compartimentele din cladiri expuse riscului de 

incendiu; 
- manual, prin butoane montate in dispeceratul de securitate; 
In incaperea dispeceratului de securitate la incendiu, de la parter (incapere prevazuta cu  
acces din exterior si iluminat natural), se va prevedea un panou de securitate la incendiu 
denumit PSI, panou ce va centraliza toate starile de avarie si functionare a sistemelor de 
incendiu din cadrul cladirii respective .  
Tot in aceasta camera dispeceratului de securitate parter vor mai fi amplasate butoane 
comanda manuala pentru: 
- oprirea alimentarii cu energie electrica a cladirii respective  
- pornirea manuala a grupului electrogen (care deserveste sistemele de securitate critice) 
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Centralele de tratare aer se vor delesta in caz de incendiu prin decuplarea de la alimenatarea 
cu energie electrica. 
In cadrul obiectelor, se vor prevedea racorduri de apa pentru combaterea incendiului din 
cadrul obiectului 1.1 (Stradion ”Gheorghe Hagi”) unde sunt situate statiile de pompare 
pentru hidranti si sprinkere. Prezentul proiect nu trateaza alimentarea cu energie electrica a 
statiilor de pompare pentru hidranti si sprinklere, obiectele 2.1, 2.2, 2.3 neavand statii de 
pompare hidranti sau sprinklere locale. 
Oprirea pompelor de incendiu se va prevedea numai manual din incinta statiei de pompare 
pentru incendiu, cu exceptia situatiei : 
- Pompele de incendiu trebuie protejate impotriva functionarii in gol, la lipsa de apa, prin 

asigurarea opririi automate a acestora. Aceasta situatie este  semnalizata optic si acustic 
la dispeceratul de securitate la incendiu cat si la instalatia de BMS (building management 
system) aflata in camera de la parter  denumita  ‘’ camera de securitate ‘’ 

Oprirea manuala a pompelor si electrovanelor de incendiu se face numai din statia pompelor 
de incendiu. 
Toate elementele instalatiilor electrice vor fi prevazute cu prinderi antiseismice in 
conformitate cu cerintele normativului P100 . Stabilirea tipului de prindere / numarul de 
prinderi este in responsabilitatea contractorului si a furnizorului de echipamente / sisteme 
de prindere  – fiind un element de structura – furnizor . Contractorul + furnizorul sistemelor 
de prindere isi vor realiza proprile calcule / planuri pentru a realiza o instalatie 
corespunzatoare cerintelor normativului P100. 
 
SISTEME DE DISTRIBUTIE SI DE POZARE A CABLURILOR  
Circuitele pentru iluminat, prize si receptoare de mica putere vor fi realizate cu cabluri de 
energie din cupru sau aluminiu 0,6/1kV tip N2XH  / NA2XH,  cu intaziere la propagarea flacarii 
in manunchi conform SR EN 50266, utilizand o distributie pe 3 conductoare – faza, neutru si 
conductor de protectie, pentru circuitele alimentate monofazat si 5 conductoare – 3 faze, 
neutru si conductor de protectie pentru circuitele alimentate trifazat ( conductorul neutru 
va avea, sectiune egala ). Sistemele de cabluri se vor poza pe paturi de cabluri din sarma , 
montate aparent, in tavanul fals sau in pardoseala flotanta si protejate in conducte 
PVC/metalice de la patul de cabluri pana la receptor.  
Coloanele se vor monta in paturi de cabluri tip scarita „ ladder „ . 
Pentru zonele de distributie exterioara paturile de cabluri vor fi prevazute cu capac de 
protectie a cablurilor (distributia de la patul de cablu la receptor se va realiza in conducte 
metalice, etanse). Acesta solutie va fi utilizata si in zonele interioare, pentru paturille de 
cabluri montate la cota inferioara a incaperilor (camere tehnice, etc.) sau in zonele in care 
conditiile legate de influentele externe o impun. 

Pentru distributia principala intre tablourile generale si tablourile secundare, precum si 
catre echipamentele functionale (ex. chiller, CTA, statii pompare) se va utiliza o distributie 
cu 5 conductoare – 3 faze, neutru si conductor de protectie in care conductorul neutru va 
avea aceeasi sectiune cu conductorul de faza. 
Pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu se vor utiliza sisteme de 
pozare si distributie (doze, cutii de legatura, etc.) rezistente la foc  care  sa  permita  
mentinerea  integritatii  circuitelor electrice pe intreaga perioada in care cablu  care  expus  
focului  mentine  intr-o  maniera  fiabila  alimentarea  cu  energie electrica sau semnalul de 
la sursa la instalatie. Derivatia catre corpurile de iluminat alimentate prin cabluri RF se va realiza 
prin doze de derivatie RF , nu prin distributie din corp in corp .  
Identificarea conductoarelor de protectie si neutru se va realiza dupa cum urmeaza: 
- conductor de protectie (PE); marcarea se face prin culori verde/galben si aceasta 

combinatie nu trebuie folosita pentru nici o alta utilizare; 
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- conductor  (PEN) care  asigura  simultan  functia  de  protectie si de conductor  neutru; 
marcarea se face prin culori verde/galben pe toata lungimea  si suplimentar marcare cu 
culoarea bleu la fiecare extremitate; 

- conductor  neutru  (N)  sau  de  punct median;  marcarea cu culoarea  bleu se face  pe 
toata lungimea. 

- Identificarea conductoarelor de faza din cablurile multiconductoare : 
- culorile recomandate sunt maro,negru,  gri; 
- identificarea prin numere se utilizeaza pentru cabluri care au mai multe de 5 conductoare 
Conductorul    de   protectie   trebuie   identificat   si   prin   combinatia   bicolora   verde/galben   
la fiecare extremitate; conductorul  neutru trebuie identificat  prin  culoarea bleu la fiecare 
extremitate. 
Identificarea cablurilor cu un conductor si a conductoarelor izolate - este permisa utilizarea unei 
singure culori pentru toate conductoarele de faza ale unui circuit, cu marcarea corespunzatoare 
la cele doua extremitati 
Cablurile cu un singur conductor cu manta si conductoarele izolate conform standardelor lor si 
care nu au nici o izolatie bicolara verde/galben sau bleu, de exemplu in cazul unei sectiuni mai 
mari de 16 mm 2, ele pot fi utilizate pentru: 
- conductor  de  protectie (PE) daca marcarea verde/galben,  este  prevazuta la fiecare 

extremitate pe cel putin 15 mm pana la 100 mm; 
- conductor  PEN, daca marcarea verde/galben  si  o marcare bleu  este  prevazuta la fiecare 

extremitate pe cel putin 15 mm pana la 100 mm; 
- conductor neutru (N) daca marcarea bleu este prevazuta la fiecare extremitate, pe cel 

putin 15 mm pana la 100 mm. 
Nici  un  dispozitiv  de  comutatie  nu  trebuie  inseriat  pe  conductorul  de  protectie,  dar  
trebuie prevazute imbinari care pot fi deconectate in scopuri de incercare, prin utilizarea unei 
scule. 
Montarea in contact direct cu materiale combustibile se admite numai pentru cabluri rezistente 
la foc si cu intarziere la propagarea flacarii (definite conform NTE 007/08/00), tuburi si plinte 
metalice sau  din  materiale plastice  (omologate  pentru  montare pe  materiale combustibile) 
si  echipamente electrice  cu  grad  de protectie  minim  IP  54.  Se  vor  respecta  si  conditiile  
prevazute  la  subcap.  4.2  si 7.20, din normativ I7-2011. 
Tablourile de distributie trebuie amplasate la distanta de cel putin 3 cm fata de elementele din 
materiale. Fac exceptie  tablourile  in  carcasa  metalica  cu  grad  de  protectie  IP54  care   pot  
fi  montate  direct  pe elemente din materiale combustibile. 
Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protectie inferior IP 
54 se face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau 
elementele de distantare care pot fi: 
- straturi de tencuiala de min. 1 cm grosime sau placi din materiale electroizolante 

incombustibile cu grosimea de min. 0,5 cm,  cu o latime care depaseste  cu  cel  putin 3 
cm  pe toate laturile elementul de instalatie electrica; 

- elemente de sustinere din materiale incombustibile (de ex. console metalice etc.) care 
distanteaza elementele de instalatie electrica cu cel putin 3 cm pe toate laturile fata de 
elementul combustibil; 

- modalitati de montare a echipamentelor in pereti cu alveole, conf. I7-2011 
Masurile  pentru  evitarea  contactului  direct  cu  materialul combustibil  se aplica atat la 
montarea aparenta cat si la montarea sub tencuiala a elementelor de instalatii electrice. 
 
INSTALATIE DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETELOR  (PARATRASNET)  
Instalatia contracareaza efectele trasnetului asupra constructiei: incendierea materialelor 
combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca 
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urmare a scurgerii curentului de descarcare, inducerea in elementele metalice a unor potentiale 
periculoase.  Instalatia are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile electrice 
din atmosfera pe masura aparitiei lor. 
Instalatia de paratrasnet aferenta Arenei « Simona Halep », in confomitate cu caracteristicile 
geometrice ale cladirilor,  este de  tip INTARIT I si consta din montarea a 2 dispozitive electronic 
de captare tip PDA (Prevectron) S6.60  montate pe structura metalica a acoperislui , in montaj 
de tip consola de incaperile tehnice ce se regasesc pe terasa.  
Instalatia de paratrasnet aferenta Arenei de tenis mica, in confomitate cu caracteristicile 
geometrice ale cladirilor,  este de  tip INTARIT I si consta din montarea a 1 dispozitiv electronic 
de captare tip PDA (Prevectron) S6.60  montate pe structura metalica a acoperislui , in montaj 
de tip consola de incaperile tehnice ce se regasesc pe terasa.  
Fiecare obiect echipat cu instalatie de protectie impotriva trasnetelor cu dispozitiv PDA este 
prevazut cu 4 coborari OLZn 40x4 mmp . Pe suprafata acoperisului toate coborarie vor fi 
interconectate intre ele , realizandu-se o retea de descarcare . 
Varful oricarui  dispozitiv  de capatre PDA trebuie sa fie cu minim 2 m peste orice obstacol (cos 
de fum, echipamente de climatizare, etc ). 
Acest tip de instalatie PDA  este compusa din: 
- dispozitiv de captare (varf de captare, un dispozitiv de amorsare si o tija suport pe care se 

gaseste un sistem de conexiune al conductorului de coborare); 
- conductoare de coborare ( 4 conductoare de coborare montate inglobat / montate 

aparent  in 4 stalpi pozitionati cat mai posibil la extremitati opuse ale cladirii); 
- piese de separatie pentru masuratori; 
- priza de pamant naturala de fundatie. 
- contor de lovituri pentru trasnete 
Izolatia electrica intre dispozitivul de captare sau conductorul de coborare si partile metalice 
ale structurii, instalatiile metalice si sistemele interioare poate fi realizata prin asigurarea 
unei distante d intre parti mai mare decat distanta de separare s, dimensionata conf. Anexa 
6.8, I7/2011. 
Toate elementele metalice in legatura cu pamantul aflate in zona de separare – conform 
distantelor de separare marcate pe planuri –se vor conecta la instalatia de paratrasnet .  
Coborarile vor fi  realizate  cu platbanda OLZn  40x4 mm, montata in diafragma stalpilor.  
Aceste coborari  se vor lega la priza de pamant prin intermediul unor piese de separatie 
montate la inaltimea de +2.0 m fata de cota pardoselii finite . 
Conductorul  de coborare se executa de preferinta dintr-o bucata fara imbinari. In cazul in 
care nu se poate, numarul imbinarilor trebuie redus la minimum, iar imbinarile se realizeaza 
prin sudare, lipire, suruburi sau buloane. Din 20 m in 20 m inaltime se vor prevedea centuri 
de impamantare OLZn 25x4 la nivelul placilor de beton care se vor conecta la structura 
metalica a fatadei cladirii astfel incat sa se realizeze o protectie la trasnetul lateral .  
 
INSTALATIA DE PRIZA DE PAMANT 
Priza de pamant va fi naturala si va fi formata din dispunerea unei retele platbanda 40x4 mm 
sub betonul de egalizare al radierului. Din cadrul acesteia  se va realiza o conexiune cu 
platbanda din otel OLZN  40x4 catre  radierului cladirii  unde este realizata o retea de egalizare 
potential cu platbanda OLZn 40x4 mm dispusa  in radier cladirii  si sudata de armatura 
acestuia. 
In zona demisolului  vor exista puncte de acces la priza de pamant prin piese de separatie la 
care se vor conecta atat centurile interioare realizate cu platbanda OLZn 40(25)x4 din 
camerele tehnice cat si cele  coborarile  de paratrasnet.  
La priza de pamant se vor lega si glisierele ascensoarelor prin intermediul unei platbande 
OLZn 25x4 mm. 
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Valorea rezistentei prizei de pamant va fi de maxim 1 Ohm, fiind vorba de o priza de pamant 
comuna atat instalatiei electrice cat si instalatiei de paratrasnet.  
Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda OLZn 
25(40)x4 mm, prin conductor din cupru flexibil  sau sufa de cupru litata d=25/50mmp.  
Structura metalia a acoperislui se va conecta la priza de pamant prin intermediul unei 
platbande OLZn 25x4 mm dispusa perimetral in interiorul cladirii si legata la priza de pamant . 
In fiecare camera tehnica s-a prevazut cate o bara de egalizare potential la care se vor lega 
toate echipamentele metalice. 
Se vor lega la pamant: paturile de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice ,  carcase de 
echipamente etc. La priza de pamant se va lega si scara metalica exterioara cat si elementele 
metalice ale fatadei. 
Pentru sistemele de voce-date se va realiza o conexiune separata la priza de pamant astfel 
incat fiecare RACK sa fie legat la o impamantare distincta de impamantarea electrica. Pentru 
impamantarea sistemele de voce – date se va utiliza sufa din cupru.     
Se vor lega la pamant: paturile de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice ,  carcase de 
echipamente etc. La priza de pamant se va lega si scara metalica exterioara cat si elementele 
matelice ale fatadei. 
Perimetral cladirii se vor lasa mustati de platbanda cu lungimea de minim 1,5 m de la cladire, 
pentru asigurarea extinderii prizei de pamant sau pentru viitoare extinderi ale cladirii si 
posibilitatea interconectarii unor viitoare prize de pamant in vecinatata obiectului. 
 
INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR DATORATE ATINGERILOR 
Schema de legare la pamant pentru aceasta instalatie va fi TNS cu 5 conductoare conform 
descrierii din 5.1.6. CENELEC, HD 224, I7/11. La aceasta instalatie exista conductoare 
independente PE + N (TNS). Cand impamantarea si conductorul de nul sunt separate, PE 
(impamantarea de protectie) este galben/verde iar N (nulul de protectie) este albastru. In 
acest caz , conductorul de neutru face parte din cablu si cablul cuprinde intotdeauna 
conductorii de faza.  

 
MASURI IMPOTRIVA ATINGERII DIRECTE  
Protectia se asigura prin izolari ,carcasari , separari, protectie diferentiala, conform 
prevederilor normativului I7-11. Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant 
a cladirii .  

 
MASURI IMPOTRIVA ATINGERILOR INDIRECTE 
Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE , prin al treilea, 
respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau 
receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 mA pe circuitele 
de prize din locurile periculoase din punct de vedere electric. Se interzice legarea in serie a 
maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de 
protectie. 
La priza de pamant se vor lega toate echipementele metalice, structura metalica, fatada 
cladirii, tevi metalice. La priza de pamant se vor lega si  glisierele lifturilor prin intermediul 
unor platbande OLZn 25x4 mm. Toate carcasele echipamentelor si elementele metalice se vor 
lega la pamant fie prin platbanda OLZn 25(40)x4 mm , fie prin conductor din cupru flexibil. Se 
vor lega la pamant : paturile de cabluri , tevi metalice, tablourile electrice ,  carcase de 
echipamente, tubulaturi , etc.  

SISTEME DE LEGARE LA PAMANT  
Sistemul de legare la pamant are drept scop: 
 Asigurarea potentialului pamantului pentru: 
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- conductorul PEN,  in  retelele  TN-C.  Conductorul  PEN,  la  consumator,  este  conectat  la 
borna (bara) principala de legare la pamant a instalatiei care ofera posibilitatea conectarii 
electrice a unui numar de conductoare in scopul legarii la pamant; 

- conductorul  neutru  (N),  in  retelele  TN-S  pentru  a  permite  conectarea  la  retea  a  
receptoarelor monofazate sau trifazate legate in stea si neuniform incarcate pe faze; 

- conductorul de protectie (PE), in retelele TN-S, pentru a asigura protectia persoanelor si a 
animalelor impotriva socurilor electrice; 

- masele metalice,  ce accidental  ar  putea  ajunge  sub  tensiune,  in  schemele IT,  TT  sau  
in retelele TN-C si TN-S atunci cand se impune; 

- limitarea influentelor electroenergetice datorate unor supratensiuni; 
- disiparea  sarcinilor  electrice  in  sol,  datorate  supratensiunilor de trasnet, loviturilor 

de trasnet directe.  
  Sistemul de legare la pamant se compune din: 

- borna (bara) principala de legare la pamant; 
- conductoare de protectie (PE); 
- conductoare  pentru legatura de  echipotentializare (conductoare  principale de legare 

la pamant) 
- conductoare de ramificatii; 
- conductoare de legare la priza de pamant; 
- priza de pamant. 
La nivelul tabloului general a fost prevazuta o borna /bara principala de legare la pamant, 
la care trebuie conectate urmatoarele conductoare: 
- conductorul PEN din racordul de alimentare; 
- conductorul  (conductoarele) PEN, ce se distribuie la consumator atunci  cand  reteaua 

de distributie este TN-C; 
- conductorul PE, ce se distribuie la consumator in cazul in care alimentarea receptoarelor 

se face in sistem TN-S; 
- conductorul N, ce se distribuie la consumator in cazul in care alimentarea receptoarelor 

se face in sistem TN-S; 
- conductoare pentru legatura de echipotentializare 
- conductoare de legare la pamant. 
Nu este permisa utilizarea urmatoarelor parti metalice drept conductoarede protectie: 
- conducte pentru apa; 
- conducte pentru gaze si/sau lichide inflamabile; 
- parti constructive supuse solicitarilor mecanice in functionare normala; 
- parti metalice flexibile; 
- conducte metalice flexibile sau pliabile, numai daca nu sunt destinate pentru acest scop; 
- suporturi pentru conducte; 
- tavi de cabluri si scari pentru cabluri, daca nu se asigura continuitatea electrica a acestora. 
La bara de legare la pamant  sau borna principala se vor racorda toate conductele 
metalice, precum si armaturile cablurilor armate care sunt utilizate pentru racord in 
exteriorul cladirilor. La interior, se vor lega la pamant, asigurandu-se totodata continuitatea 
legaturii pe toata lungimea tronsoanelor, a tuturor partilor conductoare care nu fac parte din 
instalatia electrica, cum ar fi: 
- conducte metalice de apa; 
- tubulaturi de ventilatie; 
- paturi de cabluri si elemente de confectie metalica utilizate la sustinerea instalatiilor; 
- carcasele echipamentelor electrice; 
- elementele de sustinere, metalice sau din beton armat ale instalatiilor de echipamentelor 

electrice; 
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- partile metalice ale tablourilor si pupitrelor electrice; 
- ingradirile de protectie, fixe sau mobile, daca nu au o legatura sigura in exploatare cu alte 

elemente legate la pamant; 
- invelisurile si armaturile metalice ale cablurilor; 

Sectiunile minime ale conductoarelor de protectie, de echipotentializare precum si ale 
conductorului de legare la pamant au fost alese respectand Cap. 5.5, I7/2011. 
 
MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR DIN RETEA SAU DE NATURA 
ATMOSFERICA 
Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din retea 
( de comutatie ) sau de natura atmosferica, pe intrarea tablourilor generale cat si a 
tablourilor secundare s-au prevazut descarcatoare de supratensiune  clasa 2, care se vor lega 
direct la priza de pamant pentru instalatia de impamantare 

EXIGENTE DE CALITATE  
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin : 
- Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ; 
- Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor 

de iluminat , care nu produc deteriorari si uzura; 
- Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare 
- Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva 

rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi 
- Limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa 

intre in rezonanta 
Siguranta la foc se realizeaza prin : 
- Adaptarea instalatiei electrice corespunzator  rezistentei la foc a elementelor de 

constructie; 
- Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice pe 

elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau 
masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu (tuburi de 
protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu 
rezistenta sporita la propagarea flacarii). 

- Siguranta in exploatare se realizeaza prin : 
- Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice  prin atingere directa  sau indirecta ; 
- Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal: protectia la suprasarcina 

si la scurtcircuit 
Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin : 
- asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote  

pe perioade scurte de timp (la anclansare, la declansare )  
- limitarea nivelului zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice 
- constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice 

ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia  de 
executie. 

- Masurile de izolare fonica in cadrul camerelor de generator electric si post de transformare 
vor fi descrise in cadrul proiectului de arhitectura.Generatoarele  vor fi prevazute cu 
atenuator de zgomot de tip rezidential cu atenuare de minim 30 dB. 

 
PROTECTIA MEDIULUI  
Se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive 
sau insalubre, de catre instalatiile electrice; 
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VERIFICAREA PROIECTULUI 
Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 ( Legea calitatii in constructii ) se interzice executarea 
proiectelor  neverificate de catre „ verificatori de proiecte atestati” ( art.13 ), obligatia si 
raspunderea pentru asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti, verificatori de proiecte 
atestati, o are investitorul ( art. 21 pct. C ). 
Obtinerea avizelor necesare constructiei  este  responsabilitatea beneficiarului.  

 
 
OBIECT 3 - INSTALATIA DE CURENTI TARI 
Investitia consta in realizarea unui Centru de recuperare, refacere și cantonamente - zona 
destinata sportivilor si oficialilor, presei, publicului general si spectatorilor VIP.  
Cladirea va adaposti si alte functiuni complementare necesare functionarii optime: 
- birouri pentru departamentul administrativ; 
- spatii comerciale; 
- spatii de antrenament si refacere pentru sportivi; 
- Camere de cazare 
- bucatarii si spatii de servire 
Amenajarile exterioare vor cuprinde lucrari de sitematizare verticala pentru realizarea de 
drumuri, platforme, alei si trotuare, lucrari de peisagistica si de retele exterioare. 
Obiectivele principale sunt asigurarea conditiilor de desfasurare optime pentru urmatoarele 
activitati-destinatii: 
- Spatii de cazare sportivi si oficiali; 
- spatii de birou pentru departamentele administrative; 
- spatii publice  
 
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA  
Sistemul de alimentare al cladirilor se va conecta in cadrul SEN pe partea de medie tensiune 
in reteaua ENEL de 20 kV . Delimitarea instalatiilor electrice ce constituie obiectul prezentei 
documentatii se va realiza la: 
- Alimentarea cu energie electrica; 
- Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la capetele 

terminale ale cablului MT la iesirea din celula de delimitare UT, catre compartimentul 
utilizator; 

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza printr-un racord la reteaua 
operatorului local de distributie. Solutia de racordare se va determina si aviza, prin grija 
beneficiarului, de catre operatorul de distributie, pe baza unui studiu de solutie, realizat de o 
companie agrementata in conditiile legii de catre ANRE. 
Se propune a se amplasa un post de transformare compus dintr-un transformator 1x1600kVA 
montat la parter, in incapere separata cu acces direct din exterior. 
Contorizarea intregului centru de recuperare, refacere și cantonamente se va face pe medie 
tensiune la punctul de conexiune. In plus se va prevedea contorizare separata pe partea  de 
joasa  tensiune in tablourile  electrice  locale  care  deservesc  spatiile  comune  care  
apartin proprietarului, cat si pentru viitorii chiriasi. 
Schema de distributie pentru medie tensiune, va fi de tip buclat, in distributie directa prin 
LES cu rezerva in aceeasi statie sau statii diferite. 
Datele electroenergetice de consum: 
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Tabel 13.  Datele electroenergetice 

 Obiect 3 - Construire Centru de recuperare, 
refacere şi cantonamente 

Normali Generator 

Putere electrica instalata  Pi 1345 kW 333.6 kW 

Putere electrica absorbita  Pa 961.32 kW 214.2 kW 

Tensiunea de utilizare Un : 3x400/230 V;  
50 Hz 

Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, aparate de climatizare, 
aparatura de birou, aparatura audio-video, pompe, ventilatoare și aere conditionate; 
Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente negative 
perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului . 
 Incaperea tabloului general trebuie sa fie separata de restul cladirii prin pereti A1, A2 - s1do, 
fara goluri si cu rezistenta la foc REI/EI  180  si  plansee  REI  90,  avand  asigurat  acces  direct  
din  exterior.  Se  admite  si comunicarea incaperii tabloului general cu restul constructiei 
printr-o usa cu rezistenta la foc de minimum EI 90 - C, echipata cu dispozitive de 
autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu. Separarea fata de incaperile din 
categoriile BE3a si BE3b cu risc foarte mare de incendiu, se realizeaza cu  pereti  si  plansee 
antiex  si  goluri  de  comunicare   functionala   protejate   potrivit   reglementarilor specifice 
referitoare la securitatea la incendiu a constructiilor. 
Pentru centrul de recuperare, refacere și cantonamente  s-a prevazut un sistem propriu de back-
up realizat cu grup electrogen diesel tip stand by 320 kVA, cu pornire si trecere de pe o sursa pe 
alta  automata astfel : 
Grupul electrogen aferent Obiectului 3 se va amplasa in exterior. Grupul electrogen va fi de  tip 
stand-by cu pornire automata in maxim 15 secunde, carcasat, complet echipat si automatizat, 
fara AAR inclus in furnitura grupului. Grupului electrogen i se va prevedea un rezervor intern + 
extern ceea ce va determina o  autonomie de functionare a grupului electrogen de 8 ore la 
100% din incarcarea maxima .Trecerea de pe sursa de baza pe cea de rezerva si revenirea pe 
sursa de baza se va realiza automat la nivel local in tablourile prevazute cu dubla alimentare si 
AAR (vezi schema generala de distributie). 
De la acest grup electrogen se va alimenta doar centru de recuperare, refacere și cantonamente. 
Din cadrul sistemului de back-up se vor alimenta urmatorii consumatori electrici : 

C)  Consumatori obligatorii vor fi concentrati in tabloul TCC (tablou consumatori critici) ce 
deservesc echipamente de life&safety precum:  

- Sistemele de presurizare – desfumare aferente fiecarei cladiri in parte; 
- Statii ACS . 
- UPS Securitate ( 60 kVA ) . 
- Echipamentele de curenti slabi ( detectie si semnalizare incendiu, CCTV, efractie, etc). 
D) Consumatori suplimentari ceruti de catre beneficiar  a fi alimentati din sistemul de back-up 

(rezerva) al cladirii (considerati consumatori vitali) precum: 
- parte din echipamentele din bucatarie (frigidere si congelatoare) 
- Sisteme anti inghet pentru tevi si conducte 
- Sistem degivrare zona de acces in cladire si trepte exterioare 
- Pompe bazine retentie ape pluviale . 
- pompe bazin apa potabila,  
- punct termic 

In situatia unei alarme de incendiu confirmata, toti consumatorii considerati vitali (ceruti 
suplimentar fata de normele in vigoare de catre beneficiar), alimentati din cadrul  tabloului TGE, 
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se vor delesta automat, astfel incat doar consumatorii critici (ceruti de normele in vigoare cu 
rol de securitate la incendiu  si deserviti de catre TCC) vor  ramane sub alimentare electrica.  
Tablourile ce se vor prevedea obligatoriu cu dubla alimentare si AAR sunt : 
Tabloul consumatorilor critici TCC; 
Toate tablourile de  desfumare.  
Alimentarea tablourilor de mai sus se va realizeaza astfel: 

- Alimentarea de baza din cadrul unui tablou electric general TEG cu cabluri rezistente la foc de 
tip NHXH E90 FE180 PH120 

- Alimentarea de rezerva din cadrul tabloului de consumatori critici TCC cu cabluri rezistente la 
foc tip NHXH E90 FE180 PH120 

- Cablurile ce vor alimenta echipemantele cu rol de securitate la incendiu vor permite 
alimentarea echipamentelor pe toata durata de functionare a acestora.  

- Trecerea de pe o sursa pe alta se realizeaza local prin montarea unui AAR pe intrarea fiecarui 
tablou 

- Distributia detaliata aferenta fiecarei cladiri in parte se poate citi din schemele generale de 
distributie aferente fiecarei cladiri (IE00). 

- Alimentarile de baza aferente consumatorilor critici se realizeaza dinaintea intrerupatoarelor 
generale  ale tablourilor electrice generale (TEG). 

- In stabilirea solutiei de alimentare s-a avut in vedere satisfacerea 100% a consumatorilor de 
importanta critica. 

Schema de distributie este TN-C-S, separarea N de PE se va realiza in cadrul tablourilor generale 
TGx.  Intreaga distributie electrica (cablaj, tuburi protectie, doze derivatie, etc.) va fi de tip N2XH, 
cu intarziere marita la propagarea focului, in manunchi. Se vor utiliza doar cabluri cu intarziere 
marita la propagarea focului, in manunchi (conform IEC 60332-3) pentru distributia normala si 
cabluri rezistente la foc pentru distributia RF.  
 
DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE 
- Distributia energiei electrice in interiorul fiecarei zone a centrului de recuperare se face in 

sistem radial de la tabloul general ( TEG) catre  tablourile electrice secundare. 
- Pentru etajele unde sunt camere de cazare se va prefedea cate un tablou electric pentru 

fiecare etaj, de unde se vor alimenta camerele de cazare intr-un sistem radial. 
- Toate tablourile de camere cazare se vor alimenta din tabloul de distributie dedicat si 

distinct pentru fiecare camere de cazare. Toate camerele de cazare se vor alimenta itr-un 
sistem radial dintr-un tablou de distributie etaj. Tablourile de distributie etaj vor fi 
amplasat in camere tehnice separate pe fiecare etaj in partel  

- Iluminatul din coridoarele de acces pentru sportivi se vor alimenta din tablourile de 
distributie de etaj.   

- Fiecare tabloul electric din camerele de cazare se vor alimenta prin intermediul a 2 
conexiuni si anume: 

1) Alimentarea din tabloul de etaj ce va fi dublat de tabloul general pentru consumatori 
normali (pentru circuitele de ilumiant prize si forta); 

2) Alimentarea din UPS pentru sistemul de management al cladiri si curenti slabi (media box); 
De asemenea, din tablourile de distributie pentru camerele de cazare se vor alimenta si unitatile 
interne ale sistemului VRV (inclusiv cele amplasate in camerele de cazare) astfel incat in cazul 
in care un tablou dintr-o camera de cazare prezinta defect sa nu afetceze intregul sistem de 
climatizare si sa intre in avarie. In procesul de proiectare se va tine cont de respectarea caderilor 
maxime de tensiune admisibile reglementate dupa cum urmeaza: 
- De la transformator la punctele de masura  Iluminat ( cel mai indepartat corp de iluminat 

fata de TG ) : maxim 6 % . 
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- De la transformator la punctele de masura  prize si forta ( cea mai indepartat priza  fata de 
TG ): maxim 8 % . 

- Distributia catre tablourile secundare se va realiza prin cabluri cu intarziere marita la 
propagarea flacarii in manunchi . 

In realizaarea distributiei interioare a instlatiilor electrice s-a avut in vedera separarea pe 
functiuni a zonelor . Astfel fiecare functiune este preavazut cu tablou electric secundar . 
Toate golurile din placi, peretii se vor etansa la foc cu materiale de aceeasi rezistenta ca 
elementul patruns. 
Alimentarea acestora se va realiza radial cu cabluri din cupru cu intarziere marita la 
propagarea focului in manunchi, tip N2XH clasa de reactie la foc B2 ca-s1a, d0, a1.  
Pentru sectiuni mai mari de 70mmp  se vor utiliza cabluri din Aluminiu cu intarziere marita la 
propagarea focului in manunchi, tip NA2XH clasa de reactie la foc B2 ca-s1a, d0, a1. 
Distributia verticala se realizeaza prin intermediul unor ghene verticale. Toate trecerile prin 
plansee se vor etansa la foc.  
Alaturi de alimentarea de rezerva reprezentata de generator se va prevedea si un sistem de 
UPS : 
- UPS centralizat de securitate avand puterea estimata de 60 kVA din care se vor alimenta 

sistemele de curenti slabi (unitati principale: detectie si semnalizare incendiu, efractie, 
CCTV, control acces, curenti slabi, transponderi incendiu, etc.) si 

- Tablourile electrice vor fi metalice cu usa plina si incuietoare cu cheie unica (acelasi model 
de cheie pentru toate tablourile), cu grad de protectie minim IP 31 sau mai mare (potrivit 
cu mediul ambiant din locul amplasarii tabloului). Tablourile electrice aferente spatiilor 
tehnice vor avea gradul de protectie IP55. Toate tablourile electrice vor fi prevazute cu 
rezerva de spatiu de minim 25% si cu rezerva de echipamente.  

Forma de separare a  tablourilor  electrice generale  TEG ,  a tablourilor TCC,  TCV cat si a 
tuturor tablourilor tehnice va fi " Form 2B conform cu SR EN 61439 - 2 " de tip testat ( TTA – 
type tested anssembly – ansamablu verificat ). 
Tablourile generale vor fi prevazute cu centrale de masura ce vor indica principalii parametri 
electro-energetici, cum ar fi: puterea activa, puterea aparenta, puterea reactiva, factorul de 
putere, curentii si tensiunile pe faze, etc. De asemenea, sistemul de masura va permite 
contorizarea diferentiata a energiei provenite de la retea si cea provenita din sursa de rezerva. 
Punctul de masurare si de interfata cu furnizorul de energie electrica va fi stability , la nivelul 
de tensiune , conform proiectului de medie tensiune . 
Sistemul de contorizare va fi integrat in sistemul de management al cladirii (BMS), utilizandu-
se de preferinta protocolul MODBUS. 
Contorizarea se realizeaza cu contoare pasante conectate in sistemul centralizat de BMS 
(pentru citire de la distanta) printr-un protocol ModBus. 
Pentru asigurarea calitatii energiei electrice si stabilirea unui factor de putere la o baloare 
neutra ceruta de furnizorul de energie electrica, conform ANRE, se vor instala o baterie de 
compensare a factorului de putere langa tabloul general. Bateria de compensare a factorului 
de putere, cu o capacitate de 175 kVAr vor fi in trepte 1x25kVAr+3x50kVAR si va fi echipata 
cu filtre de armonici si condensatoare pentru retele poloate de 600V. La finalizarea lucrarilor 
se vor face masuratori pentru factorul de putere si armonici pentru stabilirea finala a 
capacitatii bateriei de compensare a factorului de putere pentru o valoare de 0.92.  
 
ILUMINAT INTERIOR , NORMAL SI DE SIGURANTA 
Instalatia de iluminat interior va fi realizata cu corpuri de iluminat echipate cu  lampi LED  
potrivit mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelul  de 
iluminare impus de catre normativele in vigoare si cerintele specifice ale beneficiarului. 
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Sistemul de iluminat interior normal a fost proiectat respectandu-se indicatiile tehnice si 
functionale aferente EN12464-1:2011, CIE 97/2005, I7/2011 si NP061-2002. Pentru zonele de 
birouri, dispecerat, etc. unde activitatea preponderenta presupune munca cu echipamente 
prevazute cu monitoare s-a tinut cont si prevederile SR EN 29241-2:1994. Functie de activitate, 
temperatura de culoare aleasa este alb neutru (<4000 K) sau alb cald (2200-3200 K) sau alb 
rece (5000-9000K). 
Cerintele luminotehnice considerate in prezentul proiect respecta cerintele in EN 12464-
1:2011. 
In zona aferenta spatiilor de birouri s-a optat pentru un sistem de iluminat cu aparate de 
iluminat tip LED , montate incastrat in plafonul fals. Aparatele de iluminat vor fi echipate cu 
balast electronic ( inalta frecventa). Punctual, pentru zonele de circulatie, holuri, grupuri 
sanitare, etc. se pot utiliza si aparate de iluminat de tip LED spot . 
Alegerea corpurilor de iluminat pentru ilumiantul general in zona de cazare (camere de 
cazare si coridoare de acces) se va relaizat de un proiectant de luminotehnica specializat. 
Nivelele de ilumiant pentru iluminatul general in zona de hotel se va calcula de catre un 
proiectant de lumionotehnica specializat, datele acestora fiind puse la dispozitie pentru 
finalizarea proiectului de instalatii electrice, conform cerintei beneficiarului. 
Instalatia de iluminat interior se va realiza prin intermediul corpurilor de iluminat echipate 
cu surse LED dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza conform cerintei 
proiectantului de luminotehnica si cerintei beneficiarului . 
Comanda iluminatului se face local, BMS, sau de la senzori de miscare/prezenta sau 
crepusculari.  

 
Tabel 14.  valoare flux luminos a camerelor in functie de activitate 

Tipuri de destinatii, activitati 
sau sarcini vizuale 

Em 
[lx] 

UGRL 
 [-] 

Uo 
[-] 

Ra 
[-] 

Birouri 500 @ 0.75m 19 0,6 80 

Camera de 
securitate/comanda/servere 

500 @ 0.75m 19 0,6 80 

Camere tehnice/Camera 
tablou general 

250 @ 
pardoseala 
vertical in fata 
tablourilor, 
vanelor si 
instrumentelor, 
etc. 

 

25 

 

0,4 

 

60 

Hol lift 200 @ 
pardoseala 

19 0,4 80 

Coridoare 150 @ 
pardoseala 

19 0,4 80 

Spatii depozitare 100 @ 
pardoseala 

25 0,4 80 

Circulatii interioare si 
exterioare 

100 @ 
pardoseala 

25 0,4 80 

Grupuri sanitare 200 @ 
pardoseala 

25 0,4 80 

Depozit material curatenie 150-200 @ 
pardoseala 

25 0,4 80 
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Receptie 
200 in general, 
300 pe 
suprafata  

biroului 

 

22 

 

0,6 

 

80 

Bucatarii/Oficii 200 @ 
pardoseala 

22 0,6 80 

Spatii echipamente copiere 300 @ 
pardoseala 

19 0,4 80 

Arhiva 200 @ 
pardoseala 

25 0,4 80 

Casa de scara 150 @ 
pardoseala 

25 0,4 40 

 

Cantina/ restaurant 

200 in general, 
300 deasupra 
suprafetei de 
servire, 500 in 
bucatarii 

 

22 

 

0.6 

 

80 

 

Tabel 4  valoare flux luminos restaurant si hotel 

Tipuri de destinatii, 
activitati sau sarcini 
vizuale 

Em 

[lx] 

UGRL 

 [-] 

Uo 

[-] 

Ra 

[-] 

Recepție / casierie, 
birou portar 

300  @ 
pardoseala 

22 0.6 80 

Bucataire 500  @ spatiu de 
lucru 

22 0.6 80 

Restaurant, sală de 
mese, sală de 
evenimente 

300  @ 
pardoseala 

- - 80 

Zona cu autoservire 200  @ 
pardoseala 

22 0.4 80 

Camere conferinte 500  @ pe masa 19 0.6 80 

 

Tabel 15  Valoare flux luminos a spatiilor  in functie de destinatie 

Tipuri de destinatii, 
activitati sau sarcini 
vizuale 

Em 

[lx] 

UGRL 

 [-] 

Uo 

[-] 

Ra 

[-] 

Rampa acces parcare 
(in timpul zilei) 

300  @ 
pardoseala 

25 0.4 40 

Rampa acces parcare 
(in timpul noptii) 

100  @ 
pardoseala 

25 0.4 40 

Zona circulatie auto - 
parcare 

100  @ 
pardoseala 

25 0.4 40 
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Loc parcare 100  @ 
pardoseala 

- 0.4 40 

 
Aprinderea iluminatului din zona de cazare, coridoare de acces se va realiza din cadrul unui 
sistem de gestionare a cladirii, in functie de zi/noapte. 
Din cadrul  acestor corpuri de iluminat  fac parte si corpurile de iluminat din sistemul de  
iluminatului de siguranta prevazute cu kit de emergenta 1h. Aceste corpuri de iluminat vor fi 
marcate corespunzator (cu bulina rosie) pentru o usoara identificare. Circuitele aferente 
acestor corpuri de iluminat sunt cablate cu 4 conductoare astfel incat aceste corpuri de 
iluminat sa nu ramana in functiune in permanenta – existand si posibilitatea stingerii in afara 
programului a acestora – dar se vor aprinde automat in cazul unei caderi a sursei de baza .  
In zonele de  case de scara aprinderea iluminatului se va realiza centralizat de la sistemul de 
gestiune al cladirii dublat si de o comanda manuala realizata prin montarea senzorilor de 
miscare  in casele de scara .   
Aprinderea iluminatului in zona de birouri spatii anexe se va realiza cu intrerupatoare care 
actioneaza iluminatul aprins/stins in siruri paralele cu suprafata vitrata, avand o suprafata de 
actionare de maxim 150 mp,  astfel incat sa se realizeze un nivel de iluminat constant si 
economic. Intrerupatoarele se vor amplasa la intrarea in spatiul de chiriasi pentru zonele de 
birouri deschise (open space) sau local la usile de acces in zonele compartimentate.  Pe 
fiecare chirias va exista un intrerupator master. 
In zonele de spatii comune se va realiza un iluminat conform cerintelor arhitectului 
respectand nivelurile de iluminat impuse de normativ. Circuitele aferente iluminatului din 
zonele de spatii comune vor fi in functie de importanta alimentate din tablourile de spatii 
comune alimentare normala/vitala cu cabluri cu intarziere la propagarea focului in manunchi, 
tip N2XH fara degajari de halogeni, clasa de reactie la foc B1 ca-s1a, d0, a1. 
Pentru camerele de cazare, s-a propus un sistem de room control ce integreaza controlul 
climatizarii, alimentarii prizelor, controlul iluminatului, alarmarea in caz de inundatie, senzori 
de geam si comenzi pentru draperie. Toate aceste comenzi de control ale elementelor din 
camrea de cazare se vor putea efectual de la panouri cu intrerupatoare electronice amplasate 
in camera de cazare. Deasemenea, atunci cand oaspetele paraseste camera, iluminatul se va 
inchide automat, climatizarea si ventilatia va trece in modulul stand-by (stabilit in sistemul de 
room control) astfel se va efectua o economie de energie electrica a zonei de cazare. 
Aprinderea iluminatului in zonele de spatii comune necirculate in permanenta se realizeaza 
prin: 
- comanda de la BMS in functie de un interval de functionare prestabilit (iluminatul fiind 

impartit in minim doua zona de aprindere) dublate de senzori de miscare 
Iluminatul in putului liftului va fi realizat de catre contractorul de lifturi. Atat cablarea cat si 
amplasarea corpurilor de iluminat va fi in sarcina sa.In grupurile sanitare (birouri) iluminatul 
se realizeaza cu corpuri de iluminat LED, cu grad de protectie IP44. Aprinderea iluminatului 
se realizeaza la nivel local, utilizand senzori de miscare. 
Pentru zona de receptie si acces in caldire, respectiv zona de lounge si servire bucatarie se va 
prevedea un sistem de ilumiant comandat prin sistemul de BMS respectiv prin intrerupatoare 
locale amplasate in spatiile accesate de personalul caldirii.  
Iluminatul exterior va fi in conformitate cu cerintele arhitecturale . Calculele nivelului de 
iluminat exterior vor fi realizate de catre furnizorul de corpuri de iluminat pentru exterior. 
Iluminatul exterior va fi dispus pe mai multe circuite, astfel incat sa se poate realiza mai multe 
programe de iluminat prestabilite si actionate automat de BMS. Sistemul de iluminat 
exterior a fost proiectat respectandu-se indicatiile tehnice si  functionale aferente 
EN12464-2:2014 si NP062-2002. 
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Tabel 16.  Valoare flux luminos a spatiilor  in functie de destinatie 

Tipuri de destinatii, 
activitati sau sarcini 
vizuale 

Em 
[lx] 

UGRL 
 [-] 

Uo 
[-] 

Ra 
[-] 

Alei pietonale, locuri de 
parcare . 

10  0.25 50 20 

Drumuri pentru trafic cu 
viteza redusa 
(max. 40 km/h) 

 
20 

 
0.4 

 
50 

 
20 

 
Sistemul de iluminat exterior va utiliza aparate de iluminat tip LED cu flux directional 
mediu sau ingust, pentru a minimiza  nivelul  poluarii  luminoase  la  valori  standardizate 
(inclusiv  BREEAM  -  Pol7). Pentru  zonele  de circulatie sau acces, supravegheate video de 
sistemul TVCI, se va urmari respectarea unui nivel de iluminare de minimum 5 lux. 
In cladire se vor prevedea instalatii de iluminat de siguranta corespunzator cerintelor art. 
7.23.5.1. lit. a. (instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului), 
art. 7.23.6.1. lit. a. (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru interventie), art. 
7.23.7.1. (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare),  art. 7.23.9 
(instalatii electrice pentru iluminatul de securitate impotriva panicii) si art. 7.23.11. (instalatii 
electrice pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori) din 
Normativului I7-2011, art. 43, 89 si 139 din Normativul, NP 127-2009  astfel: 
Iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de iluminat de siguranta (de tip 
luminoblocuri) cu surse LED, echipate cu baterie cu 2 ore (cladire prevazuta cu sala 
aglomerata tip S2) . 
Toate corpurile de iluminat de tip luminobloc aferente iluminatului de securitate pentru 
evacuare vor fi de tip PERMANENT. 
Iluminat de securitate de evacuare este montat: 
- langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct; 
- langa orice schimbare de directie; 
- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta; 
- la fiecare schimbare de directie; 
- la fiecare iesire din cladire; 
- in toate incaperile cu mai mult de 50 persoane; 
- toaletele cu suprafete mai mare de 8 mp si cele destinate persoanelor cu disabilitati; 
- incaperi cu suprafete mai mari de 100 mp; 
- in imediata vecinatate a butoanelor manuala pentru semnalizare incendiu; 
De-a lungul cailor de evacuare distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie 
sa fie de maximum 15 m. 
Corpurile de iluminat  de evacuare sunt alimentate din cadrul tablourilor de consumatori vitali, 
cu cabluri din cupru cu intarziere la propagarea focului  in manunchi, tip N2XH fara degajari 
de halogeni, clasa de reactie la foc B1 ca-s1a, d0, a1. 
Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent fiecarei iesiri din cladire se va realiza cu 
corpuri de iluminat de tip luminobloc, de tip ETANS, nepermanente, IP55, montaj aparent, 
alimentate din cadrul tablourilor de normali.   
De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie 
sa fie de maxim 15 metri. Pentru caile de evacuare cu latimea sub  2m, valorile iluminarii de 
pardoseala, de-a lungul liniei centrale a unei cai de evacuare, trebuie sa fie mai mari de 1 lx 
si banda centrala, constand din cel putin jumatate din latimea caii, trebuie sa fie iluminata 
cu minim 50 % din aceasta valoare. Caile de evacuare mai largi pot fi tratate ca mai multe 
benzi de cate 2 m fiecare sau pot fi prevazute cu iluminat impotriva panicii.  
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iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului - Spatiile ( incaperile ) unde este 
necesar instalarea: 
- incaperea tablourilor generale normale si de vitali; 
- incaperea dispeceratului de securitate; 
- incaperile unde sunt amplasate tablourile de desfumare. 
- incaperea UPS-ului de securitate . 
iluminat de securitate  pentru  marcarea hidrantilor ,realizat cu corpuri de iluminat de 
siguranta (de tip luminobloc) cu surse LED, cu baterii incorporate. Autonomia de 
functionare a corpurilor de iluminat pentru marcarea hidrantilor trebuie sa fie de 1h. 
Corpurile de iluminat pentru marcarea hidrantilor sunt de tip PERMANENT.  
Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcarii hidrantilor interiori de incendiu se 
amplaseaza in afara hidrantului (alaturi sau deasupra) la maximum 2 m si poate fi comun cu 
unul din  corpurile  de  iluminat  de  securitate  (evacuare,  circulatie,  panica), cu  conditia 
ca  nivelul  de iluminare sa asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente 
lui. Aparatele de iluminat utilizate pentru sistemul de iluminat de siguranta vor fi preferabil 
LED, de tip autonom, cu sursa locala inclusa montata in aparat, cu autonomie de minim. 
1h, avand grad de protectie si caracteristici electrice si luminotehnice corespunzatoare 
spatiilor in care sunt amplasate. 
iluminat de securitate impotriva panicii, realizat cu corpuri de iluminat din cadrul 
iluminatului  general echipate cu baterii interne avand autonomie de functionare de 1 h. 
Acestea se vor monta: 
- in toate incaperile cu mai mult de 50 persoane la nivelurile subterane; 
- in toate incaperile cu mai mult de 100 persoane la nivelurile supraterane; 
- in toate incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp. 
Aceste corpuri de iluminat se vor marca cu bulina rosie. 
iluminat de securitate pentru  interventii , realizat cu corpuri de iluminat din cadrul 
iluminatului general alimentate din tablourile de iluminat  si sunt echipate cu kituri de 
emergenta 3 ore. Aceste corpuri de iluminat vor fi marcate cu bulina rosie. 
Spatiile (incaperile) unde este necesar instalarea iluminatului de siguranta pentru 
continuarea lucrului: 
- centrala termica; 
- statie pompe frig ; 
- statie pompe cald ; 
- spatii tehnice cladire utilitati; 
iluminat de securitate pentru circulatie, realizat cu corpuri de iluminat din cadrul dedicate 
alimentate din tablourile de iluminat  si sunt echipate cu kituri de emergenta 3 ore.  
Spatiile (incaperile) unde este necesar instalarea iluminatului de siguranta pentru circulatie : 
- sali aglomerate ; 
Instalatiile de iluminat de securitate conform art 7.23.2 , se vor realiza conform SR EN 1838 
.Nivelul de iluminat de securitate va respecta SR EN 1838 . 
Instalatiile de iluminat normal si de siguranta se vor executa cu cabluri  de cupru   cu intarziere 
la propagarea  focului in manunchi de tip N2XH fara degajari de halogeni, clasa de reactie la 
foc B1 ca-s1a, d0, a1.  
Cablurile se  monteaza  pe stelaje metalice (pat cabluri) sau in montaj aparent NUMAI IN 
TUBURI DE PROTECTIE prinse cu cleme din material plastic, exceptie facand cablurile 
rezistente la foc care se monteaza in paturi de cabluri separate sau aparent pe structura in 
tuburi de protectie metalice ( la traseele aparente ) sau fara tub la traseele din cadrul 
tavanelor false prinse cu cleme metalice cu 2 prinderi. Dozele de distributie aferente 
circuitelor rezistente la foc trebuie sa fie si ele rezistente la foc.   
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Circuitele de iluminat se vor stabili astfel incat lungimile traseelor de cabluri sa fie cat mai 
mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.  
Temperatura de culoare a surselor corpurilor de iluminat trebuie sa fie 4000K  avand un 
indice de redare al culorilor Ra>80. 
Pentru realizarea unui factor de mentenanta al corpurilor de iluminat MF=0.8 se vor lua 
urmatorele masuri : 
- curatarea acestora de praf sau de alte particule se poate realiza de orice persoana 

insarcinata cu curatenia, dar numai in prezenta unui electrician autorizat, care sa faciliteze 
accesul in interiorul corpului de iluminat si sa deconecteze instalatia electrica de la reteaua 
electrica.  

- perioada de timp intre doua curatari va fi de 6 luni pentru mediu putin murdar. Daca nu se 
realizeaza curatarea periodica a corpurilor de iluminat, depunerile de praf de pe suprafata 
acestora sau a surselor de lumina au ca efect reducerea fluxului luminos emis de sursele 
de lumina, deci scaderea nivelului de iluminare in planul de lucru.  

 
PRIZE 230/400 V , FORTA 
Prizele si racordurile electrice se vor realiza in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, 
astfel incat numarul si tipul locurilor de prize sunt date de catre beneficiar.  
Toate prizele vor fi prevazute cu contact de protectie si vor fi protejate cu disjunctoare 
diferentiale de 30 mA astfel incat la orice defect sa se realizeze scoaterea lor de sub tensiune. 
Distributia circuitelor de prize se va realiza prin cabluri din cupru, cu intarziere marita la 
propagarea focului in manunchi, tip N2XH fara degajari de halogeni, clasa de reactie la foc B1 
ca-s1a, d0, a1.  
In spatiile tehnice si zonele de circulatie comune (prizele de curatenie se vor dispune la 
intervale de 20 ml pe coridoare, in zona centrala, etc.). Vor fi prevazute locuri de prize simple, 
IP 55 , 230V/16A.  In camera de securitate/dispecerat se vor utiliza „baterii” de prize 
230V/16A,  montate  cate  6  in  aceeasi  rama  si  pozitionate  convenabil  functie  de  pozitia  
echipamentelor deservite. Rack-urile de comunicatie vor fi echipate cu power bar-uri. Prizele 
alimentate din sursa de baza vor avea culoarea alba, iar cele alimentate din sursa de rezerva 
vor avea culoare rosie. 
In  zona  de  bucatarie  se  vor  prevedea  prize  de  utilizare  generala  similarare  din  punct  
de  vedere  al caracteristicilor cu cele pentru spatiile tehnice precum si prize/puncte de 
conexiune specifice echipamentelor functionale. Amplasarea acestora va tine cont de 
mobilarea acestei zone. Pentru spatiile de bucatarie restaurant a fost prevazut tablou 
electric de rezerva , acesta urmand a fi realizat dupa stabilirea echiparii spatiilor de 
bucatarie . 
In zona de chicinete  se vor prevedea prize de utilizare generala similarare din punct de 
vedere al caracteristicilor cu cele prevazute in zonele de circulatie, precum si prize destinate 
echipamentelor de auto-servire. 
Racordarea  echipamentelor  de  mica  putere  (ex.  ventilo-convectoare,  tablouri  incalzire  
electrica,  incalzire electrica cu radiatoare, perdele de aer, usa acces tip rulou, bariere si usi 
acces cladire, etc.), se va face cu racorduri directe, prin intermediul unei doze de derivatie 
montata in vecinatatea echipamentului sau direct in tabloul electric al acestuia. Sistemele de 
acces in cladire (usa acces tip rulou, bariere si usi acces cladire, etc.) au fost prevazute cu 
posibilitatea alimentarii si din sursa de rezerva in cazul disparitiei sursei de baza de alimentare 
cu energie electrica. 
Este admisa racordarea prin prize a receptoarelor electrice cu putere nominala pana la 2 kW. 
Receptorele cu puteri peste 2 kW se pot racorda prin prize dedicate (numai pentru un singur 
receptor) sau  prin  racorduri  fixe. Pentru   conectarea   si   deconectarea   acestora   
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receptoarele   se   prevad   cu dispozitive de actionare pe circuitul fix de alimentare, daca 
receptorul nu este echipat cu intreruptor de catre producator. 
Racordarea echipamentelor de mica putere (ex. ventiloconvectoare), se va face cu racorduri 
directe, prin intermediul unei doze de derivatie montata in vecinatatea echipamentului. 
In zonele tehnice cat si in zonele exterioare se vor prevedea prize cu grad de protectie sporit 
tip IP44 (IP55), cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.  
Toate echipamentele de forta vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si 
control, astfel incat in sarcina proiectantului de instalatii electrice revine doar alimentarea pe 
partea de forta a ehipamentelor. Legaturile intre unitatile interioare si cele exterioare ale 
diverselor echipamente se vor realiza de catre furnizorul de echipamente. 
Ventilatoarele grupurilor sanitare vor fi prevazute cu control din BMS, astfel incat timpul si 
intervalele de functionare sa ramana la latitudinea beneficiarului cladirii. In caz de incendiu 
acestea vor primi semnal de la CSI si vor fi decuplate de la alimentarea cu energie electrica. 
Se vor prevedea racorduri electrice pentru alimentarea pisoarelor si uscatoarelor de maini 
din cadrul grupurilor sanitare in conformitate cu cerintele arhitectului . 
Conductele montate in exterior aferente terasei cat si in zonele de demisol si demisol 
intermediar,  expuse la admisie aer proaspat  se vor prevedea cu sistem de degivrare prin fir 
incalzitor, sistem ce va fi livrat de catre furnizorul de echipamente. In furnitura acestuia vor 
fi prinse partea de cablaj, senzori si partea de forta si automatizare (inclusiv tabloul electric), 
astfel incat responsabilitatea prezentului proiect fiind doar de a realiza alimentarea pe partea 
de forta a acestor tablouri. Toate tablourile aferente sistemului de degivrare terasa se vor 
preveda cu alimentare din tablourile de consumatori vitali (sustinute de generatorul cladirii). 
Toate echipamentele electrice montate in punctul termic si centrala de frig vor avea grad de 
protectie minim IP55, in montaj aparent. Toate echipamentele electrice aferente instalatiilor 
HVAC si sanitare (pompe centrala cald, pompe centrala frig, tablouri CTA) vor fi prevazute 
doar cu alimentare pe partea de forta, automatizarea acestora  fiind realizata de catre 
furnizorul de echipamente. Tablourile de alimentare pompe centrala termica si centrala frig 
vor fi prevazute pe fata lor cu selectoare auto – manual de functionare a pompelor, cat si 
lampi de indicare a starilor de functionare (pornit, oprit, avarie, etc. ). 
Rampele si scarile de acces direct din exterior, se vor prevedea cu sistem de degivrare, sistem 
ce va fi livrat complet de catre furnizorul de echipamente. In furnitura acestuia vor fi prinse 
atat partea de cablaj, senzori cat si partea de forta si automatizare (inclusiv tabloul electric), 
astfel incat responsabilitatea prezentului proiect fiind doar de a realiza alimentarea pe partea 
de forta a acestor tablouri. Toate tablourile aferente sistemului de degivrare rampa se vor 
preveda cu alimentare din tablourile de consumatori normali. 
Proiectul aferent sistemulului de fir incalzitor se va realiza de catre furnizorul de 
echipamente, responsabilitatea prezentului proiect fiind doar de a realiza alimentarea pe 
partea de forta a acestor tablouri ce sunt prevazute in cadrul zonei unde este necesara 
incalzirea tevilor pentru protectie la inghet . 
Tablourile de desfumare vor fi dublu alimentate conform cerintelor normativelor in vigoare  
si vor deservi doar receptoarele aferente sistemului de presurizare-desfumare. 
Distributia aferenta circuitelor de desfumare se va realizeaza cu cabluri rezistente la foc tip 
NHXH E90 exceptie facand circuitele aferente ventilatoarelor prevazute cu convertizoare de 
frecventa unde distributia se realizeaza cu cabluri ecranate rezistente la foc de tip NHXCH 
E90.  Distributia realizata cu cabluri rezistente la foc se va poza separat de restul distributiei 
electrice pentru consumatorii normali pe paturi de cabluri dedicate (rezistente la foc).  
Comanda sistemului de evacuare a fumului se va face: 
- automat, prin detectoare de fum plasate in compartimentele din cladiri expuse riscului de 

incendiu; 
- manual, prin butoane montate in dispeceratul de securitate; 
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In incaperea dispeceratului de securitate la incendiu, de la parter (incapere prevazuta cu  
acces din exterior si iluminat natural), se va prevedea un panou de securitate la incendiu 
denumit PSI, panou ce va centraliza toate starile de avarie si functionare a sistemelor de 
incendiu din cadrul cladirii respective .  
Tot in aceasta camera dispeceratului de securitate parter vor mai fi amplasate butoane 
comanda manuala pentru: 
- oprirea alimentarii cu energie electrica a cladirii respective  
- pornirea manuala a grupului electrogen (care deserveste sistemele de securitate critice) 
Centralele de tratare aer se vor delesta in caz de incendiu prin decuplarea de la alimenatarea 
cu energie electrica.Toate elementele instalatiilor electrice vor fi prevazute cu prinderi 
antiseismice in conformitate cu cerintele normativului P100 . Stabilirea tipului de prindere / 
numarul de prinderi este in responsabilitatea contractorului si a furnizorului de echipamente 
/ sisteme de prindere  – fiind un element de structura – furnizor . Contractorul + furnizorul 
sistemelor de prindere isi vor realiza proprile calcule / planuri pentru a realiza o instalatie 
corespunzatoare cerintelor normativului P100 ; 
 
SISTEME DE DISTRIBUTIE SI DE POZARE A CABLURILOR 
Circuitele pentru iluminat, prize si receptoare de mica putere vor fi realizate cu cabluri de 
energie din cupru sau aluminiu 0,6/1kV tip N2XH  / NA2XH,  fara degajari de halogeni, clasa 
de reactie la foc B1 ca-s1a, d0, a1 conform SR EN 50266, utilizand o distributie pe 3 
conductoare – faza, neutru si conductor de protectie, pentru circuitele alimentate monofazat 
si 5 conductoare – 3 faze, neutru si conductor de protectie pentru circuitele alimentate 
trifazat ( conductorul neutru va avea, sectiune egala ). Sistemele de cabluri se vor poza pe 
paturi de cabluri din sarma , montate aparent, in tavanul fals sau in pardoseala flotanta 
si protejate in conducte PVC/metalice de la patul de cabluri pana la receptor.  
Coloanele se vor monta in paturi de cabluri tip scarita „ ladder „ . 
Pentru zonele de distributie exterioara paturile de cabluri vor fi prevazute cu capac de 
protectie a cablurilor (distributia de la patul de cablu la receptor se va realiza in conducte 
metalice, etanse). Acesta solutie va fi utilizata si in zonele interioare, pentru paturille de 
cabluri montate la cota inferioara a incaperilor (camere tehnice, etc.) sau in zonele in care 
conditiile legate de influentele externe o impun. 
Pentru distributia principala intre tablourile generale si tablourile secundare, precum si catre 
echipamentele functionale (ex. chiller, CTA, statii pompare) se va utiliza o distributie cu 5 
conductoare – 3 faze, neutru si conductor de protectie in care conductorul neutru va avea 
aceeasi sectiune cu conductorul de faza. 
Pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu se vor utiliza sisteme de 
pozare si distributie (doze, cutii de legatura, etc.) rezistente la foc  care  sa  permita  
mentinerea  integritatii  circuitelor electrice pe intreaga perioada in care cablu  care  expus  
focului  mentine  intr-o  maniera  fiabila  alimentarea  cu  energie electrica sau semnalul de 
la sursa la instalatie. Derivatia catre corpurile de iluminat alimentate prin cabluri RF se va realiza 
prin doze de derivatie RF , nu prin distributie din corp in corp .  
Identificarea conductoarelor de protectie si neutru se va realiza dupa cum urmeaza: 
- conductor de protectie (PE); marcarea se face prin culori verde/galben si aceasta 

combinatie nu trebuie folosita pentru nici o alta utilizare; 
- conductor  (PEN) care  asigura  simultan  functia  de  protectie si de conductor  neutru; 

marcarea se face prin culori verde/galben pe toata lungimea  si suplimentar marcare cu 
culoarea bleu la fiecare extremitate; 

- conductor  neutru  (N)  sau  de  punct median;  marcarea cu culoarea  bleu se face  pe toata 
lungimea. 

- Identificarea conductoarelor de faza din cablurile multiconductoare : 
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- culorile recomandate sunt maro,negru,  gri; 
- identificarea prin numere se utilizeaza pentru cabluri care au mai multe de 5 conductoare. 
Conductorul    de   protectie   trebuie   identificat   si   prin   combinatia   bicolora   
verde/galben   la fiecare extremitate; conductorul  neutru trebuie identificat  prin  culoarea 
bleu la fiecare extremitate. 
Identificarea cablurilor cu un conductor si a conductoarelor izolate - este permisa utilizarea 
unei singure culori pentru toate conductoarele de faza ale unui circuit, cu marcarea 
corespunzatoare la cele doua extremitati 
Cablurile cu un singur conductor cu manta si conductoarele izolate conform standardelor lor 
si care nu au nici o izolatie bicolara verde/galben sau bleu, de exemplu in cazul unei sectiuni 
mai mari de 16 mm, ele pot fi utilizate pentru: 
- conductor  de  protectie (PE) daca marcarea verde/galben,  este  prevazuta la fiecare 

extremitate pe cel putin 15 mm pana la 100 mm; 
- conductor  PEN, daca marcarea verde/galben  si  o marcare bleu  este  prevazuta la fiecare 

extremitate pe cel putin 15 mm pana la 100 mm; 
- conductor neutru (N) daca marcarea bleu este prevazuta la fiecare extremitate, pe cel 

putin 15 mm pana la 100 mm. 
Nici  un  dispozitiv  de  comutatie  nu  trebuie  inseriat  pe  conductorul  de  protectie,  dar  
trebuie prevazute imbinari care pot fi deconectate in scopuri de incercare, prin utilizarea unei 
scule. 
Montarea in contact direct cu materiale combustibile se admite numai pentru cabluri 
rezistente la foc si cu intarziere la propagarea flacarii (definite conform NTE 007/08/00), 
tuburi si plinte metalice sau  din  materiale plastice  (omologate  pentru  montare pe  
materiale combustibile) si  echipamente electrice  cu  grad  de protectie  minim  IP  54.  Se  
vor  respecta  si  conditiile  prevazute  la  subcap.  4.2  si 7.20, din normativ I7-2011. 
Tablourile de distributie trebuie amplasate la distanta de cel putin 3 cm fata de elementele 
din materiale. Fac exceptie  tablourile  in  carcasa  metalica  cu  grad  de  protectie  
IP54  care   pot  fi  montate  direct  pe elemente din materiale combustibile. 

Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protectie inferior 
IP 54 se face interpunand materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau 
elementele de distantare care pot fi: 
- straturi de tencuiala de min. 1 cm grosime sau placi din materiale electroizolante 

incombustibile cu grosimea de min. 0,5 cm,  cu o latime care depaseste  cu  cel  putin 3 cm  
pe toate laturile elementul de instalatie electrica; 

- elemente de sustinere din materiale incombustibile (de ex. console metalice etc.) care 
distanteaza elementele de instalatie electrica cu cel putin 3 cm pe toate laturile fata de 
elementul combustibil; 

- modalitati de montare a echipamentelor in pereti cu alveole, conf. I7-2011 
Masurile  pentru  evitarea  contactului  direct  cu  materialul combustibil  se aplica atat la 
montarea aparenta cat si la montarea sub tencuiala a elementelor de instalatii electrice. 
 
INSTALATIE DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETELOR  (PARATRASNET)  
Instalatia contracareaza efectele trasnetului asupra constructiei: incendierea materialelor 
combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca 
urmare a scurgerii curentului de descarcare, inducerea in elementele metalice a unor 
potentiale periculoase.  Instalatia are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pamant 
sarcinile electrice din atmosfera pe masura aparitiei lor. 
Instalatia de paratrasnet aferenta stadionului, in confomitate cu caracteristicile geometrice 
ale cladirilor,  este de  tip INTARIT I si consta din montarea a unui dispozitiv electronic de 
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captare tip PDA (Prevectron) S6.60  montate pe acoperis, in montaj de tip consola de 
incaperile tehnice ce se regasesc pe terasa.  
Dispozitivul PDA este prevazut cu 4 coborari OLZn 40x4 mmp. Pe suprafata acoperisului toate 
coborarie vor fi interconectate intre ele , realizandu-se o retea de descarcare . 
Varful oricarui  dispozitiv  de capatre PDA trebuie sa fie cu minim 2 m peste orice obstacol 
(cos de fum, echipamente de climatizare, etc ). 
Acest tip de instalatie PDA  este compusa din: 
- dispozitiv de captare (varf de captare, un dispozitiv de amorsare si o tija suport pe care se 

gaseste un sistem de conexiune al conductorului de coborare); 
- conductoare de coborare ( 4 conductoare de coborare montate inglobat / montate 

aparent  in 4 stalpi pozitionati cat mai posibil la extremitati opuse ale cladirii); 
- piese de separatie pentru masuratori; 
- priza de pamant naturala de fundatie 
- contor de lovituri pentru trasnete 
Izolatia electrica intre dispozitivul de captare sau conductorul de coborare si partile metalice 
ale structurii, instalatiile metalice si sistemele interioare poate fi realizata prin asigurarea 
unei distante d intre parti mai mare decat distanta de separare s, dimensionata conf. Anexa 
6.8, I7/2011. 
Toate elementele metalice in legatura cu pamantul aflate in zona de separare – conform 
distantelor de separare marcate pe planuri –se vor conecta la instalatia de paratrasnet .  
Coborarile vor fi  realizate  cu platbanda OLZn  40x4 mm, montata in diafragma stalpilor.  
Aceste coborari  se vor lega la priza de pamant prin intermediul unor piese de separatie 
montate la inaltimea de +2.0 m fata de cota pardoselii finite . 
Conductorul  de coborare se executa de preferinta dintr-o bucata fara imbinari. In cazul in 
care nu se poate, numarul imbinarilor trebuie redus la minimum, iar imbinarile se realizeaza 
prin sudare, lipire, suruburi sau buloane. 
Din 20 m in 20 m inaltime  se vor prevedea centuri de impamantare OLZn 25x4 la nivelul 
placilor de beton care se vor conecta la structura metalica a fatadei cladirii astfel incat sa se 
realizeze o protectie la trasnetul lateral .  
 
INSTALATIA DE PRIZA DE PAMANT 
Priza de pamant va fi naturala si va fi formata din dispunerea unei retele platbanda 40x4 mm 
sub betonul de egalizare al radierului. Din cadrul acesteia  se va realiza o conexiune cu 
platbanda din otel OLZN  40x4 catre  radierului cladirii  unde este realizata o retea de egalizare 
potential cu platbanda OLZn 40x4 mm dispusa  in radier cladirii  si sudata de armatura 
acestuia. 
In zona demisolului  vor exista puncte de acces la priza de pamant prin piese de separatie la 
care se vor conecta atat centurile interioare realizate cu platbanda OLZn 40(25)x4 din 
camerele tehnice cat si cele  coborarile  de paratrasnet.  
La priza de pamant se vor lega si glisierele ascensoarelor prin intermediul unei platbande 
OLZn 25x4 mm. 
Valorea rezistentei prizei de pamant va fi de maxim 1 Ohm, fiind vorba de o priza de pamant 
comuna atat instalatiei electrice cat si instalatiei de paratrasnet.  
Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda OLZn 
25(40)x4 mm, prin conductor din cupru flexibil  sau sufa de cupru litata d=25/50mmp.  
Se vor lega la pamant: paturile de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice ,  carcase de 
echipamente etc. La priza de pamant se va lega si scara metalica exterioara cat si elementele 
metalice ale fatadei. 
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Pentru sistemele de voce-date se va realiza o conexiune separata la priza de pamant astfel 
incat fiecare RACK sa fie legat la o impamantare distincta de impamantarea electrica. Pentru 
impamantarea sistemele de voce – date se va utiliza sufa din cupru.     
Se vor lega la pamant: paturile de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice ,  carcase de 
echipamente etc. La priza de pamant se va lega si scara metalica exterioara cat si elementele 
matelice ale fatadei. 
Perimetral cladirii se vor lasa mustati de platbanda cu lungimea de minim 1,5 m de la cladire, 
pentru asigurarea extinderii prizei de pamant sau pentru viitoare extinderi ale cladirii si 
posibilitatea interconectarii unor viitoare prize de pamant in vecinatata obiectului. 
 
INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR DATORATE ATINGERILOR 
Schema de legare la pamant pentru aceasta instalatie va fi TNS cu 5 conductoare conform 
descrierii din 5.1.6. CENELEC, HD 224, I7/11. La aceasta instalatie exista conductoare 
independente PE + N (TNS). Cand impamantarea si conductorul de nul sunt separate, PE 
(impamantarea de protectie) este galben/verde iar N (nulul de protectie) este albastru. In 
acest caz , conductorul de neutru face parte din cablu si cablul cuprinde intotdeauna 
conductorii de faza.  
 
MASURI IMPOTRIVA ATINGERII DIRECTE  
Protectia se asigura prin izolari ,carcasari , separari, protectie diferentiala, conform 
prevederilor normativului I7-11.  Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant 
a cladirii.  
 
MASURI IMPOTRIVA ATINGERILOR INDIRECTE 
Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE , prin al treilea, 
respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau 
receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 mA pe circuitele 
de prize din locurile periculoase din punct de vedere electric. 
Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare 
de protectie intr-un circuit de protectie. 
La priza de pamant se vor lega toate echipementele metalice, structura metalica, fatada 
cladirii, tevi metalice. La priza de pamant se vor lega si  glisierele lifturilor prin intermediul 
unor platbande OLZn 25x4 mm. 
Toate carcasele echipamentelor si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin 
platbanda OLZn 25(40)x4 mm , fie prin conductor din cupru flexibil. Se vor lega la pamant : 
paturile de cabluri , tevi metalice, tablourile electrice ,  carcase de echipamente, tubulaturi , 
etc.  
 
SISTEME DE LEGARE LA PAMANT  
Sistemul de legare la pamant are drept scop: 
- asigurarea potentialului pamantului pentru: 

- conductorul PEN,  in  retelele  TN-C.  Conductorul  PEN,  la  consumator,  este  conectat  
la borna (bara) principala de legare la pamant a instalatiei care ofera posibilitatea 
conectarii electrice a unui numar de conductoare in scopul legarii la pamant; 

- conductorul  neutru  (N),  in  retelele  TN-S  pentru  a  permite  conectarea  la  retea  a  
receptoarelor monofazate sau trifazate legate in stea si neuniform incarcate pe faze; 

- conductorul de protectie (PE), in retelele TN-S, pentru a asigura protectia persoanelor 
si a animalelor impotriva socurilor electrice; 

- masele metalice,  ce accidental  ar  putea  ajunge  sub  tensiune,  in  schemele IT,  TT  
sau  in retelele TN-C si TN-S atunci cand se impune; 
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- limitarea influentelor electroenergetice datorate unor supratensiuni; 
- disiparea  sarcinilor  electrice  in  sol,  datorate  supratensiunilor de trasnet, loviturilor 

de trasnet directe. Sistemul de legare la pamant se compune din: 
- borna (bara) principala de legare la pamant; 
- conductoare de protectie (PE); 
- conductoare  pentru legatura de  echipotentializare (conductoare  principale de legare 

la pamant) 
- conductoare de ramificatii; 
- conductoare de legare la priza de pamant; 
- priza de pamant. 

La nivelul tabloului general a fost prevazuta o borna /bara principala de legare la pamant, 
la care trebuie conectate urmatoarele conductoare: 
- conductorul PEN din racordul de alimentare; 
- conductorul  (conductoarele) PEN, ce se distribuie la consumator atunci  cand  reteaua de 

distributie este TN-C; 
- conductorul PE, ce se distribuie la consumator in cazul in care alimentarea receptoarelor 

se face in sistem TN-S; 
- conductorul N, ce se distribuie la consumator in cazul in care alimentarea receptoarelor se 

face in sistem TN-S; 
- conductoare pentru legatura de echipotentializare 
- conductoare de legare la pamant. 
Nu este permisa utilizarea urmatoarelor parti metalice drept conductoarede protectie: 
- conducte pentru apa; 
- conducte pentru gaze si/sau lichide inflamabile; 
- parti constructive supuse solicitarilor mecanice in functionare normala; 
- parti metalice flexibile; 
- conducte metalice flexibile sau pliabile, numai daca nu sunt destinate pentru acest scop; 
- suporturi pentru conducte; 
- tavi de cabluri si scari pentru cabluri, daca nu se asigura continuitatea electrica a acestora. 
La bara de legare la pamant  sau borna principala se vor racorda toate conductele 
metalice, precum si armaturile cablurilor armate care sunt utilizate pentru racord in 
exteriorul cladirilor. La interior, se vor lega la pamant, asigurandu-se totodata continuitatea 
legaturii pe toata lungimea tronsoanelor, a tuturor partilor conductoare care nu fac parte din 
instalatia electrica, cum ar fi: 
- conducte metalice de apa; 
- tubulaturi de ventilatie; 
- paturi de cabluri si elemente de confectie metalica utilizate la sustinerea instalatiilor; 
- carcasele echipamentelor electrice; 
- elementele de sustinere, metalice sau din beton armat ale instalatiilor de echipamentelor 

electrice; 
- partile metalice ale tablourilor si pupitrelor electrice; 
- ingradirile de protectie, fixe sau mobile, daca nu au o legatura sigura in exploatare cu alte 

elemente legate la pamant; 
- invelisurile si armaturile metalice ale cablurilor; 
- fatada metalica; 
- structura metalica de sustinere si ghidare a lifturilor, etc. 
Sectiunile minime ale conductoarelor de protectie, de echipotentializare precum si ale 
conductorului de legare la pamant au fost alese respectand Cap. 5.5, I7/2011. 
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MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR DIN RETEA SAU DE NATURA 
ATMOSFERICA 
Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din retea 
( de comutatie ) sau de natura atmosferica , pe intrarea  tablourilor generale cat si a 
tablourilor secundare   s-au prevazut descarcatoare de supratensiune  clasa 2 , care se vor 
lega direct la priza de pamant pentru instalatia de impamantare. 

 
EXIGENTE DE CALITATE  
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin : 
- Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ; 
- Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a 

corpurilor de iluminat, care nu produc deteriorari si uzura; 
- Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare 
- Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva 

rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi 
- Limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa 

intre in rezonanta 
Siguranta la foc se realizeaza prin : 
- Adaptarea instalatiei electrice corespunzator  rezistentei la foc a elementelor de 

constructie; 
- Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice pe 

elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau 
masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu (tuburi de 
protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu 
rezistenta sporita la propagarea flacarii). 

- Siguranta in exploatare se realizeaza prin : 
- Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice  prin atingere directa  sau indirecta ; 
- Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal: protectia la suprasarcina 

si la scurtcircuit. 
Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin : 
- asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite 

zgomote  pe perioade scurte de timp ( la anclansare , la declansare )  
- limitarea nivelului zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice 
- constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice 

ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia  de 
executie. 

Masurile de izolare fonica in cadrul camerelor de generator electric si post de transformare vor 
fi descrise in cadrul proiectului de arhitectura.Generatoarele  vor fi prevazute cu atenuator de 
zgomot de tip rezidential cu atenuare de minim 30 dB. 
Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii 
de substante nocive sau insalubre , de catre instalatiile electrice; 

 
VERIFICAREA PROIECTULUI 
Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 ( Legea calitatii in constructii ) se interzice executarea 
proiectelor  neverificate de catre „verificatori de proiecte atestati” (art.13 ), obligatia si 
raspunderea pentru asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti, verificatori de proiecte 
atestati, o are investitorul ( art. 21 pct. C ). 
Obtinerea avizelor necesare constructiei  este  responsabilitatea beneficiarului.  
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C.1.2. INSTALAȚII ELECTRICE – CURENTI SLABI 
 

OBIECT 1 - INSTALATII CURENTI SLABI 
 

INSTALATIE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU 
Instalatia de semnalizare a incendiilor detecteaza inceputul de incendiu in cel mai scurt timp, 
sa analizeze rapid informațiile primite si, in cazul confirmarii evenimentului, emite semnalul 
de alarma adecvat, pentru asigurarea interventiei si evacuării. 
Componenta oricărui sistem automat de semnalizare a incendiului include detectoare de 
incendiu, un analizator al semnalului primit, dispozitive de alarmare și surse de energie. 
Detectoarele de incendiu funcționează pe baza unor principii de detecție diferite, fiind 
sensibile la diverse efecte ale arderii (fum, gaze de ardere, creșterea temperaturii, radiatiile 
electromagnetice emise de flacara). 

Detectorul de fum este un detector sensibil la particulele de dimensiuni mai mari care 
reflecta lumina sau particulele fine de culoare închisa care o absorb. Indiferent de tip, aparatul 
are în compunere o sursa de lumina și un receptor (element electronic fotosensibil). Orice 
modificare a sistemului de referința, datorita existentei microparticulelor degajate in timpul 
unui incendiu, determina variații de curent în sistemul electronic și, deci, emiterea unui 
semnal. La amplasarea detectoarelor punctuale de fum se vor respecta prevederile pct. 3.7 
ale normativului P118-3/2015. Detectoarele punctuale de fum vor fi amplasate la o înălțime 
maxima de 12 m. Detectoarele de fum nu se vor amplasa în apropierea gurilor de introducere 
a aerului sau la mai puțin de 0,6 m fata de cel mai apropiat perete, pe aceeași distanță de 0,6 
m pastrandu-se spatiul liber in jurul oricarui detector. Detectorii montați în planseele casetate 
vor fi dotati cu indicatori luminosi la distanță ce vor fi montați pe tavanul casetat in apropierea 
detectorului a carui semnalizare o indică. 
Detectorul multicriterial de fum si temperatura este un detector combinat format dintr-un 
detector punctual de fum si unul de temperatura. Acest detector poate fi configurat astfel 
încât sa functioneze doar ca un detector punctual de fum, doar ca unul de temperatura sau 
ca detector de fum si temperatura. In cazul folosirii ambelor functii, detectorul se activează 
la detecția unuia dintre parametrii (fum sau temperatura). Vor fi montati in camerele tehnice 
Detectorul de temperatura poate sesiza, în functie de tipul constructiv, atat depasirea unui 
prag fix, cat și cresterile rapide de temperatura. Raspandirea larga a acestor aparate se 
datorează simplitătii constructive, robustetii și pretului relativ scazut.  
Butoane manuale de semnalizare. Fiecare instalație de semnalizare a incendiilor trebuie sa 
fie dotata și cu dispozitive de avertizare manuala. Conectarea acestora la centrala de 
semnalizare este indicat a se realiza în sistemul adresabil. Odată acționate, ele trebuie sa 
rămână blocate în poziție de alarma, readucerea in stare normala facandu-se doar prin 
utilizarea unor dispozitive speciale. In acest fel, exista garanția alarmarii pana la identificarea 
zonei și asigurarea interventiei. Fiecare buton va fi marcat cu numărul circuitului de 
semnalizare și poziția ce o ocupa in circuit, astfel încat sa permita o identificare ușoara. 
Amplasarea butoanelor de semnalizare se va face in locuri vizibile si usor accesibile, la o 
inaltime de 1,2 – 1,5 m, deasupra pardoselii, fixate pe elemente verticale de constructie 
(stalpi, pereti, etc). 
Dispozitiv de alarma la incendiu (sirene) – componenta acustica si/sau optica a sistemului de 
alarma la incendiu, neinclusa in echipamentul de control si semnalizare, care este utilizata 
pentru avertizare in caz de incendiu, de exemplu o sirena sau un semnalizator optic. La 
punerea in functiune se va verifica daca dispozitivele acustice instalate respecta cerintele 
impuse: cel putin un element de semnalizare acustica pentru fiecare compartiment, un nivel 
minim de 65dB in orice punct in care sunetul de alarma trebuie auzit, dar nu mai mult de 
120dB la distanta de 1m, semnalul de alarma sa fie cu frecventa cuprinsa intre 0,5 – 2kHz-. 
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Dispozitivele acustice montate in exterior vor avea suplimentar semnalizare optica, grad de 
protectie minim IP65 si se vor monta in locuri vizibile de la drumul principal. 
Modul tip intrare/iesire. Modulul de tip intrare/ieșire (input/output) este componenta 
sistemului ce permite monitorizarea unui contact liber de potențial pe partea de intrare, iar 
pe partea de iesire pune la dispozitie un contact liber de potential pentru comanda diverselor 
actionari. Modulele pot fi cu o intrare si o iesire pentru monitorizarea/comanda unui singur 
punct, sau cu mai multe intrari si mai multe iesiri caz in care se pot monitoriza/comanda mai 
multe puncte cu un singur dispozitiv. 
Zona - subdiviziune a spatiilor protejate in care sunt instalate unul sau mai multe puncte si 
pentru care este furnizata o semnalizare zonala comuna. Sistemul de semnalizare incendiu 
propus creează posibilitatea de a se localiza rapid si exact aparitia unei stari anormale, de a 
se afisa starea elementelor de detecție si de a transmite alarma la nivelul ierarhic superior. 
Centrala de semnalizare incendii realizeaza o detectie a inceputurilor de incendiu utilizând 
metode digitale multistare, citind prin baleiere în mod continuu datele oferite de detectori și, 
prin comparatie cu valorile anterioare, stabilește un tablou complet al zonei protejate, luand 
decizia de alarmare incendiu numai în urma acestor verificari, eliminand astfel in mare parte 
posibilitatea alarmelor false. 
Centrala de semnalizare a incendiilor dispune de un sistem de diagnosticare a defecțiunilor la 
distanta. In cazul aparitiei unei defectiuni, respectiv în situația in care este necesara realizarea 
unei lucrări de intretinere, este necesară verificarea la distanta atat a tuturor datelor 
relevante corespunzatoare centralei vizate, cat si a starilor senzorilor din acest domeniu, 
conform starii actuale a instalatiei, pentru a accelera procesul de remediere a defectiunilor. 
Detectoarele de incendiu sunt realizate prin folosirea combinatiilor de senzori cu principii 
diferite de functionare si prin folosirea analizei semnalelor, obtinandu-se astfel o putere 
marita de detectie si micsorandu-se rata alarmelor false. 
 
DESCRIEREA SISTEMULUI 
Sistemul de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu, s-a proiectat intr-o arhitectura 
deschisa in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor in vigoare pentru 
detectia si alarmarea rapida a inceputurilor de incendiu. 
Sistemul propus este unul de tip adresabil, format din centrale de detectie și semnalizare 
conectate in retea si in sistemul de Management  Software al Sistemelor de Securitate.  
Sistemul propus se instaleaza la Obiectiv 1.1 (Stadion) si Obiectiv 1.3 (Vestiare Sportivi). 
Centralele de detectie incendiu din tot Complexul Sportiv se vor conecta intr-un Software de 
Management BIS (Building Integration System). Dispeceratul Principal de Securitate este 
considerat la Stadion. Suplimentar, pentru Obiectivul 1.3 (Vestiare Sportivi) s-a prevazut un 
panou paralel de afisare si comanda in Dispeceratul Pricipal din Stadion. 
Controlul sistemului de detectie incendiu se va face din panourile de control disponibile pe 
centralelele prevazute in Camera Dispeceratului de Securitate. Sistemul de detectie, 
semnalizare si alarmare la incendiu are in componenta următoarele echipamente: 

− Unitati centrale de detecție și semnalizare incendiu echipate cu bucle adresabile  

− Panouri repetoare compatibile cu unitățile centrale de detecție; 

− Detectoare optice de fum adresabile in toate incaperile din zonele comune (birouri, loje 
anexe, holuri);  

− Detectoare duale inteligent (optic si cu prag termomaximal) in camerele  tehnice;  

− cablu termic in pardosele tehnice 

− detectoare prin aspiratie in puturile lifturilor si in zonele inalte de Lobby.  

− detectoare de gaz metan la centrala termica  

− declansatoare manuale de avertizare incendiu ; 

− sirene de alarmare optica si acustica in interior si in exteriorul cladirii;  
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− semnalizari de la clapetele anti-foc, voleti, ACS-uri, vane hidranti si sprinklere, etc.  

− comenzi pentru actionarea sistemelor de desfumare (voleti, trape);  

− comenzi pentru oprirea sistemelor de ventilare care nu au rol de desfumare;  

− comenzi pentru deblocarea usilor prevazute cu sisteme electromagnetice de incuiere 
(echipate cu control acces);  

− comenzi pentru deschiderea usilor de compensare aer la incendiu.  

− comenzi pentru oprire electrovane gaz metan;  

− comenzi pentru inchiderea usilor rezistente la foc;  
Conform normelor în vigoare, echipamentele sistemului de detectie si alarmare la incendiu 
prevăzute în proiect sunt testate și certificate EN-54. 

STRUCTURA SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU  
Incaperea in care se va amplasa echipamentul de control si semnalizare (ECS) va indeplini, 
conform prevederilor art. 3.9.2.1 din Normativul P 118/3 - 2018, urmatoarelor conditii:  

− sa fie amplasata cat mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca 
amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al retelei respective, asigurand un 
grad de securitate corespunzator;  

− accesul catre incaperea unde va fi amplasat ECS trebuie sa fie usor. Pe calea de acces nu 
trebuie sa existe obstacole care ar putea impiedica sau intarzia interventia personalului 
desemnat;  

− sa nu fie traversate de conductele instalatiilor utilitare (apa, canalizare, gaze, incalzire, etc.). 
Sunt admise numai racorduri pentru instalatiile care deservesc incaperea respectiva;  

− sa nu fie amplasate sub incaperi incadrate in clasa AD4 conform normativului I7 – 2011 
(medii expuse la picaturi cu apa);  

− spatiile pentru ECS sa fie prevazute cu instalatii de iluminat de siguranta pentru 
continuarea lucrului;  

− accesul sa fie permis doar persoanele specializate si desemnate in conditiile legii.  
Camera in care va fi amplasat echipamentul de control si semnalizare (ECS) aferent IDSAI va 
fi separata prin elemente de constructii incombustibile clasa de reactie la foc A1 ori A2-s1, do 
cu rezistenta la foc minimum REI 60’ pentru plansee si minimum EI 60’ pentru pereti avand 
golul de acces protejat cu usa rezistenta la foc EI 30’-c si prevazuta cu dispozitiv de 
autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu conform prevederilor art. 3.9.2.6. 
din Normativul P 118/3-2015. In incaperea destinata ECS se va instala un post telefonic 
conform prevederilor art. 3.9.2.7. din Normativul P 118/3-2015. Incaperea va fi prevazuta cu 
un tablou electric separat, alimentat inaintea intrerupatorului general. 
Echipamentele periferice (detectori, butoane semnalizare manuala incendiu, module tip 
intrare/ieșire, etc.) se vor conecta la sistemul de detecție și semnalizare incendiu prin 
intermediul  buclelor din cadrul centralelor  de detectie si semnalizare.  
Centralele vor fi echipate cu procesor redundant conform prevederilor normativului privind 
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a - Instalatii de detectare, semnalizare si 
avertizare, indicativ P118/3-2015, articolul 3.3.9. 
Pentru transmisia catre un post central de alarma de incendiu se prevede un comunicator 
telefonic. 
Sistemul de detectie incendiu este proiectat pentru a fi 100% redundant, acest lucru 
inseamna ca toate elementele unitatii de control sunt duplicate si in cazul in care avem mai 
multe centrale, conexiunea intre centrale este deasemenea redundanta. Daca apar defecte 
in unitatea de control sau la dispozitivele periferice, toate detectoarele si functiile raman 
intacte si toate controalele continua sa fie active. 
Fiecare detector si fiecare componenta de control verifica continuu starea acestora si 
transmite informatiile la unitatea de alarmare echipata cu microprocesor de control. Alarmele 
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false sunt filtrate prin transmiterea digital securizata de date intre detectoare si unitatea de 
alarmare in caz de incendiu. Este esential sa se asigure ca aparitia unei defectiuni a panoului 
de comanda si control sau a unui detector sa nu afecteze functionarea altor grupuri de 
operare sau a altor detectoare. Daca un detector sau un cablu al sistemului de detectie este 
in scurt-circuit sau exista o intrerupere a firelor, toate celelalte detectoare si module de 
intrari/iesiri trebuie sa ramana functionale fara restrictii. Defectarea detectoarelor, a 
modulelor si a componentelor de control, aparitia unui scurt-circuit sau o intrerupere a 
cablurilor trebuie sa fie localizata exact si sa fie afisata in format text pe display si tiparita la 
imprimanta. 
Se va instala un sistem de management cu interfata grafica folosit pentru a dezvolta aplicatii 
de monitorizare si vizualizare a alarmelor. Avantajele acestui sistem sunt: punerea usoara in 
functiune, service simplu de realizat si usurinta in realizarea modifiarilor in sistem in cazul 
unor extensii ale sistemului. Detectorii ce se vor monta in si pe plafonul fals, precum si 
modulele dedicate actionarilor si monitorizarilor,  se vor conecta pe bucle separate, pentru 
fiecare nivel. Se vor instala, pe fiecare nivel module de comanda si monitorizare, pentru 
urmatoarele functii: 
- Deblocare usi automatizate; 
- Comanda si monitorizare elemente desfumare (voleti, clapete anti foc, elemente 

presurizare incinte), conform scenariului la incendiu; 
- Comanda lifturi;  

− Comanda tablouri electrice generale 
In spatiile tehnice vor fi montati detectori multicriteriali de fum si temperatura. In zonele cu 
tavane false vor fi prevazuti prevazuti detectori de fum atat in tavan cat si sub acesta. 
Detectoarele montate în tavanele false vor fi prevazute cu indicator optic la distanta montat 
sub tavanul fals. 
Se vor monta indicatoare optice LED paralele pentru detectoarele montate in zone ascunse, 
pe  ghenele de cabluri, puturile lifturilor (atasate unitatilor de detectie prin aspiratie), (acolo 
unde senzorii nu sunt la vedere). 
Au fost prevăzute butoane de semnalizare manuală a incendiilor astfel încât distanța până la 
cel mai apropiat buton să nu fie mai mare de 15 m, precum și la toate iesirile in exterior din 
tribune si peluze.  
Declașatoarele manuale de alarmare vor fi amplasate pe caile de evacuare in caz de incendiu, 
in imediata vecinatate a fiecarei usi care face legatura cu scara de incendiu si la fiecare iesire 
in exterior, astfel incat nici o persoana sa nu fie nevoita sa parcurga o distanta mai mare decat 
prevede P118-3/2018, pentru a ajunge la un declansator manual de alarma. 
Detectoarele optice de fum si/sau temperatura au fost pozitionate astfel încat parametrii 
asociati unui incendiu sa poată ajunge la ele fara obstacole. Alegerea echipamentelor s-a 
facut pentru condiții normale de mediu. In cazul modificării acestor parametrii, este necesara 
recalcularea elementelor sistemului și eventual repoziționarea acestora. 
Poziționarea detectoarelor a fost făcută pentru fiecare spațiu în parte luand in considerare 
arhitectura spatiului si parametrii asociati - dimensiuni, inalțime etc. In conformitate cu 
Normativul P118-3/2018. In cazul modificării arhitecturii (apariția unor noi compartimente, 
recompartimentarile spatiilor existente etc.) este de asemenea necesara recalcularea 
sistemului. 
Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oricarui alt sunet care ar putea 
sa dureze pe o perioada mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB. Daca alarma 
are scopul de a trezi persoane din somn, atunci nivelul minim trebuie sa fie de 75 dB. 
FUNCTIILE SISTEMULUI 
Sistemul va realiza urmatoarele functii: 
- detectie rapida a inceputurilor de incendiu; 
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- afisarea zonei de detectoare aflate in alarma; 
- autotestare a echipamentului central si a detectorilor; 
- semnalizarea acustica la nivelul intregii constructii interioare si acustica si optica in 

exterior; 
- semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare; 
- la incendiu, lifturile vor fi trimise la nivel 0 si vor ramane cu usile inchise. Doar liftul dedicat 

interventiei pompierilor, va functiona in caz de incendiu si va fi deblocat cu o cheie speciala 
de catre pompier.  

- la incendiu se vor debloca toate usile automatizate si ansamblurile de turnicheti 
Acesta asigură următoarele facilitați: 
- configurarea întregului sistem cu date privind numărul de zone, numarul senzorilor, tipul 

acestora, etc.; 
- verificarea si incarcarea acestor date in centralele de alarmare la incendiu; 
- testarea individuala a senzorilor pentru asigurarea unei bune funcționari a sistemului; 
- atribuirea de denumiri particulare pentru senzori (adrese), butoane, in vederea localizarii 

rapide a acestora in caz de alarma etc. 
MODUL DE FUNCTIONARE AL SISTEMULUI 
Sistemul de alarmare la incendiu este in permanenta activ. La declansarea unei alarme este 
activat buzzer-ul sistemului iar pe ecranul LCD este afisata zona aflata in stare de alarma, cu 
date privind tipul senzorului (senzor de fum, buton de alarmare la incendiu etc.) si incaperea 
in care acesta este situat. 
Alarmele generate de sistem vor fi de 2 tipuri: ALARME TEHNIC/DEFECTE si ALARME 
INCENDIU. 
ALARME TEHNICE /DEFECTE 
Alarmele tehnice sunt alarme generate de activarea unor elemente ce nu presupun starea de 
pericol imediat ci mai degrabă o abatere de la starea normală a sistemului din cauze externe, 
precum închiderea unei vane corespunzătoare unei zone de stingere de către personalul 
tehnic angajat, etc. La activarea unei alarme tehnice se va activa doar buzzer-ul intern al 
sistemului, iar pe ecranul LCD al sistemului va fi afisata cauza si locul de declansare al alarmei 
tehnice. Alarma tehnica va ramane afisata pe ecran pana la remedierea problemei. In acest 
caz operatorul va fi nevoit sa solicite personalului tehnic competent remedierea problemei. 
TRANSMITEREA MESAJULUI DE ALARMA 
Avertizarea acustică în caz de incendiu se va realiza global la nivelul întregii clădiri astfel încât 
sa se asigure alarmarea tuturor persoanelor din zona. In caz de incendiu sistemul de detecție 
și avertizare la incendiu va realiza funcțiuni de avertizare acustica si luminoasă. Suplimentar 
sistemul de detectie si semnalizare incendiu va fi conectat și la sistemul de Alarmare Vocala, 
iar acesta va conectat cu sistemul de sonorizare si adresare publica, pentru a transmite 
mesaje vocale de evacuare. 
Pentru alarmarea în caz de incendiu au fost prevăzute dispozitive opto-acustice 
converntionale, pentru exterior si sirene adresabile pentru ce vor fi conectate la sistemul de 
detecție și semnalizare incendiu. Transmiterea mesajului de alarma se va realiza prin 
apelatorul telefonic GSM catre serviciul de pompieri al obiectivului si inginerii de mentenanta. 
Beneficiarul va asigura aceasta linia telefonica functionala. 
CABLAREA SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU  
Sistemul se realizează cu cablu de incendiu tip JEH(St)H-E90/PH90 2x2x1,36 pentru bucla de 
detectie, JEH(St)H-E90/PH90 2x2x0,8 pentru conexiunile cu automatizarile, JEH(St)H-
E90/PH90 2x2x0,8mm pentru reteaua de centrale si panouri repetoare, NHXH E90/PH90 
3x1,5 pentru comenzi. Cablurile se vor monta in tub de protectie fara halogen pozat 
aparent/ingropat pe elementele de constructie, in zonele unde nu exista paturi de cabluri.  
Tehnologia "în bucla" permite funcționarea sistemului într-o serie de situații limita cum ar fi: 
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întreruperea cablurilor într-un singur loc - sistemul semnalizeaza aceasta situatie, dar ramane 
complet funcțional; întreruperea cablurilor în mai multe locuri – sistemul semnalizează 
aceasta situație, fiind posibila recunoașterea senzorilor care sunt între centrală și locurile de 
întrerupere a cablurilor. 
Cablurile aferente sistemului de detectie incendiu se vor instala la o distantă de minim 0,3 m 
de cablurile altor sisteme de curenti slabi si 0,5 m fată de instalatii de curenti tari.  
Acolo unde cablurile traversează pereti si plansee cu rol de rezistentă la foc (antifoc), golurile 
trebuie asigurate împotriva incendiului astfel încât rezistenta la foc a elementului de 
compartimentare traversat să nu se reducă.  
Se evită instalarea cablurilor instalatiilor de curenti slabi în lungul conductelor calde sau pe 
suprafete calde. De asemenea, se evită traseele expuse la umezeală. Pe portiuni reduse ale 
traseelor apropiate de suprafete calde (minim 40°C) sau la încrucisări cu acestea, distanta 
între circuitele instalatiilor trebuie să fie de minim 12 cm sau se iau măsuri de izolare termică.    
Toate echipamentele sistemului de detecție și alarmare la incendiu vor fi marcate 
corespunzător. Mărimea textului, în cm, va fi calculată cu formula: Distanta_Citire(m)/3. 
Butoanele de semnalizare manuală incendiu vor fi marcate în limba română si limbile de 
circulatie europeana cu textul „în caz de incendiu apăsați butonul". 
Materialele și tehnologiile de montaj utilizate trebuie sa fie cele mai adecvate pentru 
construcția unor astfel de sisteme. Instalațiile de curenți slabi vor fi realizate cu conductoare 
și cabluri de cupru, conform planșelor anexate, montate în tub PVC sau pat de cablu pentru 
curenți slabi. 
Distanța fața de cablurile de energie, (tensiuni mai mari de 1000V), daca acestea sunt 
montate in paralel cu circuitele de date, lămpile fluorescente și alte surse posibile de 
perturbare, trebuie sa fie mai mare de 40 cm. Se vor evita, pe cat este posibil, intersecțiile cu 
traseele de curenti tari. 
Legaturile electrice ale conductoarelor, trebuie să asigure realizarea unor contacte electrice 
în timp si usor de verificat.  
Se interzice spargerea de santuri, goluri etc. in elementele de beton, daca nu este prevazut în 
proiect, în vederea amplasarii instalației electrice, afectând structura de rezistenta a 
construcției. 
Aparatele și echipamentele locale, se vor amplasa în locuri vizibile și ferite de posibilitatea 
loviturilor mecanice și acțiunii agenților corozivi. 
Circuitele electrice destinate instalatiilor de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu se 
executa în montaj aparent sau îngropat, alegerea conductoarelor sau a cablurilor electrice 
fiind conforme cu cerinte specificate de producatorul echipamentelor.  
Circuitele instalaiilor de semnalizare a incendiilor se executa în cabluri cu conductoare din 
cupru cu exceptia cazurilor cand sistemul este proiectat sa lucreze în alte tehnologii (de 
exemplu, cabluri optice). Diametrul minim al conductoarelor va fi de 1,36mm.  
Circuitele electrice destinate instalatiilor de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu se 
instaleaza, de regula, in zone cu risc mic de incendiu (cu exceptia celor din incinte protejate). 
Daca este necesar  trecerea traseelor de cabluri prin alte zone, trebuie utilizate sisteme de 
cabluri astfel încat sa nu fie împiedicate:  
- a) receptia unui semnal de detectare de catre echipamentele de control si semnalizare; 
- b) transmiterea semnalului de alarmare catre dispozitivele de alarmare; 
- c) transmisia comenzilor catre echipamentele de protecie împotriva incendiului.  
Cablurile care trebuie sa ramana in functiune mai mult de 1 minut dupa detectarea 
incendiului trebuie sa reziste la efectele focului un timp de cel putin 30 de minute sau sa fie 
protejate pentru aceasta perioada pentru a asigura continuitatea în funcionare si/sau 
transmisia semnalului. Aceste cabluri sunt cele care asigura:  
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- a) conectarea dintre echipamentele de control si semnalizare si echipamentul de 
alimentare cu energie electrica daca se gasesc in carcase diferite; 

- b) conectarea dintre parti ale echipamentelor de control si semnalizare daca se gasesc în 
carcase diferite; 

- c) conectarea dintre echipamentele de control si semnalizare si panourile repetoare de 
semnalizare si/sau de comanda;  

- d) functionarea într-o zona cu risc mare de incendiu (de exemplu activarea trapelor de 
evacuare a fumului si gazelor fierbinti, clapetele antifoc, dispozitivele de alarmare).   

Circuitele electrice care conecteaza echipamentele de control si semnalizare cu detectoare, 
declansatoare manuale, dispozitive de alarmare etc. pot fi în sistem radial sau în bucla.   
Liniile radiale dintr-o zona supravegheata cu dispozitive de detectare se pot executa cu  
cabluri cu întârziere la propagarea focului.  
Liniile radiale ce trec printr-o zona, în plan orizontal, nesupravegheata de dispozitive de 
detectare trebuie sa se excute cu sisteme de cabluri rezistente la foc cel putin 30 min. sau sa 
dispuna de o protectie care sa reziste pe durata respectiva, pentru a asigura continuitatea în 
functionare si/sau transmisia semnalului.  
În cazul în care caile de transmisie sunt instalate în bucla, vor fi utilizate cabluri separate 
pentru caile de transmisie de intrare si iesire.  
La utilizarea circuitelor electrice în bucla trebuie avut în vedere evitarea posibilitatii 
deteriorarii simultane a celor doua capete ale buclei (ruperea cablului sau scurtcircuit). La 
amplasarea ambelor capete ale buclei în acelasi spatiu, se iau masuri suplimentare de 
protectie mecanica sau se distanteaza suficient cele doua capete ale buclei, pentru evitarea 
unui defect simultan.  
Daca conexiunile în linii radiale sau în bucla, traverseaza mai multe niveluri ale cladirii, 
cablurile trebuie sa reziste conform scenariului de securitate la incendiu, 90 de minute. 
Când se folosesc cabluri multipereche sau cabluri flexibile niciuna dintre perechi nu va fi 
utilizata pentru alte circuite decât cele aferente sistemului de alarma la incendiu.  
Conexiunile electrice nu se realizeaza decât în carcasele echipamentelor. În cazul în care acest 
lucru nu este posibil, conexiunile trebuie realizate într-o cutie de conexiuni, accesibila si 
identificabila. Realizarea conexiunii nu trebuie sa reduca rezistenta la foc a traseului. Circuitul 
electric care alimenteaza cu energie electrica echipamenul de control si semnalizare se 
monteaza pe o intrare separata în carcasa echipamentului, fata de toate celelalte circuite 
electrice  ale instalatiei de semnalizare si avertizare la incendiu. 
Rezistenta de izolatie fata de pamant a circuitelor de semnalizare trebuie sa fie minim 
500kohm masurata la 500V în c.c..  
Pozitionarea traseelor de cabluri  se va realiza în conformitate cu documentatia tehnica. 
Pozitionarea trebuie sa tina cont de eventuale riscuri mecanice. Alegerea sistemelor si a 
cablurilor rezistente la foc se va face în concordanta cu prevederile Normativului de 
proiectare I-7-2011. (este correct art 5.3.20) 
ALIMENTAREA  CENTRALEI DE SEMNALIZARE INCENDIU 
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de detectie si avertizare incendiu este realizata 
din tablou electric  alimentat pe circuit de vitali, inaintea intrerupatorului general. Sistemul 
are asigurata o automonie la alimentarea pe sursa de rezerva, conform Normativul P 118/3-
2015 modificat și completat cu ordinul MDRAP nr.6025/2018, art  4.3.2,  de 48 de ore in 
conditii normale (stare de veghe)  dupa care inca 30 minute in conditii de alarma generala de 
incendiu (toate dispozitivele de alarma in functiune). 
Carcasele metalice ale echipamentelor sunt legate la priza de pamant a cladirii. 
Echipamentul de alimentare electrica trebuie sa fie capabil sa semnalizeze urmatoarele 
defecte: 
- a) pierderea sursei de baza în mai putin de 30 min.; 
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- b) pierderea sursei de rezerva în mai putin de 15 min.; 
- c) scaderea tensiunii bateriei sub valoarea ce o face neoperabila si este indicata de 

producator; 
- d) defectarea încarcatorului bateriei în mai putin de 30min. 
Pentru montarea, exploatarea si întretinerea bateriilor de acumulatoare vor fi respectate cu 
strictete conditiile impuse de producator si de reglementarile tehnice aflate în vigoare la data 
elaborarii documentatiei tehnice. 
 
INSTALATIE  DETECTIE MONOXID DE CARBON 
Pentru detectarea cresterii nivelului concentratiei de monoxid de carbon in parcarea 
subterana, va fi prevăzută o instalatie de detectie monoxid de carbon. Aceasta va fi compusa 
din unitati de control, amplasate in camera de Dispecerat de Securitate, la care se vor conecta 
elementele de cămp (detectoare si  panouri de avertizare optic-acustic). Sistemul se va 
interconecta si cu instalatia de detectie incendiu. 
Unitatile centrale au posibilitatea de a măsura exact concentratia de monoxid. În functie de 
pragul de alarmare stabilit, unitatea va avertiza local prin panouri de avertizare, in parcarea 
subterană, la tabloul de comandă si va activa semnalul pentru pornirea instalaiei de evacuare 
a gazelor. Panoul de control afișează simultan cea mai mare concentrație de CO pentru fiecare 
zonă de detectare , activează ieșirea de ventilație atunci când nivelul de CO depășește un 
anumit nivel (nivel de ventilație). Când panoul de control detectează un nivel mai mare de 
300 ppm (nivelul de alarmă) de monoxid de carbon, activează ieșirea de alarmă. Atât nivelul 
de ventilație și întârzierile pentru activarea ieșirilor (întârziere de ventilație și de întârziere de 
alarmă) pot fi programate prin intermediul centralei. De asemenea, panoul de control 
permite, activare / dezactivarea manuală a ventilației, permanent sau temporizat. 
La detectia unei concentratii de CO de 50 ppm de catre centrala, la oricare dintre detectoare, 
aceasta comanda aprinderea lampii de semnalizare de pe display-ul centralei si furnizarea 
unui contact de comanda pentru intrarea in functiune a instalatiei de ventilare in treapta I de 
functionare. In cazul in care concentratia creste si atinge valoarea de 100 ppm- ALARMA, 
centrala comanda intrarea in functiune a panoului de avertizare acustic si optic local. Nivelul 
de sunet este de 90dB.  
De asemenea se transmite un contact pentru intrarea in functiune a instalatiei de ventilatie 
in treapta II de functionare a unui contact de comanda pentru deschiderea grilelor de 
introducere aer. Daca prin aceste masuri sau prin altele organizatorice, concentratia scade 
sub valoarea de prealarma sistemul revine in starea initiala. La depasirea concentratiei de 
ALARMA, se transmit contacte catre instalatia de sonorizare iar personalul din zona se 
evacueaza in cel mai scurt timp. Alimentarea sistemului de detectie si alarmare la depasirea 
concentratiei de monoxide de carbon se va face din doua surse: 
- Din tabloul de distributie prin intermediul unui circuit dedicat sistemului de avertizare si 

alarmare in caz de incendiu, alimentat din grupul generator; 
- Acumulatori tampon din sursele de alimentare (cu back-up) pentru fiecare modul de zona 

a centralei CO. 
Tehnologia de detectie se bazeaza pe un microprocesor cu o rezoluție de maxim 1ppm. 
Alarmele false, datorate fluctuatiilor mici de concentratii de CO, sunt eliminate si astfel se 
evita pornirea accidentala a releelor de ventilatie. Consumul redus al detectoarelor în regimul 
"standby", face posibilă montarea a maxim 15 detectori pe o zona. Detectorii au un LED 
bicolor, ce semnalizeaza, urmatoarele stari: 
- Concentratie normala monoxid: verde intermitent 
- Concentratie peste 50ppm: rosu constant 
- Defect: rosu intermitent 
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Detectorul are un interval de detectie cuprins intre 0ppm si 300ppm. Fiecare detector, 
supravegheaza o suprafata maxima de 300mp. Cablarea liniilor de detectoare cat si de 
alimentare a panourilor de avertizare va fi realizata cu cabluri fara halogen. 
 
INSTALATIE  AVERTIZARE PANICA (toalete persoane cu dizabilitati) 
Conform  Normativ NP-051 art. V6.6, s-a prevazut un sistem de avertizare panica pentru 
grupurile sanitare ale persoanelor cu dizabilitati. 
Sistemul ofera  persoanelor cu dizabilitati posibilitatea de a solicita ajutor dintr-o toaleta ce 
se afla intr-o cladire publica, aceste incaperi trebuiesc echipate cu mijloace de declansare a 
unui apel. Acest apel va fi semnalizat optic sau acustic in dispeceratul tehnic (Dispeceratul de 
Securitate). 
Sistemul propus se instaleaza la Obiectiv 1.1 (Stadion) si Obiectiv 1.3 (Vestiare Sportivi). 
S-a prevazut un sistem de avertizare panica IP pentru grupurile sanitare ale persoanelor cu 
dizabilitati. In fiecare grup sanitar s-a montat cate un buton de urgenta/anulare urgente. 
Avertizarea panicii va fi transmisa la Dispeceratul de Securitate, prin  intermediul unui afisaj 
LCD, care afiseaza indicativul grupului sanitar de unde se transmite semnalul de panica. 
Unitatea de afisare amplasata in camera de securitate, va semnaliza apelul optic si sonor. 
Apelul se poate anula doar din interiorul toaletei, prin actionarea butonului de anulare. 
Cablarea echipamentelor s-a realizat cu cabluri fara halogen. 
 
INSTALATIE ALARMARE VOCALA 
Se va prevedea un sistem de alarmare vocala conform EN54-4, EN54-16, EN54-24, EN60849 
si P118-3/2018 si SR CEN/TS 54-32. Se vor monta difuzoare EN54 in toate spatiile inchise si in 
zona de parcare. 
- Se va prevedea un sistem de alarmare pentru cladire cu urmatoarele functionalitati : 
- Sistem de evacuare in caz de incendiu; 
- Sistem de avertizare in caz de pericol (dezastre) 
- Instructiuni pentru indicatii legate de coordonarea activitatilor de evacuare ; 
- Sistem de sonorizare general, ce permite anunturi generale; 
- Sistemul de Alarmare Vocala se va interconecta cu Sistemul Profesional de Sunet al 

Stadionului astfel se va permite difuzarea de anunturi de urgenta si evacuare si pentru 
suprafata de joc, a tribunelor si peluzelor. 

Acesta este un sistem ce permite difuzarea de anunturi generale “all call”, anunturi pe mai 
multe zone. In cazul unui eveniment ce vizeaza centrala de detectie si avertizare la incendiu, 
acestea transmit un mesaj ce se va fi amplificat si transmis catre difuzoarele aferente 
instalatiei de alarmare vocala. 
Rack-urile de alarmare vocala se vor instala in camera Dispeceratului de Securitate. 
Toate echipamentele sistemului de Alarmare Vocala sunt sisteme certificate EN54 de 100V. 
Instalatia de Alarmare vocala va fi interconectata in sistemul software de management, BIS 
prin Automation Engine cu OPC Server din cadrul Dispeceratului de Securitate.  
Licenta Software de pe OPC Server din dispecerat  poate integra in BIS pana la 50 buc. 
Network Controllers. 
Cablarea difuzoarelor se va realiza cu JEH(st)H 2x2x1,36 E90 PH90. 
Masurarea presiunii acustice / inteligibilitate (STI) conform SR EN IEC 60268-16/2021, este in 
sarcina contractorului, si se va realiza astfel: 
- se va masura presiunea acustica, care trebuie sa fie mai mare cu 10dB fata de zgomotul 

ambiental, dar nu mai putin de 70dB. 
- la cererea Beneficiarului se poate realiza masurarea inteligibilitatii sunetului STI care, va fi 

minim 0,5 STI. 
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Sistemul de Alarmare Vocala trebuie sa functioneze minim 24 ore in stare de repaus, urmate 
de alimentarea Sistemului în stare de alarmare vocala pentru cel puțin 30 min. (conform SR 
CEN/TS 54-32/2020) la lipsa alimentarii de baza. Toate elementele sistemului de Alarmare 
Vocala sunt alimentate si din acumulatori dedicati, prin intermediul surselor de alimentare 
dedicate EN54-4. 
 
INSTALATIE DETECTIE SI AVERTIZARE EFRACTIE 
Platforma Modulară de Alarmare la Efractie oferă solutii de securitate customizate pentru 
diferite tipuri de aplicatii, precum prezentul proiect. Noua centrala de detectie efractie 
permite sistemului de securitate sa se adapteze cerintelor individuale ale clientului final, 
datorita structurii sale modulare. Astfel centrala se poate extinde in functie de necesitati prin 
adaugarea unor noi module în structura sa. 
Centrala de detectie efractie asigura securitate optima folosind tehnologie de ultima ora, fiind 
conforma cu standardele CE si cu standardul german de securitate VdS clasa C. 
Sistemul detectie-avertizare efractie (EFR) proiectat asigura detectia incercarilor de 
intruziune in zonele protejate si alarmarea fortelor de interventie in timp util.  
Sistemul realizeaza o supraveghere si comanda unica asistata de centrala efractie, a cladirii 
obiectivului si a cailor de acces ce ar permite intrarea prin efractie. 
Dispecerizarea integrata a semnalizarilor trebuie sa asigure informarea și sprijinirea 
operatorului în vederea coordonarii activitaților de soluționare a incidentelor precum și o 
serie de masuri automate (de exemplu semnalizari la distanta, la factorii responsabili, actiuni 
automate etc.) și arhivarea tuturor evenimentelor și manevrelor de operare efectuate. 

Sistemul de Detectie Efractie se va prevedea pentru Obiectiv 1.1 (Stadion) si Obiectiv 1.3 (Vestiare 
Sportivi). Centralele se vor conecta in Software-ul de Management BIS (Buildin Integration System). 
Sistemul de detectie si alarmare la efractie va fi gestionat de centrale antiefractie conectate la 
software-ul de management BIS (Building Integration System). 
Obligatoriu vor fi supravegheate urmatoarele spatii:  

- zonele tehnice critice 
- camera tablou electric general 
- camere tehnice 
- generatoare 
- post trafo 
- camere cu echipamente de control si monitorizare 
- casele de bilete 
- Spatii comune de circulatie din zona Chioscurilor 
- Zonele de acces in cladire 

Toate informatiile vor fi concentrate la dispecerat unde vor fi analizate cu un software de management. 
Circuitele de alimentare cu energie electrica a sistemului antiefractie vor tregui sa fie asigurate din 
doua surse (baza si rezerva) iar toate sursele de alimentare si centrala de semnalizare vor avea 
acumulatoare locala de back-up. 
Zonele protejate vor fi supravegheate de senzori de miscare cu dubla tehnologie de detectie si 
protectie la sabotaj sau mascare (anti-masking), de contacte magnetice pe usi de acces si butoane de 
panica montate la casele de bilete. Toate aceste elemente vor fi grupate in partitii pentru a asigura 
securitatea anumitor zone din cladire in timp ce restul cladirii este inca populat. Partitiile se pot 
arma/dezarma automat dupa un program sau la diverse evenimente, si se mai pot arma manual de 
la tastaturi specifice conectate la sistemul de efractie si amplasate conform planurilor atasate.  
Alarmele vor fi afisate pe aceste tastaturi si vor fi semnalizate la sirene sau flash-uri. Sistemul permite 
crearea unor tipuri diverse de zone (24 de ore, instant, delayed, tehnic, etc.) si semnalizarea 
sistemului la alarmele venite de la acestea va fi diferita. 
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Echipamentele de detectie vor fi conectate la module LSN Gateway, modul ce suporta pana la 127 
elemente de detectie conectate in bucla LSN. Sirenele vor fi conectate la centrala efractie MAP 5000. 
Elaborarea structurii sistemului si amplasarea elementelor sale s-a facut pe zone de protectie cu 
armare/dezarmare distincta de la nivelul centralei.  

Zonarea de principiu, pentru activarea sistemului, se face prin soft, din centrala, si va 
cuprinde: 

- zone active 24/24 h pentru butoanele panica, detectorii de geam spart, detectorii de 
vibratii; 

- zone active instant pentru detectori de miscare PIR, contacte magnetice. 
a) Functionarea in stare normala 

In starea normala de functionare (nici o semnalizare de la reteaua de detectie si semnalizare) centrala 
supravegheaza starea sistemului: 

- continuitatea retelei de interconectare; 
- integritatea si buna functionare a sursei de alimentare (de baza din reteaua de 220V si rezerva 

din acumulatorii proprii); 
b) Functionarea in stare de alarma 
Scenariu de functionare 

Orice tentativa de patrundere prin efractie in oricare din zonele protejate este sesizata instantaneu 
prin elementele prezentate anterior si transmisa la centrala de supraveghere. Sistemul fiind adresabil 
localizeaza si indica locul exact in care are loc tentativa de patrundere prin efractie si este transmis la 
dispeceratul de paza. In acelasi timp centrala comanda avertizarea acustica. Evenimentele sunt 
memorate si stocate in memoria centralei. Dupa rezolvarea problemei, sistemul se reseteaza si revine 
in starea normala de functionare.Subsistemul va contine urmatoarele elemente principale: 

- Detectoare de miscare tip PIR, care executa supravegherea automata a spatiilor in care pot 
aparea tentative de efractie (in spatiile tehnice si la Punctul de Control); 

- Contacte magnetice, care monitorizeaza starea usilor;  
- Unitati de armare / dezarmare pentru realizarea functiei de armare individuala a partitiilor, 

montate la Punctul de control si la Serviciul IT Comunicatii de la nivel 0; 
- Sirene efractie pentru interior / exterior pentru alarmare in cazul unei tentative de efractie 

sau de atac armat; 
- Centrala de efractie de tip adresabila, programabila, Bosch Security tip MAP 5000 este 

amplasata in Camera Dispeceratului de Securitate. 
Alarmarea in cazul  detectarii unei tentative de efractie se face: 

- optic si sonor, cu afisarea in clar pe un  display LCD, al senzorului care a  fost alarmat la nivelul 
centralei ; 

- sonor, la nivelul sirenelor exterioare si interioare de alarmare instalate; 

Reteaua de detectie este relizata cu detectori de miscare  PIR si contacte magnetice. 
Reteaua de alarmare este realizata cu  sirene de exterior (semnalizare sonora si optica) cu 
autoalimentare si sirene de interior (semnalizare sonora). 
Cablarea elementelor sistemului de Detectie Efractie se realizeaza cu cabluri fara halogen. 
Alimentarea de rezerva se va asigura alimentarea din baterii de acumulatori. Aceasta va functiona in 
tampon cu reteaua de 230 Vca (alimentare din transformatorul de servicii interne a statiei) si va 
asigura alimentarea intregului sistem de securitate pe o durata de minim 24 ore in stare de veghe si 
30 de minute in alarma.  

- Functiile sistemului detectie si avertizare efractie: 
- protectia obiectivului impotriva patrunderilor prin efractie din exteriorul spre interiorul 

acesteia; 
- protectia spatiilor tehnice importante din cadrul cladirii impotriva patrunderilor prin efractie 

din exterior si din interiorul cladirii; 
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- protectia spatiilor de importanta deosebita contra patrunderilor prin efractie din interiorul 
cladirii; 

- semnalizarea acustica locala in punctele de securitate si in exteriorul cladirii a incercarilor de 
patrundere prin efractie in zonele protejate; 

- sistemul este modular si usor upgradabil ; 
- detectia in cazul sabotajului elementului de detectie (tamper);  
- detectia in cazul sabotajului liniei de transmise date;  
- memorie nevolatila cu stocarea unui jurnal de evenimente de tip data/ora/eveniment;  
- functionarea in cazul absentei tensiunii prin intermediul bateriei acumulator;  
- partitionarea zonelor de detectie;  
- afisaj digital (LCD) al evenimentelor.  
- detectia încercarilor de intruziune in zonele de securitate; 
- semnalizarea operatorilor cu privire la tentativele de efractie la nivelul zonelor de securitate, 

cu indicarea zonei in care au loc acestea; 
- dezactivarea individuala a zonelor de securitate pentru permiterea accesului autorizat in zona, 

cu comanda locala de armare/dezarmare sau din dispecerat; 
- posibilitatea de programare / reprogramare din dispecerat a codurilor de acces in vederea 

armarii / dezarmarii locale de la unitatile locale;  
- dezactivarea individuala a zonelor de securitate in cazul in care este necesara efectuarea de 

lucrari care ar duce la generarea de alarme false; 
- memorie de evenimente. 

 

D. INSTALATIE  CONTROL  ACCES 

Sistemul de control acces ce va fi instalat, va avea ca functii principale, controlul, gestionarea si 
monitorizarea personalului precum si monitorizarea si gestionarea accesului autovehicolelor in 
interiorul obiectivului prin verificarea autorizatiei de acces a persoanei care solicită accesul în zona. 
Sistemul de control acces se va realiza într-o arhitectura deschisă, tinind cont de destinatia clădirii, 
astfel încât mișcarea pe fluxurile de acces să se desfasoare în mod controlat. Sistemul va fi modular, 
pentru a permite modificarea configuratiei sistemului conform solicitarilor beneficiarului. 
Sistemul de Control Acces se va prevedea pentru Obiectiv 1.1 (Stadion) si Obiectiv 1.3 (Vestiare 
Sportivi). Sistemele se vor conecta in Software-ul de Management BIS (Buildin Integration System). 
Interconectarea se va realiza astfel: 

- cu subsistemul de supraveghere video – la trecerea printr-un filtru de control acces sunt 
redate si inregistrate,  imagini video pe echipamentele dedicate acestui sistem. 

- cu sistemul de detectie si avertizare la incendiu – in momentul declansarii alarmei de 

incendiu, toate filtrele de control acces, vor trece pe pozitia "deschis" (toate usile se vor debloca si 

turnichetii se vor plia). 

Sistemul de control acces se va realiza într-o arhitectura deschisă, tinind cont de destinatia clădirii, 
astfel încât mișcarea pe fluxurile de acces să se desfasoare în mod controlat. Sistemul va fi modular, 
pentru a permite modificarea configuratiei sistemului conform solicitarilor beneficiarului. Statia de 
lucru pentru gestionarea sistemului, se va instala in Dispeceratul de Securitate. Componenta 
sistemului de control acces este urmatoarea: 

- Statie client pentru administratrea sistemului, inclusiv software-ul de control al accesului; 
- Module de control acces; 
- Module intrari/iesiri; 
- Cititoare  proximitate; 
- Dispozitive de blocare usi (electromagneti/electroyale) pentru usi; 
- Contacte magnetice, pentru monitorizare deschidere usa; 
- Butoane pentru iesire in caz de urgenta; 
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- Butoane cerere deschidere usa deschidere usa; 
- Dispozitive hidraulice inchidere usa. 
- Bariere auto pentru zona parcare VIP 
- Turnicheti de acces. 

Sistemul de control acces va fi interconectat cu sistemul detectie la efractie, sistemul de supraveghere 
video si sistemul de incendiu. 
 
FUNCTIILE SISTEMULUI 
Sistemul de control acces, va realiza următoarele funcții: 
- funcția de limitare a accesului, permitand accesul în spatiile  controlate numai persoanelor 

autorizate; 
- funcția de monitorizare a starii ușilor (inchis/dechis) cu posibilitatea transmiterii acestor 

informații  spre un dispozitiv de comanda centralizata (PC); 
 
DESCRIEREA SISTEMULUI 
Sistemul de control acces este gestionat de unitatile de control acces (controllere), si modulele de 
extensie ale acestora. Instalatia are ca scop identificarea si restrictionarea accesului in anumite spatii 
functie de drepturile acordate fiecarui utilizator. La fiecare punct de intrare/iesire in zona protejata, 
exista un dispozitiv care citeste un identificator aflat in posesia solicitantului, analizeaza drepturile lui 
de acces si deschide usa sau semnalizeaza interdictia. Dupa intrarea persoanei usa se inchide in mod 
automat cu ajutorul unui dispozitiv hidraulic de inchidere. Daca usa este fortata, controllerul va 
semnaliza mesaj de fortare usa, prin intermediul contactului magnetic, montat pe usa. 
Unitatiile de control de pe fiecare nivel al cladirii, vor fi conectate la SWITCH-urile (LAN-ul de 
Securitate), dedicate sistemului de control al accesului, amplasate in unitatiile RACK dedicate.  
Amplasarea in camp a echipamentelor sistemului, este redata in planurile de amplasare, atasate de 
asemenea in partea desenata a documentatiei. Conectarea modulelor control acces la switch-uri se 
va realiza cu cablu FTP cat6 LSZH cu clasa de reactie la foc B2caS1d1A1. Conectarea cititoarelor se va 
realiza cu cablu JH(St)H 2x2x0.8 fara halogen si clasa de reactie la foc B2caS1d1A1. 
Sistemul de control al accesului se va monitoriza “on-line”, modulele de control acces fiind conectate 
la nivelul unui computer central. La nivelul acestuia sunt înregistrate și datele corespunzătoare 
drepturilor de acces. Aceste date sunt transmise de la nivelul computerului central către unitățile de 
comandă ale ușilor (module de control acces). Tot prin intermediul computerului se realizează 
programarea cartelelor pentru utilizatorii din sistem. Unitatile de control acces isi pastreaza 
functionalitatea la intreruperea conexiunii LAN, acestea fiind echipate cu memorie de evenimente si 
stocarea drepturilor de acces, iar la restabilirea comunicatiei de date, sincronizarea se va realizeaza 
automat. 
 
ALIMENTAREA SISTEMULUI CONTROL ACCES 
Modulele de control acces si modulele expande intrari iesiri au alimentare cu back-up, fiecare sursa 
de alimentare fiind echipata cu un acumulator de 12V/9Ah. Alimentarea surselor de control acces 
este realizata din circuite electrice de siguranta si cu alimentare din generator electric. 

E. INSTALATIE SUPRAVEGHERE VIDEO 

Sistemul de supraveghere video are rolul de a realiza monitorizarea si supravegherea video din zonele 
de interes, prelucrarea si inregistrarea imaginilor preluate, pe echipamente specializate, vizualizarea 
imaginilor pe monitoare, permitand personalului dedicat cu urmarirea functionarii sistemului o 
actiune rapida in cazul aparitiei unor disfunctii sau evenimente nedorite in punctele supravegheate.  
Pentru supravegherea tribunelor si peluzelor se vor folosi camere video mobile sau fixe, de interior 
sau exterior. Camerele video vor transmite stream-uri de date (imagini video in format digital, folosind 
protocolul de reta TCP/IP), care se vor concentra in SWITCH-uri locale. Conectarea locala la nivelul 
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stadionului a SWITCH-urilor se va face in retea, cu cablu fibra optica singlemode, fara halogen. Datele 
vor fi transmise spre Punctul de comanda, prin cablu fibra optica. Inregistrarea se va realiza pe 
echipamente de tip Network-attached storage echipate cu unitati de memorie care sa asigure 
pastrarea inregistrarilor video de la toate camerele video, pentru o perioada de cel putin 30 de zile. 
Sistemul de Supraveghere Video se va prevedea pentru Obiectiv 1.1 (Stadion), Obiectiv 1.2 (Teren de 
Antrenament) si Obiectiv 1.3 (Vestiare Sportivi). 
Toate camerele video se vor centraliza spre vizualizare in Dispeceratul de Securitate de la Stadion. 
Managementul inregistrarilor va fi asigurat de un soft dedicat, instalat pe server specializat. 
Imaginile vor putea fi urmarite in timp real sau din inregistrari pe monitoarele amplasate in 
Dispeceratul de Securitate / Punctul de Comanda  si in puncte distincte de interes special (ex.: centrul 
operativ jandarmerie). Inregistratoarele se vor monta in rack-uri distincte in camera Tehnica a 
Dispeceratului de Securitate. 
Operatorii vor viziona imagini in direct sau inregistrate prin intermediu a doua statii. Astfel fiecare 
operator, va putea vizualiza imagini din locatie, pe  monitoare de 55", montate pe un panou frontal. 
Prelucrarea imaginilor si operarea sistemului, se va realiza de la un pupitru, unde va fi montat 1 
monitor de 27"  pentru sistemul de supraveghere video si o tastatura de control cu joytstick, pentru 
camere video.  
Managementul intregului sistem de supraveghere, se realizeaza cu ajutorul platformei software 
(BVMS). In acest fel se vor vizualiza imaginile de la mai multe camere simultan indiferent de momentul 
de timp al imaginilor video. Camerele video vor ajuta la supravegherea zonelor protejate, vor permite 
verificarea respectarii procedurilor de tranzitarea a filtrelor de acces, etc. 
Sistemul de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis, va realiza monitorizarea si supravegherea 
urmatoarelor zone: 
- perimetrul obiectivului; 
- punctele de acces cu turnicheti; 
- punctele de acces in cladire; 
- holurile si zonele de alimentatie spectatori; 
- tribunele si peluzele; 
- zonele VIP; 
- zone protejate: spatiile tehnice, zona birourilor si a vestiarelor; 
- zonele de parcare spectatori, mass-media si zona VIP. 
Dispunerea echipamentelor dedicate acestui sistem in camp este redata in planurile de amplasament, 
atasate in prezenta documentatie. Autonomia sistemului de supraveghere video, la nivelul stadionului,  
va fi asigurata de surse neintreruptibile de alimentare UPS, pana la pornirea grupului electrogen al 
stadionului. 
Camerele video din sistem vor avea o rezolutie cuprinsa intre 2Mpx-5Mpx. 
Camerele video se vor alimenta PoE (Power over Ethernet) prin cablu  FTP Cat. 6 fara halogen, din 
switch-urile PoE montate in rack-uri, acestea fiind alimentate din UPS. 
Conexiunea fiecarei camere se va face la cel mai apropiat rack de Securitate. 
Monitoarele utilizate sunt de tip LED, color și se amplasează în camera Dispeceratului de Securitate. 
Conexiunile intre elementele sistemului de supraveghere video se vor realiza cu cabluri montate in 
tuburi de protectie sau prin paturi de cabluri de curenti slabi. 
Pentru supravegherea video din zona Tribunelor sunt dispuse pe structura metalica a tribunelor 

camere video de inalta rezolutie care vor supraveghea zonele aglomerate din Peluze si Tribune. 

F. INSTALATIE TICKETING 

Sistemul de ticketinig este un sistem de control acces care permite verificarea biletelor. Practic va avea 
rolul de a elibera bilete cu coduri de bare si carduri personalizare RFID de catre casierii, precum si 
controlul accesului in incinta stadionului pe baza acestora. 
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Stadionul va fi dotat cu casierii si puncte de control acces. Tichetul sau cardul RFID, vor fi personalizate 
cu cu toate datele pe care beneficiarul le doreste (tip tichet/card, valabilitate, tip persoana, pret, etc). 
Toate echipamentele periferice vor fi conectate la serverul cu baza de date pentru informatii online. 
Fiecare poarta de acces va dispune de propriul controller, responsabil de comunicatia cu baza de date 
si managementul cititoarelor precum si de deblocarea turnichetului. 
Va fi asigurata si functia de control a «  Off – line ». In cazul in care comunicatia cu baza de date va fin 
intrerupta din motive independente, echipamentele de control vor stoca datele si vor putea valeda 
tichete la fata locului pe baza de « White- list » si « Black-list », liste stocate in memoria flasf a 
controller-elor. In momentul in care conexiunea cu baza de date se va reface, toate datele stocate vor 
fi transmise automat catre server. 
Controller-ul va coordona si controla cititoarele, turnichetii, afisajele, semnalele optice si acustice. 
Acesta va fi responsabil si pentru comunicatia cu serverul central. Conttroller-ul va dispune de 
memorie interna de tip flash care poate stoca pana la 100000 de inregistrari 
Casieriile vor indeplini toate cerintele pentru un punct de vanzare eficient si modern. Componentele 
hardware vor fi speciale pentru un sistem profesional de ticketing.  Echipamentul de operare care va 
dota casieriile va avea o interfata prietenoasa si sugestiva, cu un meniu simplu si bine structurat. 
Acesta va include toate functiile specifice pentru vanzarea rapida si in conditii de securitate ridicata. 
Toate meniurile vor fi in limba romana. Accesul va fi securizat si va fi structurat pe niveluri de acces. 
Platile vor putea fi efectuate numerar, cu card bancar, sau virament. Orice tichet sau card poate fi citit 
si totalitatea informatiilor disponibile vor fi afisate pe ecran. 

G. INSTALATIE CEASOFICARE 

Tinand cont de specificul și natura activitaților desfașurate pe Stadion, se impune instalarea unui 
sistem de cesuri sincronizate in inreg Stadionul. Sistemul este compus din unitatea master care este 
instalată în rack-ul din din Camera tehnica din Dispeceratul de Securitate și ceasurile Slave instalate 
în toate punctele de interes din cladire. Sincronizarea unitatii de ceas master se realizează printr-o 
legatura GPS/Internet. Sincronizarea retelei de  ceasuri slave conectate cu unitatea master se face pe 
retea LAN. Pentru sincronizarea retelei locale de calculatoare cu unitatea master de ceas, aceasta se 
va conecta la rețeaua LAN  prin portul dedicat RJ45. Unitatea master de ceas va functiona ca server 
de timp pentru reteaua locală de calculatoare, comunicand pe protocol NTP. Unitatea master de ceas 
cat și ceasurile slave vor fi alimentate din tabloul de receptoare vitale. Se vor prevedea ceasuri pentru 
urmatoarele spatii: 

- Camera de control 
- Zona mixta acces sportivi 
- Vestiare sportivi 
- Vestiare arbitrii 
- Sala antrenament 
- Sali de conferinte 
- Spatii media si fotografi 
- Studiouri TV 
- Zone VIP 

- Zona spatii comune Comerciala 

H. INSTALATIE DATE VOCE CATV 

Prezentul sistem are ca principale obiective următoarele aspecte: functionalitate, scalabilitate, 
adaptabilitate si un management facil al retelei. 

- Funcționalitate – rețeaua trebuie să asigure o conectivitate utilizator-utilizator si utilizator-
aplicatie la un inalt nivel de siguranta si viteza. 

- Adaptabilitate – reteaua este astfel proiectata incat sa nu contina nici un element care sa 
limiteze implementarea de noi tehnologii viitoare. 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
 

Soluți i  p entru  
s truct uri  

s igure   
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written cons ent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată s au multiplicată fără acordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

DEXȚ-OSP-R00 253 / 393 
 

- Management facil – se poate asigura o monitorizare usoara a retelei si poate fi asigurata o 
stabilitate maxima a operatiilor. 

Instalatia de Date Voce CATV se va prevedea pentru Obiectiv 1.1 (Stadion) si Obiectiv 1.3 (Vestiare 
Sportivi). 
Cablarea de date va fi realizata cu cablu FTP Cat 6, LSZH si Fibra optica Singlemode LSZH. Soluția aleasa 
implementeaza o rețea de transmisie de date deschisa, reconfigurabilă hard și soft de tip PoLAN. Pe 
infrastructura retelei se transmit si semnale CATV catre terminalele ONT. 
Punctul de concentrare al instalației va fi în încăperea tehnica a Dispeceratului de Securitate. 
Echipamentele din această încăpere se vor conecta la rețeaua furnizorului de servicii IT cu cabluri de 
fibră optică singlemode. 
Traseele fizice sunt gandite încat să se integreze în sistemul celorlalte trasee de curenti slabi. Astfel 
cablurile sunt pozitionate în jgheaburi dedicate curentilor slabi. Coborarile spre prizele/ONT-urile de 
date se vor realiza în tuburi de protectie, recomandat la distantă de minim 30 cm fată de circuitele de 
fortă. Toate cablurile folosite în instalatia de voce-date-catv sunt ecranate.  
Proiectul propune o solutie care asigură o retea deschisă de transmisie date-voce-catv, care permite  
extinderea și reconfigurarea usoara ulterior instalării. 
Funcțiile sistemului de voce-date-catv 

- Realizarea transmisiilor de voce-date-catv; 
- Posibilitatea conectării echipamentelor la rețea (computer, telefon, fax, imprimantă,  
- sisteme de securitate 
- Pentru comunicatia LAN a tuturor sistemelor de Curenti Slabi din Cadrul Complexului Sportiv 

se va prevedea o retea centralizata de Fibra Optica care va permite integrarea acestora in 
Software-ul de Management BIS (Building Intergration System). 

Cateva caracteristici generale ale retelei de voce-date-catv în varianta de cablare structurată: 
- este destinată pentru comunicatii de voce si date catv prin intermediul ONT-urilor dedicate 
- permite conectarea în retea a orcărui tip de calculator; 
- este configurabilă hard si soft în orice moment la dorinta beneficiarului; 
- respectă un standard de înalt nivel tehnologic care permite acoperirea necesitătilor de 

dezvoltare ale retelei; 
- documentatia de cablare este simplă si clară; 
- Se prevede o conexiune in cladire cu reteaua WAN UEFA. 

Prin intermediul retelei PoLAN se asigura si distributia semnalului de la televiziunile terestre si satelit 
in urmatoarele spatii: salii multifunctionale, baruri, puncte de deservire, spatii publice, puncte de 
alimentatie publica, birouri, saloane V.I.P, administratie, etc. 
Cablarea de fibra optica tip POL determină o singură infrastructura de rețea pentru toate 
echipamentele de date sau voce, wireless si CATV. Aceasta infrastructură este rapidă, fiabilă, eficientă, 
flexibilă și permite conectarea oricarui tip de echipament de retea ethernet (inclusiv wireless) sau 
telefonie. 
Cu ajutorul tehnologiei GPON, in continua dezvoltare astăzi, in viitorul apropiat computerele desktop, 
serverele locale, precum si alte echipamente de retea se vor conecta direct pe fibra optica. O retea 
moderna trebuie să aticipeze viitoarele tehnologii, fara a fi nevoie de a schimba reteaua la momentul 
cerintelor. 
Comparativ cu o cablare pe cupru, avantajele unei rețele de cablări de curenți slabi pe fibra optica 
sunt:  

- Costuri generale reduse; 

- Costuri de administrare reduse; 

- Adăugarea rapidă a echipamentelor de rețea si integrarea lor intr-o retea unica, administrata 
rapid si usor; 

- Schimbarea poziției stațiilor de lucru conectate în rețea nu necesită muncă suplimentară, 
sistemul detectându-le automat și alocandu-le aceleași drepturi de acces in retea; 
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- Intergrarea centralei telefonice si transmisie de semnal pe fibra optica; 

- Integrarea semnalului TV;  

- Posibilitatea de reorganizarea rețelei extrem de ușor; 

- Remedierea problemelor de rețea se face într-un timp mult mai scurt, rapid, flexibil și fiabil; 

- Securitatea sporita prin criptare AES128bit; 

- Redundanța rapidă și eficientă in caz de dezastru sau defectiuni majore. 

- Reducerea consumului electric cu pana la 50% prin eliminarea rackurilor suplimentare; 

- Economisirea spațiului prin eliminarea camereler intermediare necesare într-o retea pe cupru. 

- Imunitatea retelei la influentele electromagnetice. 

- Instalarea porturilor de ethernet se poate extinde pana la 20 de km, și nu este limitată la 100 
metri așa cum este cazul retelelor de cupru. 

Soluția de comunicație se configurează cu un singur rack central (Rack MAIN), iar până la utilizator 
sunt numai echipamente pasive in rețea. Conectarea echipamentelor la reteaua de fibra optică se 
face prin dispozitivele de punct final, denumite in literatura de specialitate ONT-uri (Optical Network 
Terminal).  
Acestea sunt situate lângă utilizatorii finali și oferă interfețe Gigabit (GPON), 10Gbit (XPON), 40 sau 
100G (NG-PON2).  Cu ajutorul splitterelor optice pasive intermediare, mai multe ONT-uri pot fi 
conectate la același port PON (Passive Optical Network) de pe OLT (Optical Line Terminal), reducând 
considerabil cantitatea de fibre sau cabluri din toata rețeaua LAN. Acestea echipamente terminale 
pot fi de diferite tipuri si capacități: ONT simple cu 1, 2, 4, 8, 16 sau 24 porturi, inclusiv cu optiuni de 
PoE (Power Over Ethernet), la toate aceste modele. ONTurile cu PoE furnizează alimentare cu energie 
electrică, fără a fi necesară o alimentare locală a echipamentelor conectate: cameră de luat vederi, 
Acces Point WiFi, telefon IP, etc. ONTurile standard conectează diverse echipamente de comunicație, 
cu ar fi: computere, telefoane analogice, imprimante, etc. Toate aceste echipamente se alimentează 
local din priză. Către ONT-urile conectate la rețea, comunicația se face cu ajutorul echipamentului de 
linie principal, tip OLT (Optical Line Terminal) care gestionează și  determina exact modul în care vor 
fi utilizate aceste conexiuni.  
Pentru o eficiență adaptată la necesarul de azi, initial ONTurile si OLT-ul vor fi configurate, la 
momentul instalarii, cu Gbit Ethernet (1000Mbps BaseT). In viitor, reteaua o să fie capabilă să suporte 
capacitati de transmisie mari,  de tip NG-PON2 - 10G, 25G, 50G sau chiar 100G, fâcand astfel față 
evolutiei capacitatiilor crescute de flux de date, fără a fi necesara schimbare retelei, ci numai 
echipamentelor terminale si de linie, respectiv carduri de linie din OLT si ONTurile finale.   
Capacitate de comutare a echipamentului de linie (OLT) trebuie capabila sa suporte capacitate de 
switch de date duala de 40Gbps si legaturi de conectarea intre echipamente (exe: server, router) de 
mare capacitate mare: 2x10G. Matricea de comutare găzduită pe două plăci de controlere distincte, 
care vor furniza o redundanță la nivel de sistem. In viitor, matrice de comutare duală trebuie sa poate 
fi extinsa la minim 1,25 Tbps și legături de mare capacitate 2x100G 
De asemenea, sistemul propus trebuie să includă mecanism de protecție împotriva duplicarii de serie 
(SN) și să dezactiveze automat ONTurile pentru următoarele cazuri; 

- Un ONT la distanță trimite un PONID difuzat într-un mesaj de serie PLOAM. Acest lucru indică 
faptul că ONT poate să nu fie acelasi inregistrat la distanță sau că un al doilea ONT utilizează 
același număr de serie este pe PON. 

- Un ONT trimite un mesaj de serie PLOAM care nu se potrivește cu ID-ul atribuit. 

- Un ONT trimite un mesaj de serie PLOAM, dar ONT nu a primit un PON-ID. 

- Un mesaj PLOAM dezactivat a fost trimis la ONT de trei ori și ONT nu a fost dezactivat. ONT-
ului i se trimite apoi un mesaj de dezactivare PLOAM  

 
INSTALARE ONT 
ONT-urile noi detectate pe PON sunt detectate automat și se aplică configurația implicită minimă. La 
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un singur clic, ONT-ul este acceptat în rețea și se aplică configurația completă. Serviciile implicite 
care trebuie aplicate pe porturile GE pot fi predefinite de către Operatorul de rețea 
Eficienta energetica si de protectia mediului 
Echipamente POL necesita mai putina putere de alimentare si răcire. Eliminând rackurile de pe etaje, 
dispare si necesitatea alimentarii acestora cu energie electrică sau răcirea. La o rețea POL fiecare ONT 
consumă curent numai atunci când este conectat si in funcție, comparativ cu o rețea tradiționala care 
are nevoie permanent de alimentarea switchurilor de distribuție (acces), precum ;i a UPS-urilor și 
sistemelor de aer condiționat aferente.  

I. INSTALATIE SONORIZARE PROFESIONALA STADION 

Se prevede un sistem de Sonorizare Profesionala pentru Stadion, care reprezintă principalul mijloc de 
comunicare între conducerea stadionului și spectatori și este prioritar față de celelalte sisteme audio. 
Sistemul de Sonorizare va fi conform cu Standardul de Calitate UEFA: 
“Toate stadioanele au nevoie de un sistem de sonorizare de calitate pentru a transmite mesaje pe 
stadion, in zonele de circulatie,… Pe langa transmiterea de informatii cu caracter general legate de 
meci, sistemul de sonorizare are, de asemenea, un rol esential in strategia de securitate in caz de 
urgenta, oferind posibilitatea transmiterii de instructiuni clare si concise publicului in cazul in care este 
necesara evacuarea.” 
“Calitatea audio a sistemului de sonorizare trebuie sa fie una ridicata pentru a garanta receptia clara 
a anunturilor importante sau de urgenta in intregul stadion.” 
 
 ALEGEREA INCINTELOR ACUSTICE 
Sistemul audio ce va fi instalat pe acest stadion va fi proiectat ținând cont de factori ce afectează 
performanța, acustica și factori estetici specifici acestui stadion. Proiectul va fi realizat cu tehnologia 
Bose Modeler care în mod precis prevede și documentează performanțele unui sistem audio. 
Criteriile de calitate a unui sistem audio sunt urmatoarele: 

- Acoperire uniformă pe întreaga suprafață a tribunelor 
Sunetul trebuie să fie distribuit uniform astfel încât toți spectatorii să audă la aproximativ același 
volum. Poziționarea incintelor acustice este deosebit de importantă pentru obținerea acoperirii 
uniforme. In calcule  este important calculul sunetului direct care ajunge la ascultător. 

- Nivelul potrivit al presiunii sonore 
Sunetul trebuie să se audă clar și la volumul potrivit conținutului transmis. Sunetul emis de incinte 
trebuie să se audă mai tare decât zgomotul ambiental. 

- Eliminarea sunetului întârziat 
Sunetul întârziat reduce inteligibilitatea sunetului și poate produce ecouri audibile deranjante. 
Proiectantul trebuie să calculeze sunetul care ajunge la urechile audienței și să preîntâmpine apariția 
ecoului. În acest fel se obține claritatea necesara anunțurilor. 

- Sunet echilibrat 
Sunetul trebuie sa fie plin, complet, echilibrat pe intreg spectrul de frecvente ca sa transmita un mesaj 
inteligibil, placut pe durata medie a unui eveniment (~2ore), sa nu devina obositor pentru 
subconstient, astfel ca eventuale mesaje de urgenta sa fie ignorate de catre spectatori. 
Toate aceste caracteristici trebuie sa fie atinse pentru evenimente sportive cu audienta in tribune. 
Solutiile moderne de sonorizare pentru arene si stadioane sunt realizate cu incinte acustice de tip 
array. 
Sistemul de sonorizare pentru Stadion este construit cu: 

- incinte audio Bose ArenaMatch pentru exterior 

- procesoare de semnal Bose ControlSpace® ESP in functie de necesar 

- amplificatoare de semnal muticanal Powersoft 

- echipamente de monitorizare a functionarii amplificatoarelor  
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Incintele audio vor fi suspendate de copertinele tribunelor stadionului, in acest sens va trebui 
acordata o atentie deosebita sistemelor de siguranta (dpdv mecanic). Solutia trebuie aprobata de 
catre proiectantul structurii de rezistenta. 
Amplificatoarele si procesoarele de semnal vor fi impartite in 2 rack-uri pentru redundanta si 
siguranta in exploatare. Fiecare dintre rack-uri detine echipamente de monitorizare . 

Utilizarea sistemului 
Pentru ca sistemul sa poata fi utilizat la intreaga lui capacitate, se va asigura scolarizarea personalului. 
Sistemul este intuitiv si comenzile procesoarelor de semnal vor fi usor de utilizat. 

Descrierea solutiei: 
Sistemul de sonorizare de putere contine: 
- un mixer digital instalat in Regia de sunet  
- surse de semnal (microfoane fixe si mobile, streamer audio) 
- 2 rackuri de amplificatoare cu cate 3 amplificatoare 
- array-uri de cate 4 boxe 
- toate accesoriile necesare pentru instalare 
 

J. INSTALATIE AFISARE DIGITALA 

Pentru Stadion se va prevedea o instalatie de Afisare Digitala compusa din urmatoarele: 

- Tabele de Scor de tip LED montate in zona fiecarei Peluze. 

- Afisare LED perimetral Teren (spatiul de joc – Tribuna 1 si cele doua peluze) 

- Display-uri de Informare/Promovare 
Toate elementele de Afisare Digitala sunt compuse din Matrice LED cu Stralucire de 6000 nit si 
Contrast de 3000:1; pentru montaj la exterior. Se vor monta Display-uri de Informare/Promovare 
astfel: 

- Parter Stadion – o solutie de afisare cu managementul de continut realizat cu solutia 
MagicInfo si 12 ecrane outdoor OH55F care au geam antivandalism, 6 pe fiecare parte 
montate pe peretii exteriori dintre toaletele din spatele peluzelor. Propunem aceasta zona 
deoarece are vizibilitate maxima atatat pe fluxul de intrare de la portile de acces in stadion 
dar si la intrarea si iesirea de la toalete, unde de obicei se mai asteapta; 

- Lounge – se foloseste acceasi solutie bazata pe MagicInfo, propunem 10 ecrane (6 + 4) de 65”, 
75” sau 85”, QM65R/QM75R/QM85R– montate in dreptul fiecarui rand de mese intre stalpi, 
pe peretele dinspre stadion.  

- Etaj 1 - la loje propunem ecrane de 13”- QB13R, cate unul pentru fiecare loja x 16 loje x 2 
laturi, total 32 ecrane. Pe acestea se pot afisa siglele sponsorilor care rezerva lojele. La 
capetele de culoar cate 1 ecran de indoor de 55” - QM55R, adica 2 pe fiecare zona de loje. 
Se va asigura comunicatia de date cu Sistemul de Regie Stadion pentru a permite difuzarea 
mesajelor de Informare/Promovare pe sistemul de Afisare Digitala. 
Cablurile de comunicatie vor fi de tip fara halogen. 

 

K. INSTALATIE CONFERINTA SI TRADUCERE SIMULTANA 

Se va prevedea o instalatie de conferinta si traducere simultana pentru conferinte, congrese si 
evenimente, cu echipamente de ultima generatie audio – video, sisteme de sonorizare, traducere 
simultana, sisteme de microfoane cu camere video HD cu pozitionare automata, live streaming si 
Videoconferinta video.  Sistemul de traducere simultană este utilizat pentru traducerea simultană în 
4 (sau mai multe) limbi în cadrul reuniunilor la care participă persoane de diferite naționalități, 
permitand fiecarui ascultator sa selecteze limba preferata – si deasemenea a traducerii simultane 
indirecte sau “in cascada”.  
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Solutiile de traducere simultana integrate in sistemul de audio conferinta sunt compuse din unitatea 
centrala, unitatile presedinte/delegat si pupitre interpreter pentru traducatori si se recomanda 
pentru sali de intalniri sau sedinte, in care participantii sunt de nationalitati diferite (consilii de 
administratie, intalniri ale sportivilor, comisii internationale etc.) 
Sistemele de traducere simultana wireless de tip stand alone sunt folosite in sali cu audienta sau 
public, in care vorbitorii sunt de alta nationalitate decat publicul sau in care publicul este international. 
Aceste sisteme sunt compuse din Pupitre Traducator, unitate centrala de control, antene de emisie si 
receptori individuali pentru audienta. Cablurile de comunicatie vor fi de tip fara halogen. 

 

L. INSTALATIE INFRASTRUCTURA BROADCAST TELEVIZIUNI 

Se va prevedea o retea de tip broadcast pentru transmisiunile cu sistem OBVAN (car de transmisiuni 
TV), acestea avand nevoie de o retea specializata in incinta stadionului. 
Soluția propusă se bazează pe elemente de interconectare (conectori, adaptoare), cabluri si 
convertoare de semnal de buna calitate, toate respectand standardele amintite anterior si in 
conformitate cu caietul de sarcini. 
Cu ajutorul acestei retele, sistemele de transmisiune de tip OBVAN se pot conecta cu echipamentele 
in pozitiile uzuale de transmisiune din stadion. 
Solutia de interconectare de tip FOH“hybrid fiber” este una moderna care asigura conexiunea celor 
mai noi camere video de studio in zonele stabilite din interiorul stadionului. 
Celelalte solutii de interconectare puse la dispozitie prin acest proiect sunt de asemenea necesare si 
completeaza solutia finala pentru transmisiunile cu OBVAN. 
Se va folosi infrastructura pasiva de tip fibra optica si conversii de semnal electric-optic si optic-electric 
pentru semnalele video de tip 3G HD-SDI, infrastructura fiind capabila sa ofere posibilitatea de 
transmisiune in sistem 1080p50 (maximum). Structura pasiva de fibra optica se poate folosi si cu 
conversii pe care le detine unitatea de transmisiune OBVAN, existand porturi libere. 
Cablarea structurata pentru distributia semnalelor video si audio se bazeaza pe un sistem centralizat 
de distributie a semnalelor catre zonele de filmare. 
In functie de necesarul de conexiune din fiecare zona, axat pe specificul tipic al unei transmisii TV 
standard pentru meciurile de fotbal, semnalele pot circula in ambele sensuri. 
S-au prevazut circuitele necesare pentru transmiterea semnalelor video de la camerele TV pentru 
camere interconectate cu “hybrid fiber” si  camere TV interconectate cu FO (Net Camera Stanga, Net 
Camera Dreapta, GLT Stanga si GLT Dreapta). 
La transmiterea semnalelor audio din pozitiile de camera catre OBVAN acestea se pot transmite in 
doua moduri, ambele prevazute in proiect si anume: 

- Prin intermediul camerelor TV instalate in pozitiile dedicate; fiecare camera TV poate transmite 
un numar dedicat de canale audio (depinde de model). Semnalele audio sunt receptionate din 
canalul de camera, la OB VAN. 

- Prin intermediul circuitelor audio dedicate pentru wallbox-urile care participa la productia audio; 
unele wallbox-uri nu au fost prevazute cu circuite audio pentru ca sursa sonora din acea zona nu 
ar prezenta interes din punct de vedere al productiei TV. Circuitele audio sunt prevazute sunt 
unidirectionale, standard impus de conectorii utilizati in mod uzual. 

Camerele care pot transmite semnal audio prin circuitul de camera sunt interconectate cu “hybrid 
fiber”. 
Pentru zona de comentatori s-au asigurat circuite video pentru transmiterea semnalelor cunoscute 
ca si PGM (semnalul de productie care fi transmis catre canalele TV partenere) si STATISTICS (semnal 
de prodcutie cu informatii auxiliare care ajuta comentatorii), dar si circuite audio care vor transporta 
semnalele audio de la pozitia de comentariu (comentatorii) la OB VAN si de la OBVAN catre pozitia de 
comentariu (intercomunicatia si semnalul de ambianta). Pentru zona de Studio TV prevazuta in 
stadion s-au asigurat circuite pentru: 
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- Camere TV interconectate cu “hybrid fiber”. 

- Circuite audio pentru a receptiona si a transmite semnale intre studioul TV si OB VAN. 

- Circute de tip FO pentru a receptionate si transmite alte semnale decat au fost prevazute prin 
acest proiect. 

S-au prevazut pentru anumite zone de distributie si posibilitati de a transmite semnale separat de 
cele puse la dispozitie de stadion. 
Zona in care semnalele audio-video sunt adunate se afla in apropierea locului in care se pozitioneaza 
OB VAN-urile cand se efectueaza transmisiile live de la stadion. In acest fel echipajul OB VAN se va 
putea conecta cu toate zonele de filmare. 
Zona centralizata este compusa din doua rack-uri amplasate la nivelul Demisol, in parcarea, unde sunt 
conectate cablurile audio, video si fibra optica in panel-uri prin intermediul conectorilor terminali. Din 
aceasta zona semnalele sunt distribuite catre zone, iar in fiecare din aceste zone existand un cabinet 
de interconectare care se va fixa pe perete. 

M. EXIGENTE DE CALITATE  

Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin : 

- Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ; 

- Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a 
corpurilor de iluminat , care nu produc deteriorari si uzura; 

- Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare 

- Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva 
rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi 

- Limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile 
sa intre in rezonanta 

Siguranta la foc se realizeaza prin : 

- Adaptarea instalatiei electrice corespunzator  rezistentei la foc a elementelor de 
constructie; 

- Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice 
pe elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil 
se iau masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu (tuburi 
de protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu 
rezistenta sporita la propagarea flacarii). 

- Siguranta in exploatare se realizeaza prin : 

- Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice  prin atingere directa  sau indirecta 
; 

- Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal: protectia la 
suprasarcina si la scurtcircuit. 

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin : 

- asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite 
zgomote  pe perioade scurte de timp ( la anclansare , la declansare )  

- limitarea nivelului zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice 

- constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor 
electromagnetice ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la 
tehnologia  de executie. 

- Masurile de izolare fonica in cadrul camerelor de generator electric si post de transformare 
vor fi descrise in cadrul proiectului de arhitectura.Generatoarele  vor fi prevazute cu 
atenuator de zgomot de tip rezidential cu atenuare de minim 30 dB. 

Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de 
substante nocive sau insalubre , de catre instalatiile electrice; 
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N. VERIFICAREA PROIECTULUI 

Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 ( Legea calitatii in constructii ) se interzice executarea 
proiectelor  neverificate de catre „ verificatori de proiecte atestati” ( art.13 ), obligatia si raspunderea 
pentru asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti, verificatori de proiecte atestati, o are investitorul 
( art. 21 pct. C ).  
Obtinerea avizelor necesare constructiei  este  responsabilitatea beneficiarului.  
 
CURENTI SLABI OBIECT 2 

- Arene de Tenis cu o capacitate de 3000 de locuri 
Investitia consta in realizarea unei Arene de Tenis cu o capacitate de 5000 de locuri, unei Arene de 
Tenis cu o capacitate de 1000 locuri si terenuri de antrenament pentru tens de camp,  spatii anexa 
aferente functiunii de arene tenis - zona destinata sportivilor si oficialilor, presei, publicului general si 
spectatorilor VIP.  
Cladirea va adaposti si alte functiuni complementare necesare functionarii optime: 

- birouri pentru departamentul administrativ; 
- spatii comerciale si de alimentatie publica; 
- spatii de antrenament; 

Amenajarile exterioare vor cuprinde lucrari de sistematizare verticala pentru realizarea de drumuri, 
platforme, alei si trotuare, lucrari de peisagistica si de retele exterioare. 
Obiectivele principale sunt asigurarea conditiilor de desfasurare optime pentru urmatoarele 
activitati-destinatii: 

- sustinerea de meciuri de tenis de camp cu public, pentru un nivel mondial si national; 
- spatii de antrenament pentru sportivi 
- spatii de birou pentru departamentele administrative; 
- spatii publice  
 

INSTALATIE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU 
Instalatia de semnalizare a incendiilor detecteaza inceputul de incendiu in cel mai scurt timp, sa 
analizeze rapid informațiile primite si, in cazul confirmarii evenimentului, emite semnalul de alarma 
adecvat, pentru asigurarea interventiei si evacuării. 

Componenta oricărui sistem automat de semnalizare a incendiului include detectoare de 
incendiu, un analizator al semnalului primit, dispozitive de alarmare și surse de energie. 

Detectoarele de incendiu funcționează pe baza unor principii de detecție diferite, fiind sensibile 
la diverse efecte ale arderii (fum, gaze de ardere, creșterea temperaturii, radiatiile electromagnetice 
emise de flacara). 

Detectorul de fum este un detector sensibil la particulele de dimensiuni mai mari care reflecta 
lumina sau particulele fine de culoare închisa care o absorb. Indiferent de tip, aparatul are în 
compunere o sursa de lumina și un receptor (element electronic fotosensibil). Orice modificare a 
sistemului de referința, datorita existentei microparticulelor degajate in timpul unui incendiu, 
determina variații de curent în sistemul electronic și, deci, emiterea unui semnal. La amplasarea 
detectoarelor punctuale de fum se vor respecta prevederile pct. 3.7 ale normativului P118-3/2015. 
Detectoarele punctuale de fum vor fi amplasate la o înălțime maxima de 12 m. Detectoarele de fum 
nu se vor amplasa în apropierea gurilor de introducere a aerului sau la mai puțin de 0,6 m fata de cel 
mai apropiat perete, pe aceeași distanță de 0,6 m pastrandu-se spatiul liber in jurul oricarui detector. 
Detectorii montați în planseele casetate vor fi dotati cu indicatori luminosi la distanță ce vor fi montați 
pe tavanul casetat in apropierea detectorului a carui semnalizare o indică. 

Detectorul multicriterial de fum si temperatura este un detector combinat format dintr-un 
detector punctual de fum si unul de temperatura. Acest detector poate fi configurat astfel încât sa 
functioneze doar ca un detector punctual de fum, doar ca unul de temperatura sau ca detector de 
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fum si temperatura. In cazul folosirii ambelor functii, detectorul se activează la detecția unuia dintre 
parametrii (fum sau temperatura). Vor fi montati in camerele tehnice 

Detectorul de temperatura poate sesiza, în functie de tipul constructiv, atat depasirea unui prag 
fix, cat și cresterile rapide de temperatura. Raspandirea larga a acestor aparate se datorează 
simplitătii constructive, robustetii și pretului relativ scazut.  

Butoane manuale de semnalizare. Fiecare instalație de semnalizare a incendiilor trebuie sa fie 
dotata și cu dispozitive de avertizare manuala. Conectarea acestora la centrala de semnalizare este 
indicat a se realiza în sistemul adresabil. Odată acționate, ele trebuie sa rămână blocate în poziție de 
alarma, readucerea in stare normala facandu-se doar prin utilizarea unor dispozitive speciale. In acest 
fel, exista garanția alarmarii pana la identificarea zonei și asigurarea interventiei. Fiecare buton va fi 
marcat cu numărul circuitului de semnalizare și poziția ce o ocupa in circuit, astfel încat sa permita o 
identificare ușoara. Amplasarea butoanelor de semnalizare se va face in locuri vizibile si usor 
accesibile, la o inaltime de 1,2 – 1,5 m, deasupra pardoselii, fixate pe elemente verticale de 
constructie (stalpi, pereti, etc). 

Dispozitiv de alarma la incendiu (sirene) – componenta acustica si/sau optica a sistemului de 
alarma la incendiu, neinclusa in echipamentul de control si semnalizare, care este utilizata pentru 
avertizare in caz de incendiu, de exemplu o sirena sau un semnalizator optic. La punerea in functiune 
se va verifica daca dispozitivele acustice instalate respecta cerintele impuse: cel putin un element de 
semnalizare acustica pentru fiecare compartiment, un nivel minim de 65dB in orice punct in care 
sunetul de alarma trebuie auzit, dar nu mai mult de 120dB la distanta de 1m, semnalul de alarma sa 
fie cu frecventa cuprinsa intre 0,5 – 2kHz-. Dispozitivele acustice montate in exterior vor avea 
suplimentar semnalizare optica, grad de protectie minim IP65 si se vor monta in locuri vizibile de la 
drumul principal. 

Modul tip intrare/iesire. Modulul de tip intrare/ieșire (input/output) este componenta 
sistemului ce permite monitorizarea unui contact liber de potențial pe partea de intrare, iar pe partea 
de iesire pune la dispozitie un contact liber de potential pentru comanda diverselor actionari. 
Modulele pot fi cu o intrare si o iesire pentru monitorizarea/comanda unui singur punct, sau cu mai 
multe intrari si mai multe iesiri caz in care se pot monitoriza/comanda mai multe puncte cu un singur 
dispozitiv. 

Zona - subdiviziune a spatiilor protejate in care sunt instalate unul sau mai multe puncte si 
pentru care este furnizata o semnalizare zonala comuna. 

Sistemul de semnalizare incendiu propus creează posibilitatea de a se localiza rapid si exact 
aparitia unei stari anormale, de a se afisa starea elementelor de detecție si de a transmite alarma la 
nivelul ierarhic superior. Centrala de semnalizare incendii realizeaza o detectie a inceputurilor de 
incendiu utilizând metode digitale multistare, citind prin baleiere în mod continuu datele oferite de 
detectori și, prin comparatie cu valorile anterioare, stabilește un tablou complet al zonei protejate, 
luand decizia de alarmare incendiu numai în urma acestor verificari, eliminand astfel in mare parte 
posibilitatea alarmelor false. 

Centrala de semnalizare a incendiilor dispune de un sistem de diagnosticare a defecțiunilor la 
distanta. In cazul aparitiei unei defectiuni, respectiv în situația in care este necesara realizarea unei 
lucrări de intretinere, este necesară verificarea la distanta atat a tuturor datelor relevante 
corespunzatoare centralei vizate, cat si a starilor senzorilor din acest domeniu, conform starii actuale 
a instalatiei, pentru a accelera procesul de remediere a defectiunilor. 

Detectoarele de incendiu sunt realizate prin folosirea combinatiilor de senzori cu principii 
diferite de functionare si prin folosirea analizei semnalelor, obtinandu-se astfel o putere marita de 
detectie si micsorandu-se rata alarmelor false. 

Descrierea sistemului 
Sistemul de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu, s-a proiectat intr-o arhitectura 

deschisa in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor in vigoare pentru detectia si 
alarmarea rapida a inceputurilor de incendiu. 
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Sistemul propus este unul de tip adresabil, format din centrale de detectie și semnalizare 
conectate in retea si in sistemul de Management  Software al Sistemelor de Securitate.  

Sistemul propus se instaleaza la Obiectiv 2.1 (Arena de Tenis „Simona Halep”) si Obiectiv 2.2 
(Arena de tenis mica 1000 locuri). Centralele de detectie incendiu din tot Complexul Sportiv se vor 
conecta intr-un Software de Management BIS (Building Integration System). Dispeceratul Principal de 
Securitate este considerat la Stadion. Suplimentar, pentru Obiectiv 2.1 (Arena de Tenis „Simona 
Halep”) si Obiectiv 2.2 (Arena de tenis mica 1000 locuri) s-a prevazut cate un panou paralel de afisare 
si comanda in Dispeceratul Pricipal din Stadion. 

Controlul sistemului de detectie incendiu se va face din panourile de control disponibile pe 
centralelele prevazute in Camera ECS din fiecare Arena de Tenis cat si din Dispeceratul Central 
(Stadion). 

Sistemul de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu are in componenta următoarele 
echipamente: 

- Unitati centrale de detecție și semnalizare incendiu echipate cu bucle adresabile  

- Panouri repetoare compatibile cu unitățile centrale de detecție; 

- Detectoare optice de fum adresabile in toate incaperile din zonele comune (birouri, loje 
anexe, holuri);  

- Detectoare duale inteligent (optic si cu prag termomaximal) in camerele  tehnice;  

- cablu termic in pardosele tehnice 

- detectoare prin aspiratie in puturile lifturilor si in zonele inalte de Lobby.  

- detectoare de gaz metan la centrala termica  

- declansatoare manuale de avertizare incendiu ; 

- sirene de alarmare optica si acustica in interior si in exteriorul cladirii;  

- semnalizari de la clapetele anti-foc, voleti, ACS-uri, vane hidranti si sprinklere, etc.  

- comenzi pentru actionarea sistemelor de desfumare (voleti, trape);  

- comenzi pentru oprirea sistemelor de ventilare care nu au rol de desfumare;  

- comenzi pentru deblocarea usilor prevazute cu sisteme electromagnetice de incuiere 
(echipate cu control acces);  

- comenzi pentru deschiderea usilor de compensare aer la incendiu.  

- comenzi pentru oprire electrovane gaz metan;  

- comenzi pentru inchiderea usilor rezistente la foc;  
Conform normelor în vigoare, echipamentele sistemului de detectie si alarmare la incendiu 

prevăzute în proiect sunt testate și certificate EN-54. 

STRUCTURA SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU  
Incaperea in care se va amplasa echipamentul de control si semnalizare (ECS) va indeplini, 

conform prevederilor art. 3.9.2.1 din Normativul P 118/3 - 2018, urmatoarelor conditii:  

- sa fie amplasata cat mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca 
amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al retelei respective, asigurand un grad de 
securitate corespunzator;  

- accesul catre incaperea unde va fi amplasat ECS trebuie sa fie usor. Pe calea de acces nu trebuie 
sa existe obstacole care ar putea impiedica sau intarzia interventia personalului desemnat;  

- sa nu fie traversate de conductele instalatiilor utilitare (apa, canalizare, gaze, incalzire, etc.). 
Sunt admise numai racorduri pentru instalatiile care deservesc incaperea respectiva;  

- sa nu fie amplasate sub incaperi incadrate in clasa AD4 conform normativului I7 – 2011 (medii 
expuse la picaturi cu apa);  

- spatiile pentru ECS sa fie prevazute cu instalatii de iluminat de siguranta pentru continuarea 
lucrului;  

- accesul sa fie permis doar persoanele specializate si desemnate in conditiile legii.  
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Camera in care va fi amplasat echipamentul de control si semnalizare (ECS) aferent IDSAI va fi 
separata prin elemente de constructii incombustibile clasa de reactie la foc A1 ori A2-s1, do cu 
rezistenta la foc minimum REI 60’ pentru plansee si minimum EI 60’ pentru pereti avand golul de acces 
protejat cu usa rezistenta la foc EI 30’-c si prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere sau inchidere 
automata in caz de incendiu conform prevederilor art. 3.9.2.6. din Normativul P 118/3-2015. In 
incaperea destinata ECS se va instala un post telefonic conform prevederilor art. 3.9.2.7. din 
Normativul P 118/3-2015. Incaperea va fi prevazuta cu un tablou electric separat, alimentat inaintea 
intrerupatorului general. 

Echipamentele periferice (detectori, butoane semnalizare manuala incendiu, module tip 
intrare/ieșire, etc.) se vor conecta la sistemul de detecție și semnalizare incendiu prin intermediul  
buclelor din cadrul centralelor  de detectie si semnalizare.  

Centralele vor fi echipate cu procesor redundant conform prevederilor normativului privind 
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, 
indicativ P118/3-2015, articolul 3.3.9. 

Pentru transmisia catre un post central de alarma de incendiu se prevede un comunicator 
telefonic. 

Sistemul de detectie incendiu este proiectat pentru a fi 100% redundant, acest lucru inseamna 
ca toate elementele unitatii de control sunt duplicate si in cazul in care avem mai multe centrale, 
conexiunea intre centrale este deasemenea redundanta. Daca apar defecte in unitatea de control sau 
la dispozitivele periferice, toate detectoarele si functiile raman intacte si toate controalele continua 
sa fie active. 

Fiecare detector si fiecare componenta de control verifica continuu starea acestora si transmite 
informatiile la unitatea de alarmare echipata cu microprocesor de control. Alarmele false sunt filtrate 
prin transmiterea digital securizata de date intre detectoare si unitatea de alarmare in caz de incendiu. 
Este esential sa se asigure ca aparitia unei defectiuni a panoului de comanda si control sau a unui 
detector sa nu afecteze functionarea altor grupuri de operare sau a altor detectoare. Daca un detector 
sau un cablu al sistemului de detectie este in scurt-circuit sau exista o intrerupere a firelor, toate 
celelalte detectoare si module de intrari/iesiri trebuie sa ramana functionale fara restrictii. Defectarea 
detectoarelor, a modulelor si a componentelor de control, aparitia unui scurt-circuit sau o intrerupere 
a cablurilor trebuie sa fie localizata exact si sa fie afisata in format text pe display si tiparita la 
imprimanta. 
Se va instala un sistem de management cu interfata grafica folosit pentru a dezvolta aplicatii de 
monitorizare si vizualizare a alarmelor. Avantajele acestui sistem sunt: punerea usoara in functiune, 
service simplu de realizat si usurinta in realizarea modifiarilor in sistem in cazul unor extensii ale 
sistemului. 
Detectorii ce se vor monta in si pe plafonul fals, precum si modulele dedicate actionarilor si 
monitorizarilor,  se vor conecta pe bucle separate, pentru fiecare nivel. 
Se vor instala, pe fiecare nivel module de comanda si monitorizare, pentru urmatoarele functii: 

- Deblocare usi automatizate; 
- Comanda si monitorizare elemente desfumare (voleti, clapete anti foc, elemente 

presurizare incinte), conform scenariului la incendiu; 
- Comanda lifturi;  
- Comanda tablouri electrice generale 

In spatiile tehnice vor fi montati detectori multicriteriali de fum si temperatura 
In zonele cu tavane false vor fi prevazuti prevazuti detectori de fum atat in tavan cat si sub acesta. 
Detectoarele montate în tavanele false vor fi prevazute cu indicator optic la distanta montat sub 
tavanul fals. 
Se vor monta indicatoare optice LED paralele pentru detectoarele montate in zone ascunse, pe  
ghenele de cabluri, puturile lifturilor (atasate unitatilor de detectie prin aspiratie), (acolo unde 
senzorii nu sunt la vedere). 
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Au fost prevăzute butoane de semnalizare manuală a incendiilor astfel încât distanța până la cel mai 
apropiat buton să nu fie mai mare de 15 m, precum și la toate iesirile in exterior.  
Declașatoarele manuale de alarmare vor fi amplasate pe caile de evacuare in caz de incendiu, in 
imediata vecinatate a fiecarei usi care face legatura cu scara de incendiu si la fiecare iesire in exterior, 
astfel incat nici o persoana sa nu fie nevoita sa parcurga o distanta mai mare decat prevede P118-
3/2018, pentru a ajunge la un declansator manual de alarma. 
Detectoarele optice de fum si/sau temperatura au fost pozitionate astfel încat parametrii asociati unui 
incendiu sa poată ajunge la ele fara obstacole. Alegerea echipamentelor s-a facut pentru condiții 
normale de mediu. In cazul modificării acestor parametrii, este necesara recalcularea elementelor 
sistemului și eventual repoziționarea acestora. 
Poziționarea detectoarelor a fost făcută pentru fiecare spațiu în parte luand in considerare arhitectura 
spatiului si parametrii asociati - dimensiuni, inalțime etc. In conformitate cu Normativul P118-3/2018. 
In cazul modificării arhitecturii (apariția unor noi compartimente, recompartimentarile spatiilor 
existente etc.) este de asemenea necesara recalcularea sistemului. 
Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oricarui alt sunet care ar putea sa 
dureze pe o perioada mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB. Daca alarma are scopul de 
a trezi persoane din somn, atunci nivelul minim trebuie sa fie de 75 dB. 

FUNCTIILE SISTEMULUI 
Sistemul va realiza urmatoarele functii: 

- detectie rapida a inceputurilor de incendiu; 
- afisarea zonei de detectoare aflate in alarma; 
- autotestare a echipamentului central si a detectorilor; 
- semnalizarea acustica la nivelul intregii constructii interioare si acustica si optica in exterior; 
- semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare; 
- la incendiu, lifturile vor fi trimise la nivel 0 si vor ramane cu usile inchise. Doar liftul dedicat 

interventiei pompierilor, va functiona in caz de incendiu si va fi deblocat cu o cheie speciala 
de catre pompier.  

- la incendiu se vor debloca toate usile automatizate si ansamblurile de turnicheti 
Acesta asigură următoarele facilitați: 

- configurarea întregului sistem cu date privind numărul de zone, numarul senzorilor, tipul 
acestora, etc.; 

- verificarea si incarcarea acestor date in centralele de alarmare la incendiu; 
- testarea individuala a senzorilor pentru asigurarea unei bune funcționari a sistemului; 
- atribuirea de denumiri particulare pentru senzori (adrese), butoane, in vederea localizarii 

rapide a acestora in caz de alarma etc. 
MODUL DE FUNCTIONARE AL SISTEMULUI 
Sistemul de alarmare la incendiu este in permanenta activ. La declansarea unei alarme este activat 
buzzer-ul sistemului iar pe ecranul LCD este afisata zona aflata in stare de alarma, cu date privind tipul 
senzorului (senzor de fum, buton de alarmare la incendiu etc.) si incaperea in care acesta este situat. 
Alarmele generate de sistem vor fi de 2 tipuri: ALARME TEHNICE / DEFECTE si ALARME INCENDIU. 
 

ALARME TEHNICE /DEFECTE 

Alarmele tehnice sunt alarme generate de activarea unor elemente ce nu presupun starea de pericol 
imediat ci mai degrabă o abatere de la starea normală a sistemului din cauze externe, precum 
închiderea unei vane corespunzătoare unei zone de stingere de către personalul tehnic angajat, etc. 
La activarea unei alarme tehnice se va activa doar buzzer-ul intern al sistemului, iar pe ecranul LCD al 
sistemului va fi afisata cauza si locul de declansare al alarmei tehnice. Alarma tehnica va ramane 
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afisata pe ecran pana la remedierea problemei. In acest caz operatorul va fi nevoit sa solicite 
personalului tehnic competent remedierea problemei. 
 

TRANSMITEREA MESAJULUI DE ALARMA 
Avertizarea acustică în caz de incendiu se va realiza global la nivelul întregii clădiri astfel încât sa se 
asigure alarmarea tuturor persoanelor din zona. In caz de incendiu sistemul de detecție și avertizare 
la incendiu va realiza funcțiuni de avertizare acustica si luminoasă. Suplimentar sistemul de detectie 
si semnalizare incendiu va fi conectat și la sistemul de Alarmare Vocala, iar acesta va fi conectat cu 
sistemul de sonorizare si adresare publica, pentru a transmite mesaje vocale de evacuare. 
Pentru alarmarea în caz de incendiu au fost prevăzute dispozitive opto-acustice converntionale, 
pentru exterior si sirene adresabile pentru ce vor fi conectate la sistemul de detecție și semnalizare 
incendiu.  
Transmiterea mesajului de alarma se va realiza prin apelatorul telefonic GSM catre serviciul de 
pompieri al obiectivului si inginerii de mentenanta. Beneficiarul va asigura aceasta linia telefonica 
functionala. 
 
 
 
CABLAREA SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU  
Sistemul se realizează cu cablu de incendiu tip JEH(St)H-E90/PH90 2x2x1,36 pentru bucla de detectie, 
JEH(St)H-E90/PH90 2x2x0,8 pentru conexiunile cu automatizarile, JEH(St)H-E90/PH90 2x2x0,8mm 
pentru reteaua de centrale si panouri repetoare, NHXH E90/PH90 3x1,5 pentru comenzi. Cablurile se 
vor monta in tub de protectie fara halogen pozat aparent/ingropat pe elementele de constructie, in 
zonele unde nu exista paturi de cabluri.  
Tehnologia "în bucla" permite funcționarea sistemului într-o serie de situații limita cum ar fi: 
întreruperea cablurilor într-un singur loc - sistemul semnalizeaza aceasta situatie, dar ramane complet 
funcțional; întreruperea cablurilor în mai multe locuri – sistemul semnalizează aceasta situație, fiind 
posibila recunoașterea senzorilor care sunt între centrală și locurile de întrerupere a cablurilor. 
Cablurile aferente sistemului de detectie incendiu se vor instala la o distantă de minim 0,3 m de 
cablurile altor sisteme de curenti slabi si 0,5 m fată de instalatii de curenti tari.  
Acolo unde cablurile traversează pereti si plansee cu rol de rezistentă la foc (antifoc), golurile trebuie 
asigurate împotriva incendiului astfel încât rezistenta la foc a elementului de compartimentare 
traversat să nu se reducă.  
Se evită instalarea cablurilor instalatiilor de curenti slabi în lungul conductelor calde sau pe suprafete 
calde. De asemenea, se evită traseele expuse la umezeală. Pe portiuni reduse ale traseelor apropiate 
de suprafete calde (minim 40°C) sau la încrucisări cu acestea, distanta între circuitele instalatiilor 
trebuie să fie de minim 12 cm sau se iau măsuri de izolare termică.    
Toate echipamentele sistemului de detecție și alarmare la incendiu vor fi marcate corespunzător. 
Mărimea textului, în cm, va fi calculată cu formula: Distanta_Citire(m)/3. Butoanele de semnalizare 
manuală incendiu vor fi marcate în limba română si limbile de circulatie europeana cu textul „în caz 
de incendiu apăsați butonul". 
Materialele și tehnologiile de montaj utilizate trebuie sa fie cele mai adecvate pentru construcția unor 
astfel de sisteme. Instalațiile de curenți slabi vor fi realizate cu conductoare și cabluri de cupru, 
conform planșelor anexate, montate în tub PVC sau pat de cablu pentru curenți slabi. 
Distanța fața de cablurile de energie, (tensiuni mai mari de 1000V), daca acestea sunt montate in 
paralel cu circuitele de date, lămpile fluorescente și alte surse posibile de perturbare, trebuie sa fie 
mai mare de 40 cm. Se vor evita, pe cat este posibil, intersecțiile cu traseele de curenti tari. 
Legaturile electrice ale conductoarelor, trebuie să asigure realizarea unor contacte electrice în timp si 
usor de verificat.  
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Se interzice spargerea de santuri, goluri etc. in elementele de beton, daca nu este prevazut în proiect, 
în vederea amplasarii instalației electrice, afectând structura de rezistenta a construcției. 
Aparatele și echipamentele locale, se vor amplasa în locuri vizibile și ferite de posibilitatea loviturilor 
mecanice și acțiunii agenților corozivi. 
Circuitele electrice destinate instalatiilor de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu se executa 
în montaj aparent sau îngropat, alegerea conductoarelor sau a cablurilor electrice fiind conforme cu 
cerinte specificate de producatorul echipamentelor.  
Circuitele instalaiilor de semnalizare a incendiilor se executa în cabluri cu conductoare din cupru cu 
exceptia cazurilor cand sistemul este proiectat sa lucreze în alte tehnologii (de exemplu, cabluri 
optice). Diametrul minim al conductoarelor va fi de 1,36mm.  
Circuitele electrice destinate instalatiilor de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu se 
instaleaza, de regula, in zone cu risc mic de incendiu (cu exceptia celor din incinte protejate). Daca 
este necesar  trecerea traseelor de cabluri prin alte zone, trebuie utilizate sisteme de cabluri astfel 
încat sa nu fie împiedicate:  

a) receptia unui semnal de detectare de catre echipamentele de control si semnalizare; 
b) transmiterea semnalului de alarmare catre dispozitivele de alarmare; 
c) transmisia comenzilor catre echipamentele de protecie împotriva incendiului.  
Cablurile care trebuie sa ramana in functiune mai mult de 1 minut dupa detectarea incendiului 

trebuie sa reziste la efectele focului un timp de cel putin 30 de minute sau sa fie protejate pentru 
aceasta perioada pentru a asigura continuitatea în funcionare si/sau transmisia semnalului.  
Aceste cabluri sunt cele care asigura:  

a) conectarea dintre echipamentele de control si semnalizare si echipamentul de alimentare cu 
energie electrica daca se gasesc in carcase diferite; 

b) conectarea dintre parti ale echipamentelor de control si semnalizare daca se gasesc în 
carcase diferite; 

c) conectarea dintre echipamentele de control si semnalizare si panourile repetoare de 
semnalizare si/sau de comanda;  

d) functionarea într-o zona cu risc mare de incendiu (de exemplu activarea trapelor de evacuare 
a fumului si gazelor fierbinti, clapetele antifoc, dispozitivele de alarmare).   
Circuitele electrice care conecteaza echipamentele de control si semnalizare cu detectoare, 
declansatoare manuale, dispozitive de alarmare etc. pot fi în sistem radial sau în bucla.   
Liniile radiale dintr-o zona supravegheata cu dispozitive de detectare se pot executa cu  cabluri cu 
întârziere la propagarea focului.  
Liniile radiale ce trec printr-o zona, în plan orizontal, nesupravegheata de dispozitive de detectare 
trebuie sa se excute cu sisteme de cabluri rezistente la foc cel putin 30 min. sau sa dispuna de o 
protectie care sa reziste pe durata respectiva, pentru a asigura continuitatea în functionare si/sau 
transmisia semnalului.  
În cazul în care caile de transmisie sunt instalate în bucla, vor fi utilizate cabluri separate pentru caile 
de transmisie de intrare si iesire.  
La utilizarea circuitelor electrice în bucla trebuie avut în vedere evitarea posibilitatii deteriorarii 
simultane a celor doua capete ale buclei (ruperea cablului sau scurtcircuit).  
La amplasarea ambelor capete ale buclei în acelasi spatiu, se iau masuri suplimentare de protectie 
mecanica sau se distanteaza suficient cele doua capete ale buclei, pentru evitarea unui defect 
simultan.  
Daca conexiunile în linii radiale sau în bucla, traverseaza mai multe niveluri ale cladirii, cablurile 
trebuie sa reziste conform scenariului de securitate la incendiu, 90 de minute. 
Când se folosesc cabluri multipereche sau cabluri flexibile niciuna dintre perechi nu va fi utilizata 
pentru alte circuite decât cele aferente sistemului de alarma la incendiu.  
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Conexiunile electrice nu se realizeaza decât în carcasele echipamentelor. În cazul în care acest lucru 
nu este posibil, conexiunile trebuie realizate într-o cutie de conexiuni, accesibila si identificabila. 
Realizarea conexiunii nu trebuie sa reduca rezistenta la foc a traseului.  
Circuitul electric care alimenteaza cu energie electrica echipamenul de control si semnalizare se 
monteaza pe o intrare separata în carcasa echipamentului, fata de toate celelalte circuite electrice  
ale instalatiei de semnalizare si avertizare la incendiu. 
Rezistenta de izolatie fata de pamant a circuitelor de semnalizare trebuie sa fie minim 500kohm 
masurata la 500V în c.c..  
Pozitionarea traseelor de cabluri  se va realiza în conformitate cu documentatia tehnica. Pozitionarea 
trebuie sa tina cont de eventuale riscuri mecanice.   
Alegerea sistemelor si a cablurilor rezistente la foc se va face în concordanta cu prevederile 
Normativului de proiectare I-7-2011. (este correct art 5.3.20). 
 
 
ALIMENTAREA  CENTRALEI DE SEMNALIZARE INCENDIU 
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de detectie si avertizare incendiu este realizata din 
tablou electric  alimentat pe circuit de vitali, inaintea intrerupatorului general. Sistemul are asigurata 
o automonie la alimentarea pe sursa de rezerva, conform Normativul P 118/3-2015 modificat și 
completat cu ordinul MDRAP nr.6025/2018, art  4.3.2,  de 48 de ore in conditii normale (stare de 
veghe)  dupa care inca 30 minute in conditii de alarma generala de incendiu (toate dispozitivele de 
alarma in functiune). 
Carcasele metalice ale echipamentelor sunt legate la priza de pamant a cladirii. 
Echipamentul de alimentare electrica trebuie sa fie capabil sa semnalizeze urmatoarele defecte: 

a) pierderea sursei de baza în mai putin de 30 min.; 
b) pierderea sursei de rezerva în mai putin de 15 min.; 
c) scaderea tensiunii bateriei sub valoarea ce o face neoperabila si este indicata de 
producator; 
d) defectarea încarcatorului bateriei în mai putin de 30min. 
Pentru montarea, exploatarea si întretinerea bateriilor de acumulatoare vor fi respectate cu 

strictete conditiile impuse de producator si de reglementarile tehnice aflate în vigoare la data 
elaborarii documentatiei tehnice. 
 

INSTALATIE  AVERTIZARE PANICA (toalete persoane cu dizabilitati) 

Conform  Normativ NP-051 art. V6.6, s-a prevazut un sistem de avertizare panica pentru grupurile 
sanitare ale persoanelor cu dizabilitati. 
Sistemul ofera  persoanelor cu dizabilitati posibilitatea de a solicita ajutor dintr-o toaleta ce se afla 
intr-o cladire publica, aceste incaperi trebuiesc echipate cu mijloace de declansare a unui apel. Acest 
apel va fi semnalizat optic sau acustic in dispeceratul tehnic (Dispeceratul de Securitate). 
Sistemul propus se instaleaza la Obiectiv 2.1 (Arena de Tenis „Simona Halep”) si Obiectiv 2.2 (Arena 
de tenis mica 1000 locuri).  
S-a prevazut un sistem de avertizare panica IP pentru grupurile sanitare ale persoanelor cu dizabilitati. 
In fiecare grup sanitar s-a montat cate un buton de urgenta/anulare urgente. Avertizarea panicii va fi 
transmisa la Dispeceratul de Securitate, prin  intermediul unui afisaj LCD, care afiseaza indicativul 
grupului sanitar de unde se transmite semnalul de panica. 
Unitatea de afisare amplasata in camera de securitate, va semnaliza apelul optic si sonor. Apelul se 
poate anula doar din interiorul toaletei, prin actionarea butonului de anulare. 
Cablarea echipamentelor s-a realizat cu cabluri fara halogen. 
 
 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
 

Soluți i  p entru  
s truct uri  

s igure   
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written cons ent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată s au multiplicată fără acordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

DEXȚ-OSP-R00 267 / 393 
 

INSTALATIE ALARMARE VOCALA 
Se va prevedea un sistem de alarmare vocala conform EN54-4, EN54-16, EN54-24, EN60849 si P118-
3/2018 si SR CEN/TS 54-32. Se vor monta difuzoare EN54 in toate spatiile inchise si in zona de parcare. 
Se va prevedea un sistem de alarmare pentru cladire cu urmatoarele functionalitati : 
- Sistem de evacuare in caz de incendiu; 
- Sistem de avertizare in caz de pericol (dezastre) 
- Instructiuni pentru indicatii legate de coordonarea activitatilor de evacuare ; 
- Sistem de sonorizare general, ce permite anunturi generale;  
Sistemul propus se instaleaza la Obiectiv 2.1 (Arena de Tenis „Simona Halep”) si Obiectiv 2.2 (Arena 
de tenis mica 1000 locuri). 
Sistemul de Alarmare Vocala se va interconecta cu Sistemul Profesional de Sunet al Arenei astfel se 
va permite difuzarea de anunturi de urgenta si evacuare si pentru suprafata de joc. 
Acesta este un sistem ce permite difuzarea de anunturi generale “all call”, anunturi pe mai multe zone. 
In cazul unui eveniment ce vizeaza centrala de detectie si avertizare la incendiu, acestea transmit un 
mesaj ce se va fi amplificat si transmis catre difuzoarele aferente instalatiei de alarmare vocala. 
Rack-urile de alarmare vocala se vor instala in camera Dispeceratului de Securitate. 
Toate echipamentele sistemului de Alarmare Vocala sunt sisteme certificate EN54 de 100V. 
Instalatia de Alarmare vocala va fi interconectata in sistemul software de management, BIS prin 
Automation Engine cu OPC Server din cadrul Dispeceratului de Securitate.  
Licenta Software de pe OPC Server din dispecerat  poate integra in BIS pana la 50 buc. Network 
Controllers. 
Cablarea difuzoarelor se va realiza cu JEH(st)H 2x2x1,36 E90 PH90. 
Masurarea presiunii acustice / inteligibilitate (STI) conform SR EN IEC 60268-16/2021, este in sarcina 
contractorului, si se va realiza astfel: 
- se va masura presiunea acustica, care trebuie sa fie mai mare cu 10dB fata de zgomotul 

ambiental, dar nu mai putin de 70dB. 
- la cererea Beneficiarului se poate realiza masurarea inteligibilitatii sunetului STI care, va fi 

minim 0,5 STI. 
Sistemul de Alarmare Vocala trebuie sa functioneze minim 24 ore in stare de repaus, urmate de 
alimentarea Sistemului în stare de alarmare vocala pentru cel puțin 30 min. (conform SR CEN/TS 54-
32/2020) la lipsa alimentarii de baza. 
Toate elementele sistemului de Alarmare Vocala sunt alimentate si din acumulatori dedicati, prin 
intermediul surselor de alimentare dedicate EN54-4. 
 
INSTALATIE DETECTIE SI AVERTIZARE EFRACTIE 
Platforma Modulară de Alarmare la Efractie oferă solutii de securitate customizate pentru diferite 

tipuri de aplicatii, precum prezentul proiect. Noua centrala de detectie efractie permite sistemului de 

securitate sa se adapteze cerintelor individuale ale clientului final, datorita structurii sale modulare. 

Astfel centrala se poate extinde in functie de necesitati prin adaugarea unor noi module în structura 

sa. 

Centrala de detectie efractie asigura securitate optima folosind tehnologie de ultima ora, fiind 

conforma cu standardele CE si cu standardul german de securitate VdS clasa C. 

Sistemul detectie-avertizare efractie (EFR) proiectat asigura detectia incercarilor de intruziune in 

zonele protejate si alarmarea fortelor de interventie in timp util.  

Sistemul realizeaza o supraveghere si comanda unica asistata de centrala efractie, a cladirii 

obiectivului si a cailor de acces ce ar permite intrarea prin efractie. 

Dispecerizarea integrata a semnalizarilor trebuie sa asigure informarea și sprijinirea operatorului în 
vederea coordonarii activitaților de soluționare a incidentelor precum și o serie de masuri automate 
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(de exemplu semnalizari la distanta, la factorii responsabili, actiuni automate etc.) și arhivarea tuturor 
evenimentelor și manevrelor de operare efectuate. 
Sistemul propus se instaleaza la Obiectiv 2.1 (Arena de Tenis „Simona Halep”) si Obiectiv 2.2 (Arena 
de tenis mica 1000 locuri). Centralele se vor conecta in Software-ul de Management BIS (Buildin 
Integration System). 
Sistemul de detectie si alarmare la efractie va fi gestionat de centrale antiefractie conectate la 
software-ul de management BIS (Building Integration System). 
Obligatoriu vor fi supravegheate urmatoarele spatii:  

- zonele tehnice critice 
- camera tablou electric general 
- camere tehnice 
- generatoare 
- post trafo 
- camere cu echipamente de control si monitorizare 
- casele de bilete 
- Spatii comune de circulatie din zona Chioscurilor 
- Zonele de acces in cladire 

Toate informatiile vor fi concentrate la dispecerat unde vor fi analizate cu un software de management. 
Circuitele de alimentare cu energie electrica a sistemului antiefractie vor tregui sa fie asigurate din 
doua surse (baza si rezerva) iar toate sursele de alimentare si centrala de semnalizare vor avea 
acumulatoare locala de back-up. 
Zonele protejate vor fi supravegheate de senzori de miscare cu dubla tehnologie de detectie si 
protectie la sabotaj sau mascare (anti-masking), de contacte magnetice pe usi de acces si butoane de 
panica montate la casele de bilete. Toate aceste elemente vor fi grupate in partitii pentru a asigura 
securitatea anumitor zone din cladire in timp ce restul cladirii este inca populat. Partitiile se pot 
arma/dezarma automat dupa un program sau la diverse evenimente, si se mai pot arma manual de 
la tastaturi specifice conectate la sistemul de efractie si amplasate conform planurilor atasate.  
 Alarmele vor fi afisate pe aceste tastaturi si vor fi semnalizate la sirene sau flash-uri. Sistemul permite 
crearea unor tipuri diverse de zone (24 de ore, instant, delayed, tehnic, etc.) si semnalizarea 
sistemului la alarmele venite de la acestea va fi diferita. 
Echipamentele de detectie vor fi conectate la module LSN Gateway, modul ce suporta pana la 127 
elemente de detectie conectate in bucla LSN. Sirenele vor fi conectate la centrala efractie MAP 5000. 
Elaborarea structurii sistemului si amplasarea elementelor sale s-a facut pe zone de protectie cu 
armare/dezarmare distincta de la nivelul centralei.  

Zonarea de principiu, pentru activarea sistemului, se face prin soft, din centrala, si va 
cuprinde: 

- zone active 24/24 h pentru butoanele panica, detectorii de geam spart, detectorii de 
vibratii; 

- zone active instant pentru detectori de miscare PIR, contacte magnetice. 
a) Functionarea in stare normala 

In starea normala de functionare (nici o semnalizare de la reteaua de detectie si semnalizare) centrala 
supravegheaza starea sistemului: 

- continuitatea retelei de interconectare; 
- integritatea si buna functionare a sursei de alimentare (de baza din reteaua de 220V si rezerva 

din acumulatorii proprii); 
b) Functionarea in stare de alarma 
Scenariu de functionare 

Orice tentativa de patrundere prin efractie in oricare din zonele protejate este sesizata instantaneu 
prin elementele prezentate anterior si transmisa la centrala de supraveghere. Sistemul fiind adresabil 
localizeaza si indica locul exact in care are loc tentativa de patrundere prin efractie si este transmis la 
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dispeceratul de paza. In acelasi timp centrala comanda avertizarea acustica. Evenimentele sunt 
memorate si stocate in memoria centralei.  

Dupa rezolvarea problemei, sistemul se reseteaza si revine in starea normala de functionare. 
Subsistemul va contine urmatoarele elemente principale: 

- Detectoare de miscare tip PIR, care executa supravegherea automata a spatiilor in care pot 
aparea tentative de efractie (in spatiile tehnice si la Punctul de Control); 

- Contacte magnetice, care monitorizeaza starea usilor;  
- Unitati de armare / dezarmare pentru realizarea functiei de armare individuala a partitiilor, 

montate la Punctul de control si la Serviciul IT Comunicatii de la nivel 0; 
- Sirene efractie pentru interior / exterior pentru alarmare in cazul unei tentative de efractie 

sau de atac armat; 
Centrala de efractie de tip adresabila, programabila, Bosch Security tip MAP 5000 este 
amplasata in Camera Dispeceratului de Securitate. Alarmarea in cazul  detectarii unei 
tentative de efractie se face: 

- optic si sonor, cu afisarea in clar pe un  display LCD, al senzorului care a  fost alarmat la nivelul 
centralei ; 

- sonor, la nivelul sirenelor exterioare si interioare de alarmare instalate. 
Reteaua de detectie este relizata cu detectori de miscare  PIR si contacte magnetice. 
Reteaua de alarmare este realizata cu  sirene de exterior (semnalizare sonora si optica) cu 

autoalimentare si sirene de interior (semnalizare sonora). 
Cablarea elementelor sistemului de Detectie Efractie se realizeaza cu cabluri fara halogen. 
Alimentarea de rezerva se va asigura alimentarea din baterii de acumulatori. Aceasta va functiona in 
tampon cu reteaua de 230 Vca (alimentare din transformatorul de servicii interne a statiei) si va 
asigura alimentarea intregului sistem de securitate pe o durata de minim 24 ore in stare de veghe si 
30 de minute in alarma.  
Functiile sistemului detectie si avertizare efractie: 

- protectia obiectivului impotriva patrunderilor prin efractie din exteriorul spre interiorul 
acesteia; 

- protectia spatiilor tehnice importante din cadrul cladirii impotriva patrunderilor prin 
efractie din exterior si din interiorul cladirii; 

- protectia spatiilor de importanta deosebita contra patrunderilor prin efractie din 
interiorul cladirii; 

- semnalizarea acustica locala in punctele de securitate si in exteriorul cladirii a incercarilor 
de patrundere prin efractie in zonele protejate; 

- sistemul este modular si usor upgradabil ; 
- detectia in cazul sabotajului elementului de detectie (tamper);  
- detectia in cazul sabotajului liniei de transmise date;  
- memorie nevolatila cu stocarea unui jurnal de evenimente de tip data/ora/eveniment;  
- functionarea in cazul absentei tensiunii prin intermediul bateriei acumulator;  
- partitionarea zonelor de detectie;  
- afisaj digital (LCD) al evenimentelor.  
- detectia încercarilor de intruziune in zonele de securitate; 
- semnalizarea operatorilor cu privire la tentativele de efractie la nivelul zonelor de 

securitate, cu indicarea zonei in care au loc acestea; 
- dezactivarea individuala a zonelor de securitate pentru permiterea accesului autorizat in 

zona, cu comanda locala de armare/dezarmare sau din dispecerat; 
- posibilitatea de programare / reprogramare din dispecerat a codurilor de acces in 

vederea armarii / dezarmarii locale de la unitatile locale;  
- dezactivarea individuala a zonelor de securitate in cazul in care este necesara efectuarea 

de lucrari care ar duce la generarea de alarme false; 
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- memorie de evenimente. 
 
 
 
INSTALATIE  CONTROL  ACCES 
Sistemul de control acces ce va fi instalat, va avea ca functii principale, controlul, gestionarea si 
monitorizarea personalului precum si monitorizarea si gestionarea accesului autovehicolelor in 
interiorul obiectivului prin verificarea autorizatiei de acces a persoanei care solicită accesul în zona. 
Sistemul de control acces se va realiza într-o arhitectura deschisă, tinind cont de destinatia clădirii, 
astfel încât mișcarea pe fluxurile de acces să se desfasoare în mod controlat. Sistemul va fi modular, 
pentru a permite modificarea configuratiei sistemului conform solicitarilor beneficiarului. 
Sistemul propus se instaleaza la Obiectiv 2.1 (Arena de Tenis „Simona Halep”) si Obiectiv 2.2 (Arena 
de tenis mica 1000 locuri). Sistemele se vor conecta in Software-ul de Management BIS (Buildin 
Integration System). 
Interconectarea se va realiza astfel: 

- cu subsistemul de supraveghere video – la trecerea printr-un filtru de control acces sunt 
redate si inregistrate,  imagini video pe echipamentele dedicate acestui sistem. 

- cu sistemul de detectie si avertizare la incendiu – in momentul declansarii alarmei de 
incendiu, toate filtrele de control acces, vor trece pe pozitia "deschis" (toate usile se vor debloca si 
turnichetii se vor plia). 
Sistemul de control acces se va realiza într-o arhitectura deschisă, tinind cont de destinatia clădirii, 
astfel încât mișcarea pe fluxurile de acces să se desfasoare în mod controlat. Sistemul va fi modular, 
pentru a permite modificarea configuratiei sistemului conform solicitarilor beneficiarului.  
Statia de lucru pentru gestionarea sistemului, se va instala in Dispeceratul de Securitate.  
Componenta sistemului de control acces este urmatoarea: 

- Statie client pentru administratrea sistemului, inclusiv software-ul de control al accesului; 
- Module de control acces; 
- Module intrari/iesiri; 
- Cititoare  proximitate; 
- Dispozitive de blocare usi (electromagneti/electroyale) pentru usi; 
- Contacte magnetice, pentru monitorizare deschidere usa; 
- Butoane pentru iesire in caz de urgenta; 
- Butoane cerere deschidere usa deschidere usa; 
- Dispozitive hidraulice inchidere usa. 
- Bariere auto pentru zona parcare VIP 
- Turnicheti de acces. 
- Sistemul de control acces va fi interconectat cu sistemul detectie la efractie, sistemul de 

supraveghere video si sistemul de incendiu. 
FUNCTIILE SISTEMULUI 

Sistemul de control acces, va realiza următoarele funcții: 
- funcția de limitare a accesului, permitand accesul în spatiile  controlate numai persoanelor 

autorizate; 
- funcția de monitorizare a starii ușilor (inchis/dechis) cu posibilitatea transmiterii acestor 

informații  spre un dispozitiv de comanda centralizata (PC); 
DESCRIEREA SISTEMULUI 
Sistemul de control acces este gestionat de unitatile de control acces (controllere), si modulele de 
extensie ale acestora. Instalatia are ca scop identificarea si restrictionarea accesului in anumite spatii 
functie de drepturile acordate fiecarui utilizator. La fiecare punct de intrare/iesire in zona protejata, 
exista un dispozitiv care citeste un identificator aflat in posesia solicitantului, analizeaza drepturile lui 
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de acces si deschide usa sau semnalizeaza interdictia. Dupa intrarea persoanei usa se inchide in mod 
automat cu ajutorul unui dispozitiv hidraulic de inchidere.  
Daca usa este fortata, controllerul va semnaliza mesaj de fortare usa, prin intermediul contactului 
magnetic, montat pe usa. 
Unitatiile de control de pe fiecare nivel al cladirii, vor fi conectate la SWITCH-urile (LAN-ul de 
Securitate), dedicate sistemului de control al accesului, amplasate in unitatiile RACK dedicate.  
Amplasarea in camp a echipamentelor sistemului, este redata in planurile de amplasare, atasate de 
asemenea in partea desenata a documentatiei. 
Conectarea modulelor control acces la switch-uri se va realiza cu cablu FTP cat6 LSZH cu clasa de 
reactie la foc B2caS1d1A1. Conectarea cititoarelor se va realiza cu cablu JH(St)H 2x2x0.8 fara halogen 
si clasa de reactie la foc B2caS1d1A1. 
Sistemul de control al accesului se va monitoriza “on-line”, modulele de control acces fiind conectate 
la nivelul unui computer central. La nivelul acestuia sunt înregistrate și datele corespunzătoare 
drepturilor de acces. Aceste date sunt transmise de la nivelul computerului central către unitățile de 
comandă ale ușilor (module de control acces). Tot prin intermediul computerului se realizează 
programarea cartelelor pentru utilizatorii din sistem. 
Unitatile de control acces isi pastreaza functionalitatea la intreruperea conexiunii LAN, acestea fiind 
echipate cu memorie de evenimente si stocarea drepturilor de acces, iar la restabilirea comunicatiei 
de date, sincronizarea se va realizeaza automat. 
 
ALIMENTAREA SISTEMULUI CONTROL ACCES 
Modulele de control acces si modulele expande intrari iesiri au alimentare cu back-up, fiecare sursa 
de alimentare fiind echipata cu un acumulator de 12V/9Ah. Alimentarea surselor de control acces 
este realizata din circuite electrice de siguranta si cu alimentare din generator electric. 
 
INSTALATIE SUPRAVEGHERE VIDEO 
Sistemul de supraveghere video are rolul de a realiza monitorizarea si supravegherea video din zonele 
de interes, prelucrarea si inregistrarea imaginilor preluate, pe echipamente specializate, vizualizarea 
imaginilor pe monitoare, permitand personalului dedicat cu urmarirea functionarii sistemului o 
actiune rapida in cazul aparitiei unor disfunctii sau evenimente nedorite in punctele supravegheate.  
Pentru supravegherea tribunelor si peluzelor se vor folosi camere video mobile sau fixe, de interior 
sau exterior. Camerele video vor transmite stream-uri de date (imagini video in format digital, folosind 
protocolul de reta TCP/IP), care se vor concentra in SWITCH-uri locale. Conectarea locala a SWITCH-
urilor se va face in retea, cu cablu fibra optica singlemode, fara halogen. Datele vor fi transmise spre 
Punctul de comanda, prin cablu fibra optica. Inregistrarea se va realiza pe echipamente de tip 
Network-attached storage echipate cu unitati de memorie care sa asigure pastrarea inregistrarilor 
video de la toate camerele video, pentru o perioada de cel putin 30 de zile. 
Sistemul propus se instaleaza la Obiectiv 2.1 (Arena de Tenis „Simona Halep”) si Obiectiv 2.2 (Arena 
de tenis mica 1000 locuri) si Obiectiv 2.3 (Terenuri de tenis de antrenament).  
Toate camerele video se vor centraliza spre vizualizare local cat si in Dispeceratul de Securitate de la 
Stadion. 
Managementul inregistrarilor va fi asigurat de un soft dedicat, instalat pe server specializat. 
Imaginile vor putea fi urmarite in timp real sau din inregistrari pe monitoarele amplasate in 
Dispeceratul de Securitate / Punctul de Comanda  si in puncte distincte de interes special (ex.: centrul 
operativ jandarmerie). Inregistratoarele se vor monta in rack-uri distincte in camera Tehnica a 
Dispeceratului de Securitate. 
Operatorii vor viziona imagini in direct sau inregistrate prin intermediu a doua statii. Astfel fiecare 
operator, va putea vizualiza imagini din locatie, pe  monitoare de 55", montate pe un panou frontal. 
Prelucrarea imaginilor si operarea sistemului, se va realiza de la un pupitru, unde va fi montat 1 
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monitor de 27"  pentru sistemul de supraveghere video si o tastatura de control cu joytstick, pentru 
camere video.  
Managementul intregului sistem de supraveghere, se realizeaza cu ajutorul platformei software 
(BVMS). In acest fel se vor vizualiza imaginile de la mai multe camere simultan indiferent de momentul 
de timp al imaginilor video.  
Camerele video vor ajuta la supravegherea zonelor protejate, vor permite verificarea respectarii 
procedurilor de tranzitarea a filtrelor de acces, etc. 
Sistemul de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis, va realiza monitorizarea si supravegherea 
urmatoarelor zone: 

- perimetrul obiectivului; 
- punctele de acces cu turnicheti; 
- punctele de acces in cladire; 
- holurile si zonele de alimentatie spectatori; 
- tribunele si peluzele; 
- zonele VIP; 
- zone protejate: spatiile tehnice, zona birourilor si a vestiarelor; 
- zonele de parcare spectatori, mass-media si zona VIP. 

Dispunerea echipamentelor dedicate acestui sistem in camp este redata in planurile de amplasament, 
atasate in prezenta documentatie. 
Autonomia sistemului de supraveghere video, la nivelul fiecarei Arene,  va fi asigurata de surse 
neintreruptibile de alimentare UPS, pana la pornirea grupului electrogen. 
Camerele video din sistem vor avea o rezolutie cuprinsa intre 2Mpx-5Mpx. 
Camerele video se vor alimenta PoE (Power over Ethernet) prin cablu  FTP Cat. 6 fara halogen, din 
switch-urile PoE montate in rack-uri, acestea fiind alimentate din UPS. 
Conexiunea fiecarei camere se va face la cel mai apropiat rack de Securitate. 
Monitoarele utilizate sunt de tip LED, color și se amplasează în camera Dispeceratului de Securitate. 
Conexiunile intre elementele sistemului de supraveghere video se vor realiza cu cabluri montate in 
tuburi de protectie sau prin paturi de cabluri de curenti slabi. 
Pentru supravegherea video din zona Tribunelor sunt dispuse pe structura metalica a tribunelor 
camere video de inalta rezolutie care vor supraveghea zonele aglomerate din Peluze si Tribune. 
 
INSTALATIE TICKETING 
Sistemul de ticketinig este un sistem de control acces care permite verificarea biletelor. Practic va avea 
rolul de a elibera bilete cu coduri de bare si carduri personalizare RFID de catre casierii, precum si 
controlul accesului in incinta Arenelor pe baza acestora. 
Sistemul propus se instaleaza la Obiectiv 2.1 (Arena de Tenis „Simona Halep”) si Obiectiv 2.2 (Arena 
de tenis mica 1000 locuri) si  va fi dotat cu casierii si puncte de control acces. Tichetul sau cardul RFID, 
vor fi personalizate cu cu toate datele pe care beneficiarul le doreste (tip tichet/card, valabilitate, tip 
persoana, pret, etc). 
Toate echipamentele periferice vor fi conectate la serverul cu baza de date pentru informatii online. 
Fiecare poarta de acces va dispune de propriul controller, responsabil de comunicatia cu baza de date 
si managementul cititoarelor precum si de deblocarea turnichetului. 
Va fi asigurata si functia de control a «  Off – line ». In cazul in care comunicatia cu baza de date va fin 
intrerupta din motive independente, echipamentele de control vor stoca datele si vor putea valeda 
tichete la fata locului pe baza de « White- list » si « Black-list », liste stocate in memoria flasf a 
controller-elor. In momentul in care conexiunea cu baza de date se va reface, toate datele stocate vor 
fi transmise automat catre server. 
Controller-ul va coordona si controla cititoarele, turnichetii, afisajele, semnalele optice si acustice. 
Acesta va fi responsabil si pentru comunicatia cu serverul central. Conttroller-ul va dispune de 
memorie interna de tip flash care poate stoca pana la 100000 de inregistrari 
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Casieriile vor indeplini toate cerintele pentru un punct de vanzare eficient si modern. Componentele 
hardware vor fi speciale pentru un sistem profesional de ticketing.  Echipamentul de operare care va 
dota casieriile va avea o interfata prietenoasa si sugestiva, cu un meniu simplu si bine structurat. 
Acesta va include toate functiile specifice pentru vanzarea rapida si in conditii de securitate ridicata. 
Toate meniurile vor fi in limba romana. Accesul va fi securizat si va fi structurat pe niveluri de acces. 
Platile vor putea fi efectuate numerar, cu card bancar, sau virament. Orice tichet sau card poate fi citit 
si totalitatea informatiilor disponibile vor fi afisate pe ecran. 
 
INSTALATIE CEASOFICARE 
Tinand cont de specificul și natura activitaților desfașurate pe Arenele de Tenis, se impune instalarea 
unui sistem de cesuri sincronizate in inreg Complexul. Sistemul este compus din unitatea master care 
este instalată în rack-ul din din Camera tehnica din Dispeceratul de Securitate și ceasurile Slave 
instalate în toate punctele de interes din cladire. Sincronizarea unitatii de ceas master se realizează 
printr-o legatura GPS/Internet. Sincronizarea retelei de ceasuri slave conectate cu unitatea master se 
face pe retea LAN. Pentru sincronizarea retelei locale de calculatoare cu unitatea master de ceas, 
aceasta se va conecta la rețeaua LAN  prin portul dedicat RJ45. Unitatea master de ceas va functiona 
ca server de timp pentru reteaua locală de calculatoare, comunicand pe protocol NTP. Unitatea 
master de ceas cat și ceasurile slave vor fi alimentate din tabloul de receptoare vitale. 
Se vor prevedea ceasuri pentru urmatoarele spatii: 

- Camera de control 
- Zona mixta acces sportivi 
- Vestiare sportivi 
- Vestiare arbitrii 
- Sala antrenament 
- Sali de conferinte 
- Spatii media si fotografi 
- Studiouri TV 
- Zone VIP 

- Zona spatii comune Comerciala 

INSTALATIE DATE VOCE CATV 
Prezentul sistem are ca principale obiective următoarele aspecte: functionalitate, scalabilitate, 
adaptabilitate si un management facil al retelei. 
- Funcționalitate – rețeaua trebuie să asigure o conectivitate utilizator-utilizator si utilizator-

aplicatie la un inalt nivel de siguranta si viteza. 
- Adaptabilitate – reteaua este astfel proiectata incat sa nu contina nici un element care sa limiteze 

implementarea de noi tehnologii viitoare. 
- Management facil – se poate asigura o monitorizare usoara a retelei si poate fi asigurata o 

stabilitate maxima a operatiilor. 
Sistemul propus se instaleaza la Obiectiv 2.1 (Arena de Tenis „Simona Halep”) si Obiectiv 2.2 (Arena 
de tenis mica 1000 locuri).  
Cablarea de date va fi realizata cu cablu FTP Cat 6, LSZH si Fibra optica Singlemode LSZH. Soluția aleasa 
implementeaza o rețea de transmisie de date deschisa, reconfigurabilă hard și soft de tip PoLAN. Pe 
infrastructura retelei se transmit si semnale CATV catre terminalele ONT. 
Punctul de concentrare al instalației va fi în încăperea tehnica a Dispeceratului de Securitate. 
Echipamentele din această încăpere se vor conecta la rețeaua furnizorului de servicii IT cu cabluri de 
fibră optică singlemode. 

Traseele fizice sunt gandite încat să se integreze în sistemul celorlalte trasee de curenti slabi. Astfel 
cablurile sunt pozitionate în jgheaburi dedicate curentilor slabi. Coborarile spre prizele/ONT-urile de 
date se vor realiza în tuburi de protectie, recomandat la distantă de minim 30 cm fată de circuitele de 
fortă. Toate cablurile folosite în instalatia de voce-date-catv sunt ecranate.  
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Proiectul propune o solutie care asigură o retea deschisă de transmisie date-voce-catv, care permite  
extinderea și reconfigurarea usoara ulterior instalării. 
Funcțiile sistemului de voce-date-catv 

- Realizarea transmisiilor de voce-date-catv; 
- Posibilitatea conectării echipamentelor la rețea (computer, telefon, fax, imprimantă,  
- sisteme de securitate 
- Pentru comunicatia LAN a tuturor sistemelor de Curenti Slabi din Cadrul Complexului Sportiv 

se va prevedea o retea centralizata de Fibra Optica care va permite integrarea acestora in 
Software-ul de Management BIS (Building Intergration System). 

Cateva caracteristici generale ale retelei de voce-date-catv în varianta de cablare structurată: 
- este destinată pentru comunicatii de voce si date catv prin intermediul ONT-urilor dedicate 
- permite conectarea în retea a orcărui tip de calculator; 
- este configurabilă hard si soft în orice moment la dorinta beneficiarului; 
- respectă un standard de înalt nivel tehnologic care permite acoperirea necesitătilor de 

dezvoltare ale retelei; 
- documentatia de cablare este simplă si clară; 

Prin intermediul retelei PoLAN se asigura si distributia semnalului de la televiziunile terestre si satelit 
in urmatoarele spatii: salii multifunctionale, baruri, puncte de deservire, spatii publice, puncte de 
alimentatie publica, birouri, saloane V.I.P, administratie, etc. 
Cablarea de fibra optica tip POL determină o singură infrastructura de rețea pentru toate 
echipamentele de date sau voce, wireless si CATV. Aceasta infrastructură este rapidă, fiabilă, eficientă, 
flexibilă și permite conectarea oricarui tip de echipament de retea ethernet (inclusiv wireless) sau 
telefonie. 
Cu ajutorul tehnologiei GPON, in continua dezvoltare astăzi, in viitorul apropiat computerele desktop, 
serverele locale, precum si alte echipamente de retea se vor conecta direct pe fibra optica. O retea 
moderna trebuie să aticipeze viitoarele tehnologii, fara a fi nevoie de a schimba reteaua la momentul 
cerintelor. 
Comparativ cu o cablare pe cupru, avantajele unei rețele de cablări de curenți slabi pe fibra optica 
sunt:  

- Costuri generale reduse; 

- Costuri de administrare reduse; 
- Adăugarea rapidă a echipamentelor de rețea si integrarea lor intr-o retea unica, administrata 

rapid si usor; 

- Schimbarea poziției stațiilor de lucru conectate în rețea nu necesită muncă suplimentară, 

sistemul detectându-le automat și alocandu-le aceleași drepturi de acces in retea; 

- Intergrarea centralei telefonice si transmisie de semnal pe fibra optica; 

- Integrarea semnalului TV;  

- Posibilitatea de reorganizarea rețelei extrem de ușor; 

- Remedierea problemelor de rețea se face într-un timp mult mai scurt, rapid, flexibil și fiabil; 

- Securitatea sporita prin criptare AES128bit; 

- Redundanța rapidă și eficientă in caz de dezastru sau defectiuni majore. 

- Reducerea consumului electric cu pana la 50% prin eliminarea rackurilor suplimentare; 

- Economisirea spațiului prin eliminarea camereler intermediare necesare într-o retea pe cupru. 

- Imunitatea retelei la influentele electromagnetice. 

- Instalarea porturilor de ethernet se poate extinde pana la 20 de km, și nu este limitată la 100 

metri așa cum este cazul retelelor de cupru. 

Soluția de comunicație se configurează cu un singur rack central (Rack MAIN), iar până la utilizator 
sunt numai echipamente pasive in rețea. Conectarea echipamentelor la reteaua de fibra optică se 
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face prin dispozitivele de punct final, denumite in literatura de specialitate ONT-uri (Optical Network 
Terminal).  
Acestea sunt situate lângă utilizatorii finali și oferă interfețe Gigabit (GPON), 10Gbit (XPON), 40 sau 
100G (NG-PON2).  Cu ajutorul splitterelor optice pasive intermediare, mai multe ONT-uri pot fi 
conectate la același port PON (Passive Optical Network) de pe OLT (Optical Line Terminal), reducând 
considerabil cantitatea de fibre sau cabluri din toata rețeaua LAN. Acestea echipamente terminale 
pot fi de diferite tipuri si capacități: ONT simple cu 1, 2, 4, 8, 16 sau 24 porturi, inclusiv cu optiuni de 
PoE (Power Over Ethernet), la toate aceste modele. ONTurile cu PoE furnizează alimentare cu energie 
electrică, fără a fi necesară o alimentare locală a echipamentelor conectate: cameră de luat vederi, 
Acces Point WiFi, telefon IP, etc. ONTurile standard conectează diverse echipamente de comunicație, 
cu ar fi: computere, telefoane analogice, imprimante, etc. Toate aceste echipamente se alimentează 
local din priză. Către ONT-urile conectate la rețea, comunicația se face cu ajutorul echipamentului de 
linie principal, tip OLT (Optical Line Terminal) care gestionează și  determina exact modul în care vor 
fi utilizate aceste conexiuni.  
Pentru o eficiență adaptată la necesarul de azi, initial ONTurile si OLT-ul vor fi configurate, la 
momentul instalarii, cu Gbit Ethernet (1000Mbps BaseT). In viitor, reteaua o să fie capabilă să suporte 
capacitati de transmisie mari,  de tip NG-PON2 - 10G, 25G, 50G sau chiar 100G, fâcand astfel față 
evolutiei capacitatiilor crescute de flux de date, fără a fi necesara schimbare retelei, ci numai 
echipamentelor terminale si de linie, respectiv carduri de linie din OLT si ONTurile finale.   
Capacitate de comutare a echipamentului de linie (OLT) trebuie capabila sa suporte capacitate de 
switch de date duala de 40Gbps si legaturi de conectarea intre echipamente (exe: server, router) de 
mare capacitate mare: 2x10G. Matricea de comutare găzduită pe două plăci de controlere distincte, 
care vor furniza o redundanță la nivel de sistem. In viitor, matrice de comutare duală trebuie sa poate 
fi extinsa la minim 1,25 Tbps și legături de mare capacitate 2x100G 
Deasemenea, sistemul propus trebuie să includă mecanism de protecție împotriva duplicarii de serie 
(SN) și să dezactiveze automat ONTurile pentru următoarele cazuri; 

- Un ONT la distanță trimite un PONID difuzat într-un mesaj de serie PLOAM. Acest lucru indică 
faptul că ONT poate să nu fie acelasi inregistrat la distanță sau că un al doilea ONT utilizează același 
număr de serie este pe PON. 

- Un ONT trimite un mesaj de serie PLOAM care nu se potrivește cu ID-ul atribuit. 
- Un ONT trimite un mesaj de serie PLOAM, dar ONT nu a primit un PON-ID. 
- Un mesaj PLOAM dezactivat a fost trimis la ONT de trei ori și ONT nu a fost dezactivat. ONT-ului 

i se trimite apoi un mesaj de dezactivare PLOAM  
Instalare ONT 
ONT-urile noi detectate pe PON sunt detectate automat și se aplică configurația implicită minimă. La 
un singur clic, ONT-ul este acceptat în rețea și se aplică configurația completă. Serviciile implicite 
care trebuie aplicate pe porturile GE pot fi predefinite de către Operatorul de rețea 
Eficienta energetica si de protectia mediului 
Echipamente POL necesita mai putina putere de alimentare si răcire. Eliminând rackurile de pe etaje, 
dispare si necesitatea alimentarii acestora cu energie electrică sau răcirea. La o rețea POL fiecare ONT 
consumă curent numai atunci când este conectat si in funcție, comparativ cu o rețea tradiționala care 
are nevoie permanent de alimentarea switchurilor de distribuție (acces), precum ;i a UPS-urilor și 
sistemelor de aer condiționat aferente.  
INSTALATIE SONORIZARE PROFESIONALA 
Se prevede un sistem de Sonorizare Profesionala pentru fiecare Arena de Tenis, care reprezintă 
principalul mijloc de comunicare între conducerea Arenelor și spectatori și este prioritar față de 
celelalte sisteme audio. 
Sistemul propus se instaleaza la Obiectiv 2.1 (Arena de Tenis „Simona Halep”) si Obiectiv 2.2 (Arena 
de tenis mica 1000 locuri). 
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ALEGEREA INCINTELOR ACUSTICE 
Sistemul audio ce va fi instalat pe aceste Arene va fi proiectat ținând cont de factori ce afectează 
performanța, acustica și factori estetici specifici acestei Arene. Proiectul va fi realizat cu tehnologia 
Bose Modeler care în mod precis prevede și documentează performanțele unui sistem audio. 

- Criteriile de calitate a unui sistem audio sunt urmatoarele: 
- Acoperire uniformă pe întreaga suprafață a tribunelor 
- Sunetul trebuie să fie distribuit uniform astfel încât toți spectatorii să audă la aproximativ 

același volum. 
Poziționarea incintelor acustice este deosebit de importantă pentru obținerea acoperirii 
uniforme. In calcule  este important calculul sunetului direct care ajunge la ascultător. 

- Nivelul potrivit al presiunii sonore 
- Sunetul trebuie să se audă clar și la volumul potrivit conținutului transmis. Sunetul emis de 

incinte trebuie să se audă mai tare decât zgomotul ambiental. 
- Eliminarea sunetului întârziat 
- Sunetul întârziat reduce inteligibilitatea sunetului și poate produce ecouri audibile deranjante. 

Proiectantul trebuie să calculeze sunetul care ajunge la urechile audienței și să preîntâmpine 
apariția ecoului. În acest fel se obține claritatea necesara anunțurilor. 

- Sunet echilibrat 
Sunetul trebuie sa fie plin, complet, echilibrat pe intreg spectrul de frecvente ca sa transmita un mesaj 
inteligibil, placut pe durata medie a unui eveniment (~2ore), sa nu devina obositor pentru 
subconstient, astfel ca eventuale mesaje de urgenta sa fie ignorate de catre spectatori. 
Toate aceste caracteristici trebuie sa fie atinse pentru evenimente sportive cu audienta in tribune. 
Solutiile moderne de sonorizare pentru arene si stadioane sunt realizate cu incinte acustice de tip 
array. 
Sistemul de sonorizare este construit cu: 

- incinte audio Bose ArenaMatch pentru exterior 
- procesoare de semnal Bose ControlSpace® ESP in functie de necesar 
- amplificatoare de semnal muticanal Powersoft 
- echipamente de monitorizare a functionarii amplificatoarelor  

Incintele audio vor fi suspendate de copertinele tribunelor, in acest sens va trebui acordata o atentie 
deosebita sistemelor de siguranta (dpdv mecanic). Solutia trebuie aprobata de catre proiectantul 
structurii de rezistenta. 

Amplificatoarele si procesoarele de semnal vor fi impartite in 2 rack-uri pentru redundanta si 
siguranta in exploatare. Fiecare dintre rack-uri detine echipamente de monitorizare . 
 
Utilizarea sistemului 
Pentru ca sistemul sa poata fi utilizat la intreaga lui capacitate, se va asigura scolarizarea personalului. 
Sistemul este intuitiv si comenzile procesoarelor de semnal vor fi usor de utilizat. 

 
Descrierea solutiei: 

Sistemul de sonorizare de putere contine: 
- un mixer digital instalat in Regia de sunet  
- surse de semnal (microfoane fixe si mobile, streamer audio) 
- 2 rackuri de amplificatoare cu cate 3 amplificatoare 
- array-uri de cate 4 boxe 
- toate accesoriile necesare pentru instalare 

 
INSTALATIE AFISARE DIGITALA 

- Pentru Arenele de Tenis se va prevedea o Tabele de Scor de tip LED. 
- Display-uri de Informare/Promovare 
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instalatie de Afisare Digitala compusa din urmatoarele: 
Toate elementele de Afisare Digitala sunt compuse din Matrice LED cu Stralucire de 6000 nit si 
Contrast de 3000:1; pentru montaj la exterior. 
Se va asigura comunicatia de date cu Sistemul de Regie a Arenelor pentru a permite difuzarea 
mesajelor de Informare/Promovare pe sistemul de Afisare Digitala. Cablurile de comunicatie vor fi de 
tip fara halogen. 
 
INSTALATIE CONFERINTA SI TRADUCERE SIMULTANA 
Se va prevedea o instalatie de conferinta si traducere simultana pentru conferinte, congrese si 
evenimente, cu echipamente de ultima generatie audio – video, sisteme de sonorizare, traducere 
simultana, sisteme de microfoane cu camere video HD cu pozitionare automata, live streaming si 
Videoconferinta video.  
Sistemul propus se instaleaza la Obiectiv 2.1 (Arena de Tenis „Simona Halep”). 
Sistemul de traducere simultană este utilizat pentru traducerea simultană în 4 (sau mai multe) limbi 
în cadrul reuniunilor la care participă persoane de diferite naționalități, permitand fiecarui ascultator 
sa selecteze limba preferata – si deasemenea a traducerii simultane indirecte sau “in cascada”.  
Solutiile de traducere simultana integrate in sistemul de audio conferinta sunt compuse din unitatea 
centrala, unitatile presedinte/delegat si pupitre interpreter pentru traducatori si se recomanda 
pentru sali de intalniri sau sedinte, in care participantii sunt de nationalitati diferite (consilii de 
administratie, intalniri ale sportivilor, comisii internationale etc.) 
Sistemele de traducere simultana wireless de tip stand alone sunt folosite in sali cu audienta sau 
public, in care vorbitorii sunt de alta nationalitate decat publicul sau in care publicul este international. 
Aceste sisteme sunt compuse din Pupitre Traducator, unitate centrala de control, antene de emisie si 
receptori individuali pentru audienta. 
Cablurile de comunicatie vor fi de tip fara halogen. 

INSTALATIE INFRASTRUCTURA BROADCAST TELEVIZIUNI 
Se va prevedea o retea de tip broadcast pentru transmisiunile cu sistem OBVAN (car de transmisiuni 
TV), acestea avand nevoie de o retea specializata in incinta Arenei de Tenis. Sistemul propus se 
instaleaza la Obiectiv 2.1 (Arena de Tenis „Simona Halep”). 
Soluția propusă se bazează pe elemente de interconectare (conectori, adaptoare), cabluri si 
convertoare de semnal de buna calitate, toate respectand standardele amintite anterior si in 
conformitate cu caietul de sarcini. 
Cu ajutorul acestei retele, sistemele de transmisiune de tip OBVAN se pot conecta cu echipamentele 
in pozitiile uzuale de transmisiune din arena. 
Solutia de interconectare de tip FOH“hybrid fiber” este una moderna care asigura conexiunea celor 
mai noi camere video de studio in zonele stabilite din interiorul arenei. 

Celelalte solutii de interconectare puse la dispozitie prin acest proiect sunt de asemenea necesare 
si completeaza solutia finala pentru transmisiunile cu OBVAN. 
Se va folosi infrastructura pasiva de tip fibra optica si conversii de semnal electric-optic si optic-
electric pentru semnalele video de tip 3G HD-SDI, infrastructura fiind capabila sa ofere posibilitatea 
de transmisiune in sistem 1080p50 (maximum). Structura pasiva de fibra optica se poate folosi si cu 
conversii pe care le detine unitatea de transmisiune OBVAN, existand porturi libere. 
Cablarea structurata pentru distributia semnalelor video si audio se bazeaza pe un sistem centralizat 
de distributie a semnalelor catre zonele de filmare. 
In functie de necesarul de conexiune din fiecare zona, axat pe specificul tipic al unei transmisii TV 
standard pentru meciurile de fotbal, semnalele pot circula in ambele sensuri. 
S-au prevazut circuitele necesare pentru transmiterea semnalelor video de la camerele TV pentru 
camere interconectate cu “hybrid fiber” si  camere TV interconectate cu FO (Net Camera Stanga, 
Net Camera Dreapta, GLT Stanga si GLT Dreapta). 
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La transmiterea semnalelor audio din pozitiile de camera catre OBVAN acestea se pot transmite in 
doua moduri, ambele prevazute in proiect si anume: 
- Prin intermediul camerelor TV instalate in pozitiile dedicate; fiecare camera TV poate transmite 

un numar dedicat de canale audio (depinde de model). Semnalele audio sunt receptionate din 
canalul de camera, la OB VAN. 

- Prin intermediul circuitelor audio dedicate pentru wallbox-urile care participa la productia 
audio; unele wallbox-uri nu au fost prevazute cu circuite audio pentru ca sursa sonora din acea 
zona nu ar prezenta interes din punct de vedere al productiei TV. Circuitele audio sunt prevazute 
sunt unidirectionale, standard impus de conectorii utilizati in mod uzual. 

Camerele care pot transmite semnal audio prin circuitul de camera sunt interconectate cu “hybrid 
fiber”. 

Pentru zona de comentatori s-au asigurat circuite video pentru transmiterea semnalelor cunoscute 
ca si PGM (semnalul de productie care fi transmis catre canalele TV partenere) si STATISTICS (semnal 
de prodcutie cu informatii auxiliare care ajuta comentatorii), dar si circuite audio care vor transporta 
semnalele audio de la pozitia de comentariu (comentatorii) la OB VAN si de la OBVAN catre pozitia de 
comentariu (intercomunicatia si semnalul de ambianta). 
Pentru zona de Studio TV prevazuta in Arena s-au asigurat circuite pentru: 
Camere TV interconectate cu “hybrid fiber”. 
Circuite audio pentru a receptiona si a transmite semnale intre studioul TV si OB VAN. 
Circute de tip FO pentru a receptionate si transmite alte semnale decat au fost prevazute prin acest 
proiect. 
S-au prevazut pentru anumite zone de distributie si posibilitati de a transmite semnale separat de 
cele puse la dispozitie pe Arena. 
Zona in care semnalele audio-video sunt adunate se afla in apropierea locului in care se pozitioneaza 
OB VAN-urile cand se efectueaza transmisiile live de la Arene. In acest fel echipajul OB VAN se va 
putea conecta cu toate zonele de filmare. 
Zona centralizata este compusa din doua rack-uri amplasate la nivelul Demisol, in parcarea, unde sunt 
conectate cablurile audio, video si fibra optica in panel-uri prin intermediul conectorilor terminali. Din 
aceasta zona semnalele sunt distribuite catre zone, iar in fiecare din aceste zone existand un cabinet 
de interconectare care se va fixa pe perete. 
 
EXIGENTE DE CALITATE  
 
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin : 

- Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ; 
- Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor 

de iluminat care nu produc deteriorari si uzura; 
- Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare 
- Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva 

rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi 
- Limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa 

intre in rezonanta 
Siguranta la foc se realizeaza prin : 

- Adaptarea instalatiei electrice corespunzator  rezistentei la foc a elementelor de constructie; 
- Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice pe 

elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau 
masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu (tuburi de 
protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu rezistenta 
sporita la propagarea flacarii). 
Siguranta in exploatare se realizeaza prin : 
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- Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice  prin atingere directa  sau indirecta  
- Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal: protectia la suprasarcina si 

la scurtcircuit. 
Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin : 

- asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite 
zgomote  pe perioade scurte de timp ( la anclansare , la declansare )  

- limitarea nivelului zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice 
- constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor 

electromagnetice ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la 
tehnologia  de executie. 

Masurile de izolare fonica in cadrul camerelor de generator electric si post de transformare vor fi 
descrise in cadrul proiectului de arhitectura.Generatoarele  vor fi prevazute cu atenuator de zgomot de 
tip rezidential cu atenuare de minim 30 dB. 
Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de 
substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile electrice; 

 
VERIFICAREA PROIECTULUI 
Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 ( Legea calitatii in constructii ) se interzice executarea 
proiectelor  neverificate de catre „verificatori de proiecte atestati” ( art.13 ), obligatia si raspunderea 
pentru asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti, verificatori de proiecte atestati, o are investitorul 
( art. 21 pct. C ). Obtinerea avizelor necesare constructiei  este  responsabilitatea beneficiarului.  
 
 
1. CURENTI SLABI – OBIECT 3 
 

INSTALATIE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU 

Instalatia de semnalizare a incendiilor detecteaza inceputul de incendiu in cel mai scurt timp, sa 
analizeze rapid informațiile primite si, in cazul confirmarii evenimentului, emite semnalul de alarma 
adecvat, pentru asigurarea interventiei si evacuării. 
Componenta oricărui sistem automat de semnalizare a incendiului include detectoare de incendiu, 
un analizator al semnalului primit, dispozitive de alarmare și surse de energie. 
Detectoarele de incendiu funcționează pe baza unor principii de detecție diferite, fiind sensibile la 
diverse efecte ale arderii (fum, gaze de ardere, creșterea temperaturii, radiatiile electromagnetice 
emise de flacara). 
 
Detectorul de fum este un detector sensibil la particulele de dimensiuni mai mari care reflecta lumina 
sau particulele fine de culoare închisa care o absorb. Indiferent de tip, aparatul are în compunere o 
sursa de lumina și un receptor (element electronic fotosensibil). Orice modificare a sistemului de 
referința, datorita existentei microparticulelor degajate in timpul unui incendiu, determina variații de 
curent în sistemul electronic și, deci, emiterea unui semnal. La amplasarea detectoarelor punctuale 
de fum se vor respecta prevederile pct. 3.7 ale normativului P118-3/2015. Detectoarele punctuale de 
fum vor fi amplasate la o înălțime maxima de 12 m. Detectoarele de fum nu se vor amplasa în 
apropierea gurilor de introducere a aerului sau la mai puțin de 0,6 m fata de cel mai apropiat perete, 
pe aceeași distanță de 0,6 m pastrandu-se spatiul liber in jurul oricarui detector. Detectorii montați în 
planseele casetate vor fi dotati cu indicatori luminosi la distanță ce vor fi montați pe tavanul casetat 
in apropierea detectorului a carui semnalizare o indică. 
 
Detectorul multicriterial de fum si temperatura este un detector combinat format dintr-un detector 
punctual de fum si unul de temperatura. Acest detector poate fi configurat astfel încât sa functioneze 
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doar ca un detector punctual de fum, doar ca unul de temperatura sau ca detector de fum si 
temperatura. In cazul folosirii ambelor functii, detectorul se activează la detecția unuia dintre 
parametrii (fum sau temperatura). Vor fi montati in camerele tehnice 
Detectorul de temperatura poate sesiza, în functie de tipul constructiv, atat depasirea unui prag fix, 
cat și cresterile rapide de temperatura. Raspandirea larga a acestor aparate se datorează simplitătii 
constructive, robustetii și pretului relativ scazut.  
 
Butoane manuale de semnalizare. Fiecare instalație de semnalizare a incendiilor trebuie sa fie dotata 
și cu dispozitive de avertizare manuala. Conectarea acestora la centrala de semnalizare este indicat a 
se realiza în sistemul adresabil. Odată acționate, ele trebuie sa rămână blocate în poziție de alarma, 
readucerea in stare normala facandu-se doar prin utilizarea unor dispozitive speciale. In acest fel, 
exista garanția alarmarii pana la identificarea zonei și asigurarea interventiei. Fiecare buton va fi 
marcat cu numărul circuitului de semnalizare și poziția ce o ocupa in circuit, astfel încat sa permita o 
identificare ușoara. Amplasarea butoanelor de semnalizare se va face in locuri vizibile si usor 
accesibile, la o inaltime de 1,2 – 1,5 m, deasupra pardoselii, fixate pe elemente verticale de 
constructie (stalpi, pereti, etc). 
 
Dispozitiv de alarma la incendiu (sirene) – componenta acustica si/sau optica a sistemului de alarma 
la incendiu, neinclusa in echipamentul de control si semnalizare, care este utilizata pentru avertizare 
in caz de incendiu, de exemplu o sirena sau un semnalizator optic. La punerea in functiune se va 
verifica daca dispozitivele acustice instalate respecta cerintele impuse: cel putin un element de 
semnalizare acustica pentru fiecare compartiment, un nivel minim de 65dB in orice punct in care 
sunetul de alarma trebuie auzit, dar nu mai mult de 120dB la distanta de 1m, semnalul de alarma sa 
fie cu frecventa cuprinsa intre 0,5 – 2kHz-. Dispozitivele acustice montate in exterior vor avea 
suplimentar semnalizare optica, grad de protectie minim IP65 si se vor monta in locuri vizibile de la 
drumul principal. 
 
Modul tip intrare/iesire. Modulul de tip intrare/ieșire (input/output) este componenta sistemului ce 
permite monitorizarea unui contact liber de potențial pe partea de intrare, iar pe partea de iesire 
pune la dispozitie un contact liber de potential pentru comanda diverselor actionari. Modulele pot fi 
cu o intrare si o iesire pentru monitorizarea/comanda unui singur punct, sau cu mai multe intrari si 
mai multe iesiri caz in care se pot monitoriza/comanda mai multe puncte cu un singur dispozitiv. 
Zona - subdiviziune a spatiilor protejate in care sunt instalate unul sau mai multe puncte si pentru 
care este furnizata o semnalizare zonala comuna. 
Sistemul de semnalizare incendiu propus creează posibilitatea de a se localiza rapid si exact aparitia 
unei stari anormale, de a se afisa starea elementelor de detecție si de a transmite alarma la nivelul 
ierarhic superior. Centrala de semnalizare incendii realizeaza o detectie a inceputurilor de incendiu 
utilizând metode digitale multistare, citind prin baleiere în mod continuu datele oferite de detectori 
și, prin comparatie cu valorile anterioare, stabilește un tablou complet al zonei protejate, luand 
decizia de alarmare incendiu numai în urma acestor verificari, eliminand astfel in mare parte 
posibilitatea alarmelor false. 
Centrala de semnalizare a incendiilor dispune de un sistem de diagnosticare a defecțiunilor la distanta. 
In cazul aparitiei unei defectiuni, respectiv în situația in care este necesara realizarea unei lucrări de 
intretinere, este necesară verificarea la distanta atat a tuturor datelor relevante corespunzatoare 
centralei vizate, cat si a starilor senzorilor din acest domeniu, conform starii actuale a instalatiei, 
pentru a accelera procesul de remediere a defectiunilor. 
Detectoarele de incendiu sunt realizate prin folosirea combinatiilor de senzori cu principii diferite de 
functionare si prin folosirea analizei semnalelor, obtinandu-se astfel o putere marita de detectie si 
micsorandu-se rata alarmelor false. 
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Descrierea sistemului 
Sistemul de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu, s-a proiectat intr-o arhitectura deschisa in 
conformitate cu prevederile standardelor si normativelor in vigoare pentru detectia si alarmarea 
rapida a inceputurilor de incendiu. 
Sistemul propus este unul de tip adresabil, format din centrale de detectie și semnalizare conectate 
in retea si in sistemul de Management  Software al Sistemelor de Securitate.  
Pentru Cladirea Centrului de Recuperare se vor prevedea doua centrale ECS adresabile, conectate in 
retea. Se vor prevedea panouri paralele de afisare si control la Birou Receptie si la Dispeceratul de 
Securitate de la Stadion. Centralele de detectie incendiu din tot Complexul Sportiv se vor conecta intr-
un Software de Management BIS (Building Integration System). Dispeceratul Principal de Securitate 
este considerat la Stadion.  
Controlul sistemului de detectie incendiu se va face din panourile de control disponibile pe 
centralelele prevazute in Camera ECS (Parter), panoul repetor de la Birou Receptie (Parter) cat si din 
Dispeceratul Central (Stadion). 

Sistemul de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu are in componenta următoarele 
echipamente: 

- Unitati centrale de detecție și semnalizare incendiu echipate cu bucle adresabile  
- Panouri repetoare compatibile cu unitățile centrale de detecție; 
- Detectoare optice de fum adresabile in toate incaperile din zonele comune (birouri, anexe, 

holuri);  
- Detectoare duale inteligent (optic si cu prag termomaximal) in camerele  tehnice si camerele 

de cazare;  
- cablu termic in pardosele tehnice. 
- detectoare prin aspiratie in puturile lifturilor si in zonele inalte de Lobby.  
- detectoare de gaz metan la centrala termica  
- declansatoare manuale de avertizare incendiu ; 
- sirene de alarmare optica si acustica in interior si in exteriorul cladirii;  
- semnalizari de la clapetele anti-foc, voleti, ACS-uri, vane hidranti si sprinklere, etc.  
- comenzi pentru actionarea sistemelor de desfumare (voleti, trape);  
- comenzi pentru oprirea sistemelor de ventilare care nu au rol de desfumare;  
- comenzi pentru deblocarea usilor prevazute cu sisteme electromagnetice de incuiere 

(echipate cu control acces);  
- comenzi pentru deschiderea usilor de compensare aer la incendiu.  
- comenzi pentru oprire electrovane gaz metan;  
- comenzi pentru inchiderea usilor rezistente la foc;  

Conform normelor în vigoare, echipamentele sistemului de detectie si alarmare la incendiu prevăzute 
în proiect sunt testate și certificate EN-54. 
 
STRUCTURA SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU  
Incaperea in care se va amplasa echipamentul de control si semnalizare (ECS) va indeplini, conform 
prevederilor art. 3.9.2.1 din Normativul P 118/3 - 2018, urmatoarelor conditii:  

- sa fie amplasata cat mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca 
amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al retelei respective, asigurand un 
grad de securitate corespunzator;  

- accesul catre incaperea unde va fi amplasat ECS trebuie sa fie usor. Pe calea de acces nu 
trebuie sa existe obstacole care ar putea impiedica sau intarzia interventia personalului 
desemnat;  

- sa nu fie traversate de conductele instalatiilor utilitare (apa, canalizare, gaze, incalzire, etc.). 
Sunt admise numai racorduri pentru instalatiile care deservesc incaperea respectiva;  
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- sa nu fie amplasate sub incaperi incadrate in clasa AD4 conform normativului I7 – 2011 
(medii expuse la picaturi cu apa);  

− spatiile pentru ECS sa fie prevazute cu instalatii de iluminat de siguranta pentru continuarea 
lucrului;  

− accesul sa fie permis doar persoanele specializate si desemnate in conditiile legii.  
 

Camera in care va fi amplasat echipamentul de control si semnalizare (ECS) aferent IDSAI va fi separata 
prin elemente de constructii incombustibile clasa de reactie la foc A1 ori A2-s1, do cu rezistenta la foc 
minimum REI 60’ pentru plansee si minimum EI 60’ pentru pereti avand golul de acces protejat cu usa 
rezistenta la foc EI 30’-c si prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere sau inchidere automata in caz de 
incendiu conform prevederilor art. 3.9.2.6. din Normativul P 118/3-2015. In incaperea destinata ECS 
se va instala un post telefonic conform prevederilor art. 3.9.2.7. din Normativul P 118/3-2015. 
Incaperea va fi prevazuta cu un tablou electric separat, alimentat inaintea intrerupatorului general. 
Echipamentele periferice (detectori, butoane semnalizare manuala incendiu, module tip 
intrare/ieșire, etc.) se vor conecta la sistemul de detecție și semnalizare incendiu prin intermediul  
buclelor din cadrul centralelor  de detectie si semnalizare.  
Centralele vor fi echipate cu procesor redundant conform prevederilor normativului privind 
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, 
indicativ P118/3-2015, articolul 3.3.9. 
Pentru transmisia catre un post central de alarma de incendiu se prevede un comunicator telefonic. 
Sistemul de detectie incendiu este proiectat pentru a fi 100% redundant, acest lucru inseamna ca 
toate elementele unitatii de control sunt duplicate si in cazul in care avem mai multe centrale, 
conexiunea intre centrale este deasemenea redundanta. Daca apar defecte in unitatea de control sau 
la dispozitivele periferice, toate detectoarele si functiile raman intacte si toate controalele continua 
sa fie active. 
Fiecare detector si fiecare componenta de control verifica continuu starea acestora si transmite 
informatiile la unitatea de alarmare echipata cu microprocesor de control. Alarmele false sunt filtrate 
prin transmiterea digital securizata de date intre detectoare si unitatea de alarmare in caz de incendiu. 
Este esential sa se asigure ca aparitia unei defectiuni a panoului de comanda si control sau a unui 
detector sa nu afecteze functionarea altor grupuri de operare sau a altor detectoare. Daca un detector 
sau un cablu al sistemului de detectie este in scurt-circuit sau exista o intrerupere a firelor, toate 
celelalte detectoare si module de intrari/iesiri trebuie sa ramana functionale fara restrictii. Defectarea 
detectoarelor, a modulelor si a componentelor de control, aparitia unui scurt-circuit sau o intrerupere 
a cablurilor trebuie sa fie localizata exact si sa fie afisata in format text pe display si tiparita la 
imprimanta. 
Se va instala un sistem de management cu interfata grafica folosit pentru a dezvolta aplicatii de 
monitorizare si vizualizare a alarmelor. Avantajele acestui sistem sunt: punerea usoara in functiune, 
service simplu de realizat si usurinta in realizarea modifiarilor in sistem in cazul unor extensii ale 
sistemului. 
Detectorii ce se vor monta in si pe plafonul fals, precum si modulele dedicate actionarilor si 
monitorizarilor,  se vor conecta pe bucle separate, pentru fiecare nivel. 
Se vor instala, pe fiecare nivel module de comanda si monitorizare, pentru urmatoarele functii: 

- Deblocare usi automatizate; 
- Comanda si monitorizare elemente desfumare (voleti, clapete anti foc, elemente presurizare 

incinte), conform scenariului la incendiu; 
- Comanda lifturi;  
- Comanda tablouri electrice generale 

In spatiile tehnice vor fi montati detectori multicriteriali de fum si temperatura 
In zonele cu tavane false vor fi prevazuti prevazuti detectori de fum atat in tavan cat si sub acesta. 
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Detectoarele montate în tavanele false vor fi prevazute cu indicator optic la distanta montat sub 
tavanul fals. 
Se vor monta indicatoare optice LED paralele pentru detectoarele montate in zone ascunse, pe  
ghenele de cabluri, puturile lifturilor (atasate unitatilor de detectie prin aspiratie), (acolo unde 
senzorii nu sunt la vedere). 
Au fost prevăzute butoane de semnalizare manuală a incendiilor astfel încât distanța până la cel mai 
apropiat buton să nu fie mai mare de 20 m (conform art. 3.7.13 din P118-3/2018), precum și la toate 
iesirile in exterior.  
Declașatoarele manuale de alarmare vor fi amplasate pe caile de evacuare in caz de incendiu, in 
imediata vecinatate a fiecarei usi care face legatura cu scara de incendiu si la fiecare iesire in exterior, 
astfel incat nici o persoana sa nu fie nevoita sa parcurga o distanta mai mare decat prevede P118-
3/2018, pentru a ajunge la un declansator manual de alarma. 
Detectoarele optice de fum si/sau temperatura au fost pozitionate astfel încat parametrii asociati unui 
incendiu sa poată ajunge la ele fara obstacole. Alegerea echipamentelor s-a facut pentru condiții 
normale de mediu. In cazul modificării acestor parametrii, este necesara recalcularea elementelor 
sistemului și eventual repoziționarea acestora. 
Poziționarea detectoarelor a fost făcută pentru fiecare spațiu în parte luand in considerare arhitectura 
spatiului si parametrii asociati - dimensiuni, inalțime etc. In conformitate cu Normativul P118-3/2018. 
In cazul modificării arhitecturii (apariția unor noi compartimente, recompartimentarile spatiilor 
existente etc.) este de asemenea necesara recalcularea sistemului. 
Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oricarui alt sunet care ar putea sa 
dureze pe o perioada mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB. Daca alarma are scopul 
de a trezi persoane din somn, atunci nivelul minim trebuie sa fie de 75 dB. 
 
FUNCTIILE SISTEMULUI 
Sistemul va realiza urmatoarele functii: 

- detectie rapida a inceputurilor de incendiu; 
- afisarea zonei de detectoare aflate in alarma; 
- autotestare a echipamentului central si a detectorilor; 
- semnalizarea acustica la nivelul intregii constructii interioare si acustica si optica in exterior; 
- semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare; 
- la incendiu, lifturile vor fi trimise la nivel 0 si vor ramane cu usile inchise. Doar liftul dedicat 

interventiei pompierilor, va functiona in caz de incendiu si va fi deblocat cu o cheie speciala 
de catre pompier. 

- la incendiu se vor debloca toate usile automatizate si ansamblurile de turnicheti 
 

Acesta asigură următoarele facilitați: 
- configurarea întregului sistem cu date privind numărul de zone, numarul senzorilor, tipul 

acestora, etc.; 
- verificarea si incarcarea acestor date in centralele de alarmare la incendiu; 
- testarea individuala a senzorilor pentru asigurarea unei bune funcționari a sistemului; 
- atribuirea de denumiri particulare pentru senzori (adrese), butoane, in vederea localizarii 

rapide a acestora in caz de alarma etc. 
-  

MODUL DE FUNCTIONARE AL SISTEMULUI 
Sistemul de alarmare la incendiu este in permanenta activ. La declansarea unei alarme este activat 
buzzer-ul sistemului iar pe ecranul LCD este afisata zona aflata in stare de alarma, cu date privind tipul 
senzorului (senzor de fum, buton de alarmare la incendiu etc.) si incaperea in care acesta este situat. 
Alarmele generate de sistem vor fi de 2 tipuri: ALARME TEHNICE / DEFECTE si ALARME INCENDIU. 
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ALARME TEHNICE /DEFECTE 
Alarmele tehnice sunt alarme generate de activarea unor elemente ce nu presupun starea de pericol 
imediat ci mai degrabă o abatere de la starea normală a sistemului din cauze externe, precum 
închiderea unei vane corespunzătoare unei zone de stingere de către personalul tehnic angajat, etc. 
La activarea unei alarme tehnice se va activa doar buzzer-ul intern al sistemului, iar pe ecranul LCD al 
sistemului va fi afisata cauza si locul de declansare al alarmei tehnice. Alarma tehnica va ramane 
afisata pe ecran pana la remedierea problemei. In acest caz operatorul va fi nevoit sa solicite 
personalului tehnic competent remedierea problemei. 
TRANSMITEREA MESAJULUI DE ALARMA 
Avertizarea acustică în caz de incendiu se va realiza global la nivelul întregii clădiri astfel încât sa se 
asigure alarmarea tuturor persoanelor din zona. In caz de incendiu sistemul de detecție și avertizare 
la incendiu va realiza funcțiuni de avertizare acustica si luminoasă. Suplimentar sistemul de detectie 
si semnalizare incendiu va fi conectat și la sistemul de Alarmare Vocala, iar acesta va fi conectat cu 
sistemul de sonorizare si adresare publica, pentru a transmite mesaje vocale de evacuare. 
Pentru alarmarea în caz de incendiu au fost prevăzute dispozitive opto-acustice converntionale, 
pentru exterior si sirene adresabile pentru ce vor fi conectate la sistemul de detecție și semnalizare 
incendiu.  
Transmiterea mesajului de alarma se va realiza prin apelatorul telefonic GSM catre serviciul de 
pompieri al obiectivului si inginerii de mentenanta. Beneficiarul va asigura aceasta linia telefonica 
functionala. 
 
CABLAREA SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU  
Sistemul se realizează cu cablu de incendiu tip JEH(St)H-E90/PH90 2x2x1,36 pentru bucla de detectie, 
JEH(St)H-E90/PH90 2x2x0,8 pentru conexiunile cu automatizarile, JEH(St)H-E90/PH90 2x2x0,8mm 
pentru reteaua de centrale si panouri repetoare, NHXH E90/PH90 3x1,5 pentru comenzi. Cablurile se 
vor monta in tub de protectie fara halogen pozat aparent/ingropat pe elementele de constructie, in 
zonele unde nu exista paturi de cabluri.  
Tehnologia "în bucla" permite funcționarea sistemului într-o serie de situații limita cum ar fi: 
întreruperea cablurilor într-un singur loc - sistemul semnalizeaza aceasta situatie, dar ramane complet 
funcțional; întreruperea cablurilor în mai multe locuri – sistemul semnalizează aceasta situație, fiind 
posibila recunoașterea senzorilor care sunt între centrală și locurile de întrerupere a cablurilor. 
Cablurile aferente sistemului de detectie incendiu se vor instala la o distantă de minim 0,3 m de 
cablurile altor sisteme de curenti slabi si 0,5 m fată de instalatii de curenti tari.  
Acolo unde cablurile traversează pereti si plansee cu rol de rezistentă la foc (antifoc), golurile trebuie 
asigurate împotriva incendiului astfel încât rezistenta la foc a elementului de compartimentare 
traversat să nu se reducă.  
Se evită instalarea cablurilor instalatiilor de curenti slabi în lungul conductelor calde sau pe suprafete 
calde. De asemenea, se evită traseele expuse la umezeală. Pe portiuni reduse ale traseelor apropiate 
de suprafete calde (minim 40°C) sau la încrucisări cu acestea, distanta între circuitele instalatiilor 
trebuie să fie de minim 12 cm sau se iau măsuri de izolare termică.    
Toate echipamentele sistemului de detecție și alarmare la incendiu vor fi marcate corespunzător. 
Mărimea textului, în cm, va fi calculată cu formula: Distanta_Citire(m)/3. Butoanele de semnalizare 
manuală incendiu vor fi marcate în limba română si limbile de circulatie europeana cu textul „în caz 
de incendiu apăsați butonul". 
Materialele și tehnologiile de montaj utilizate trebuie sa fie cele mai adecvate pentru construcția unor 
astfel de sisteme. Instalațiile de curenți slabi vor fi realizate cu conductoare și cabluri de cupru, 
conform planșelor anexate, montate în tub PVC sau pat de cablu pentru curenți slabi. 
Distanța fața de cablurile de energie, (tensiuni mai mari de 1000V), daca acestea sunt montate in 
paralel cu circuitele de date, lămpile fluorescente și alte surse posibile de perturbare, trebuie sa fie 
mai mare de 40 cm. Se vor evita, pe cat este posibil, intersecțiile cu traseele de curenti tari. 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
 

Soluți i  p entru  
s truct uri  

s igure   
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written cons ent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată s au multiplicată fără acordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

DEXȚ-OSP-R00 285 / 393 
 

Legaturile electrice ale conductoarelor, trebuie să asigure realizarea unor contacte electrice în timp si 
usor de verificat.  
Se interzice spargerea de santuri, goluri etc. in elementele de beton, daca nu este prevazut în proiect, 
în vederea amplasarii instalației electrice, afectând structura de rezistenta a construcției. 
Aparatele și echipamentele locale, se vor amplasa în locuri vizibile și ferite de posibilitatea loviturilor 
mecanice și acțiunii agenților corozivi. 
Circuitele electrice destinate instalatiilor de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu se executa 
în montaj aparent sau îngropat, alegerea conductoarelor sau a cablurilor electrice fiind conforme cu 
cerinte specificate de producatorul echipamentelor.  
Circuitele instalaiilor de semnalizare a incendiilor se executa în cabluri cu conductoare din cupru cu 
exceptia cazurilor cand sistemul este proiectat sa lucreze în alte tehnologii (de exemplu, cabluri 
optice). Diametrul minim al conductoarelor va fi de 1,36mm.  
Circuitele electrice destinate instalatiilor de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu se 
instaleaza, de regula, in zone cu risc mic de incendiu (cu exceptia celor din incinte protejate). Daca 
este necesar  trecerea traseelor de cabluri prin alte zone, trebuie utilizate sisteme de cabluri astfel 
încat sa nu fie împiedicate:  

a) receptia unui semnal de detectare de catre echipamentele de control si semnalizare; 
b) transmiterea semnalului de alarmare catre dispozitivele de alarmare; 
c) transmisia comenzilor catre echipamentele de protecie împotriva incendiului.  

Cablurile care trebuie sa ramana in functiune mai mult de 1 minut dupa detectarea incendiului 
trebuie sa reziste la efectele focului un timp de cel putin 30 de minute sau sa fie protejate pentru 
aceasta perioada pentru a asigura continuitatea în funcionare si/sau transmisia semnalului.  
Aceste cabluri sunt cele care asigura:  

a) conectarea dintre echipamentele de control si semnalizare si echipamentul de alimentare cu 
energie electrica daca se gasesc in carcase diferite; 

b) conectarea dintre parti ale echipamentelor de control si semnalizare daca se gasesc în 
carcase diferite; 

c) conectarea dintre echipamentele de control si semnalizare si panourile repetoare de 
semnalizare si/sau de comanda;  

d) functionarea într-o zona cu risc mare de incendiu (de exemplu activarea trapelor de evacuare 
a fumului si gazelor fierbinti, clapetele antifoc, dispozitivele de alarmare).   

Circuitele electrice care conecteaza echipamentele de control si semnalizare cu detectoare, 
declansatoare manuale, dispozitive de alarmare etc. pot fi în sistem radial sau în bucla.   

Liniile radiale dintr-o zona supravegheata cu dispozitive de detectare se pot executa cu  cabluri 
cu întârziere la propagarea focului.  
Liniile radiale ce trec printr-o zona, în plan orizontal, nesupravegheata de dispozitive de detectare 
trebuie sa se excute cu sisteme de cabluri rezistente la foc cel putin 30 min. sau sa dispuna de o 
protectie care sa reziste pe durata respectiva, pentru a asigura continuitatea în functionare si/sau 
transmisia semnalului.  
În cazul în care caile de transmisie sunt instalate în bucla, vor fi utilizate cabluri separate pentru caile 
de transmisie de intrare si iesire.  
La utilizarea circuitelor electrice în bucla trebuie avut în vedere evitarea posibilitatii 
deteriorarii simultane a celor doua capete ale buclei (ruperea cablului sau scurtcircuit).  
La amplasarea ambelor capete ale buclei în acelasi spatiu, se iau masuri suplimentare de protectie 
mecanica sau se distanteaza suficient cele doua capete ale buclei, pentru evitarea unui defect 
simultan.  
Daca conexiunile în linii radiale sau în bucla, traverseaza mai multe niveluri ale cladirii, cablurile 
trebuie sa reziste conform scenariului de securitate la incendiu, 90 de minute. 
Când se folosesc cabluri multipereche sau cabluri flexibile niciuna dintre perechi nu va fi utilizata 
pentru alte circuite decât cele aferente sistemului de alarma la incendiu.  
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Conexiunile electrice nu se realizeaza decât în carcasele echipamentelor. În cazul în care acest lucru 
nu este posibil, conexiunile trebuie realizate într-o cutie de conexiuni, accesibila si identificabila. 
Realizarea conexiunii nu trebuie sa reduca rezistenta la foc a traseului.  
 Circuitul electric care alimenteaza cu energie electrica echipamenul de control si semnalizare se 
monteaza pe o intrare separata în carcasa echipamentului, fata de toate celelalte circuite electrice  
ale instalatiei de semnalizare si avertizare la incendiu. 
Rezistenta de izolatie fata de pamant a circuitelor de semnalizare trebuie sa fie minim 500kohm 
masurata la 500V în c.c..  
Pozitionarea traseelor de cabluri  se va realiza în conformitate cu documentatia tehnica. Pozitionarea 
trebuie sa tina cont de eventuale riscuri mecanice.   
Alegerea sistemelor si a cablurilor rezistente la foc se va face în concordanta cu prevederile 
Normativului de proiectare I-7-2011. (este correct art 5.3.20) 
 
ALIMENTAREA  CENTRALEI DE SEMNALIZARE INCENDIU 
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de detectie si avertizare incendiu este realizata din 
tablou electric  alimentat pe circuit de vitali, inaintea intrerupatorului general. Sistemul are asigurata 
o automonie la alimentarea pe sursa de rezerva, conform Normativul P 118/3-2015 modificat și 
completat cu ordinul MDRAP nr.6025/2018, art  4.3.2,  de 48 de ore in conditii normale (stare de 
veghe)  dupa care inca 30 minute in conditii de alarma generala de incendiu (toate dispozitivele de 
alarma in functiune). 

Carcasele metalice ale echipamentelor sunt legate la priza de pamant a cladirii. 
Echipamentul de alimentare electrica trebuie sa fie capabil sa semnalizeze urmatoarele defecte: 

a) pierderea sursei de baza în mai putin de 30 min.; 
b) pierderea sursei de rezerva în mai putin de 15 min.; 
c) scaderea tensiunii bateriei sub valoarea ce o face neoperabila si este indicata de 
producator; 
d) defectarea încarcatorului bateriei în mai putin de 30min. 
Pentru montarea, exploatarea si întretinerea bateriilor de acumulatoare vor fi respectate cu 

strictete conditiile impuse de producator si de reglementarile tehnice aflate în vigoare la data 
elaborarii documentatiei tehnice. 
 
INSTALATIE  AVERTIZARE PANICA (gs persoane cu dizabilitati si gs PENTRU CAMERELE DE CAZARE) 
Conform  Normativ NP-051 art. V6.6, s-a prevazut un sistem de avertizare panica pentru grupurile 
sanitare ale persoanelor cu dizabilitati cat si pentru Grupurile Sanitare ale camerelor de Cazare. 
Sistemul ofera  persoanelor cu dizabilitati posibilitatea de a solicita ajutor dintr-o toaleta ce se afla 
intr-o cladire publica, aceste incaperi trebuiesc echipate cu mijloace de declansare a unui apel. Acest 
apel va fi semnalizat optic sau acustic la biroul de Receptie. 
S-a prevazut un sistem de avertizare panica IP pentru grupurile sanitare ale persoanelor cu dizabilitati 
cat si pentru Grupurile Sanitare din camerele de cazare. In fiecare grup sanitar s-a montat cate un 
buton de urgenta/anulare urgente. Avertizarea panicii va fi transmisa la Biroul de Receptie de la Parter, 
prin  intermediul unui afisaj LCD, care afiseaza indicativul grupului sanitar de unde se transmite 
semnalul de panica. 
Unitatea de afisare amplasata in camera de securitate, va semnaliza apelul optic si sonor. Apelul se 
poate anula doar din interiorul toaletei, prin actionarea butonului de anulare. 
Cablarea echipamentelor s-a realizat cu cabluri fara halogen. 
 
INSTALATIE ALARMARE VOCALA 
Se va prevedea un sistem de alarmare vocala conform EN54-4, EN54-16, EN54-24, EN60849 si P118-
3/2018 si SR CEN/TS 54-32. Se vor monta difuzoare EN54 in toate spatiile comune, spatiile de cazare, 
birouri, Sali de sedinta, Sali de conferinta si camere tehnice. 
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- Se va prevedea un sistem de alarmare pentru cladire cu urmatoarele functionalitati : 
- Sistem de evacuare in caz de incendiu; 
- Sistem de avertizare in caz de pericol (dezastre) 
- Instructiuni pentru indicatii legate de coordonarea activitatilor de evacuare ; 
- Sistem de sonorizare general, ce permite anunturi generale;  
Acesta este un sistem ce permite difuzarea de anunturi generale “all call”, anunturi pe mai multe zone. 
In cazul unui eveniment ce vizeaza centrala de detectie si avertizare la incendiu, acestea transmit un 
mesaj ce se va fi amplificat si transmis catre difuzoarele aferente instalatiei de alarmare vocala. 
Rack-urile de alarmare vocala se vor instala in camera tehnica de la Demisol. Se va prevedea o consola 
microfonica de comanda la birou Receptie (Parter). 
Toate echipamentele sistemului de Alarmare Vocala sunt sisteme certificate EN54 de 100V. 
Instalatia de Alarmare vocala va fi interconectata in sistemul software de management, BIS prin 
Automation Engine cu OPC Server din cadrul Dispeceratului de Securitate General (Stadion).  
Licenta Software de pe OPC Server din dispecerat  poate integra in BIS pana la 50 buc. Network 
Controllers. 
Cablarea difuzoarelor se va realiza cu JEH(st)H 2x2x1,36 E90 PH90. 
Masurarea presiunii acustice / inteligibilitate (STI) conform SR EN IEC 60268-16/2021, este in sarcina 
contractorului, si se va realiza astfel: 
- se va masura presiunea acustica, care trebuie sa fie mai mare cu 10dB fata de zgomotul ambiental, 
dar nu mai putin de 70dB. 
- la cererea Beneficiarului se poate realiza masurarea inteligibilitatii sunetului STI care, va fi minim 
0,5 STI. 
Sistemul de Alarmare Vocala trebuie sa functioneze minim 24 ore in stare de repaus, urmate de 
alimentarea Sistemului în stare de alarmare vocala pentru cel puțin 30 min. (conform SR CEN/TS 54-
32/2020) la lipsa alimentarii de baza. 
Toate elementele sistemului de Alarmare Vocala sunt alimentate si din acumulatori dedicati, prin 
intermediul surselor de alimentare dedicate EN54-4. 
 
INSTALATIE  CONTROL  ACCES 
Sistemul de control acces ce va fi instalat, va avea ca functii principale, controlul, gestionarea si 
monitorizarea fluxului de acces al personalului. 
Sistemul de control acces se va realiza într-o arhitectura deschisă, tinind cont de destinatia clădirii, 
astfel încât mișcarea pe fluxurile de acces să se desfasoare în mod controlat. Sistemul va fi modular, 
pentru a permite modificarea configuratiei sistemului conform solicitarilor beneficiarului. 
Interconectarea se va realiza astfel: 
- cu subsistemul de supraveghere video – la trecerea printr-un filtru de control acces sunt redate si 
inregistrate,  imagini video pe echipamentele dedicate acestui sistem. 
- cu sistemul de detectie si avertizare la incendiu – in momentul declansarii alarmei de incendiu, toate 
filtrele de control acces, vor trece pe pozitia "deschis" (toate usile se vor debloca si turnichetii se vor 
plia). 
Sistemul de control acces se va realiza într-o arhitectura deschisă, tinind cont de destinatia clădirii, 
astfel încât mișcarea pe fluxurile de acces să se desfasoare în mod controlat. Sistemul va fi modular, 
pentru a permite modificarea configuratiei sistemului conform solicitarilor beneficiarului.  
Statia de lucru pentru gestionarea sistemului, se va instala in Dispeceratul de Securitate Central 
(Stadion) cat si local din camera de Administratie (parter).  
Componenta sistemului de control acces este urmatoarea: 

- Statie client pentru administratrea sistemului, inclusiv software-ul de control al accesului; 
- Module de control acces; 
- Module intrari/iesiri; 
- Cititoare  proximitate; 
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- Dispozitive de blocare usi (electromagneti/electroyale) pentru usi; 
- Contacte magnetice, pentru monitorizare deschidere usa; 
- Butoane pentru iesire in caz de urgenta; 
- Butoane cerere deschidere usa deschidere usa; 
- Dispozitive hidraulice inchidere usa; 

 
FUNCTIILE SISTEMULUI 
Sistemul de control acces, va realiza următoarele funcții: 

- funcția de limitare a accesului, permitand accesul în spatiile  controlate numai persoanelor 
autorizate; 

- funcția de monitorizare a starii ușilor (inchis/dechis) cu posibilitatea transmiterii acestor 
informații  spre un dispozitiv de comanda centralizata (PC); 

 
DESCRIEREA SISTEMULUI 
Sistemul de control acces este gestionat de unitatile de control acces (controllere), si modulele de 
extensie ale acestora. Instalatia are ca scop identificarea si restrictionarea accesului in anumite spatii 
functie de drepturile acordate fiecarui utilizator. La fiecare punct de intrare/iesire in zona protejata, 
exista un dispozitiv care citeste un identificator aflat in posesia solicitantului, analizeaza drepturile lui 
de acces si deschide usa sau semnalizeaza interdictia. Dupa intrarea persoanei usa se inchide in mod 
automat cu ajutorul unui dispozitiv hidraulic de inchidere.  
Daca usa este fortata, controllerul va semnaliza mesaj de fortare usa, prin intermediul contactului 
magnetic, montat pe usa. 
Unitatiile de control de pe fiecare nivel al cladirii, vor fi conectate la SWITCH-urile (LAN-ul de 
Securitate), dedicate sistemului de control al accesului, amplasate in unitatiile RACK dedicate.  
Amplasarea in camp a echipamentelor sistemului, este redata in planurile de amplasare, atasate de 
asemenea in partea desenata a documentatiei. 
Conectarea modulelor control acces la switch-uri se va realiza cu cablu FTP cat6 LSZH cu clasa de 
reactie la foc B2caS1d1A1. Conectarea cititoarelor se va realiza cu cablu JH(St)H 2x2x0.8 fara halogen 
si clasa de reactie la foc B2caS1d1A1. 
Sistemul de control al accesului se va monitoriza “on-line”, modulele de control acces fiind conectate 
la nivelul unui computer central. La nivelul acestuia sunt înregistrate și datele corespunzătoare 
drepturilor de acces. Aceste date sunt transmise de la nivelul computerului central către unitățile de 
comandă ale ușilor (module de control acces). Tot prin intermediul computerului se realizează 
programarea cartelelor pentru utilizatorii din sistem. 
Unitatile de control acces isi pastreaza functionalitatea la intreruperea conexiunii LAN, acestea fiind 
echipate cu memorie de evenimente si stocarea drepturilor de acces, iar la restabilirea comunicatiei 
de date, sincronizarea se va realizeaza automat. 
 
ALIMENTAREA SISTEMULUI CONTROL ACCES 
Modulele de control acces si modulele expande intrari iesiri au alimentare cu back-up, fiecare sursa 
de alimentare fiind echipata cu un acumulator de 12V/9Ah. Alimentarea surselor de control acces 
este realizata din circuite electrice de siguranta si cu alimentare din generator electric. 
 
INSTALATIE SUPRAVEGHERE VIDEO 
Sistemul de supraveghere video are rolul de a realiza monitorizarea si supravegherea video din zonele 
de interes, prelucrarea si inregistrarea imaginilor preluate, pe echipamente specializate, vizualizarea 
imaginilor pe monitoare, permitand personalului dedicat cu urmarirea functionarii sistemului o 
actiune rapida in cazul aparitiei unor disfunctii sau evenimente nedorite in punctele supravegheate.  
Se vor monta camere de supraveghere IP pe fatada pentru supravegherea perimietrala, in zonele 
principale de intrare, lobby, zone de lifturi si coridoare. Camerele video vor transmite stream-uri de 
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date (imagini video in format digital, folosind protocolul de reta TCP/IP), care se vor concentra in 
SWITCH-uri locale. Conectarea locala a SWITCH-urilor se va face in retea, cu cablu fibra optica 
singlemode, fara halogen. Datele vor fi transmise spre Punctul de comanda, prin cablu fibra optica. 
Inregistrarea se va realiza pe echipamente de tip Network-attached storage echipate cu unitati de 
memorie care sa asigure pastrarea inregistrarilor video de la toate camerele video, pentru o perioada 
de cel putin 30 de zile. 
Toate camerele video se vor centraliza spre vizualizare local cat si in Dispeceratul de Securitate Central 
de la Stadion. Managementul inregistrarilor va fi asigurat de un soft dedicat, instalat pe server 
specializat. Imaginile vor putea fi urmarite in timp real sau din inregistrari pe monitoarele amplasate 
in Dispeceratul de Securitate / Punctul de Comanda  si in puncte distincte de interes special (ex.: 
centrul operativ jandarmerie). Inregistratoarele se vor monta in rack-uri distincte in camera Tehnica 
de la Demisol.  
Managementul intregului sistem de supraveghere, se realizeaza cu ajutorul platformei software 
(BVMS). In acest fel se vor vizualiza imaginile de la mai multe camere simultan indiferent de momentul 
de timp al imaginilor video.  
Camerele video vor ajuta la supravegherea zonelor protejate, vor permite verificarea respectarii 
procedurilor de tranzitarea a filtrelor de acces, etc. 
Sistemul de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis, va realiza monitorizarea si supravegherea 
urmatoarelor zone: 

- perimetrul obiectivului; 
- punctele de acces in cladire; 
- holurile principale; 
- zone protejate: spatiile tehnice. 

Dispunerea echipamentelor dedicate acestui sistem in camp este redata in planurile de amplasament, 
atasate in prezenta documentatie. 
Autonomia sistemului de supraveghere video va fi asigurata de surse neintreruptibile de alimentare 
UPS, pana la pornirea grupului electrogen. 
Camerele video din sistem vor avea o rezolutie cuprinsa intre 2Mpx-5Mpx. 
Camerele video se vor alimenta PoE (Power over Ethernet) prin cablu  FTP Cat. 6 fara halogen, din 
switch-urile PoE montate in rack-uri, acestea fiind alimentate din UPS. 
Conexiunea fiecarei camere se va face la cel mai apropiat rack de Securitate. 
Monitoarele utilizate sunt de tip LED, color și se amplasează în camera Dispeceratului de Securitate. 
Conexiunile intre elementele sistemului de supraveghere video se vor realiza cu cabluri montate in 
tuburi de protectie sau prin paturi de cabluri de curenti slabi. 

 
INSTALATIE DATE VOCE CATV 
Prezentul sistem are ca principale obiective următoarele aspecte: functionalitate, scalabilitate, 
adaptabilitate si un management facil al retelei. 
- Funcționalitate – rețeaua trebuie să asigure o conectivitate utilizator-utilizator si utilizator-

aplicatie la un inalt nivel de siguranta si viteza. 
- Adaptabilitate – reteaua este astfel proiectata incat sa nu contina nici un element care sa limiteze 

implementarea de noi tehnologii viitoare. 
- Management facil – se poate asigura o monitorizare usoara a retelei si poate fi asigurata o 

stabilitate maxima a operatiilor. 
Cablarea de date va fi realizata cu cablu FTP Cat 6, LSZH si Fibra optica Singlemode LSZH. Soluția aleasa 
implementeaza o rețea de transmisie de date deschisa, reconfigurabilă hard și soft de tip PoLAN. Pe 
infrastructura retelei se transmit si semnale CATV catre terminalele ONT. 
Punctul de concentrare al instalației va fi în încăperea tehnica de la Demisol. Echipamentele din 
această încăpere se vor conecta la rețeaua furnizorului de servicii IT cu cabluri de fibră optică 
singlemode. 
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Traseele fizice sunt gandite încat să se integreze în sistemul celorlalte trasee de curenti slabi. Astfel 
cablurile sunt pozitionate în jgheaburi dedicate curentilor slabi. Coborarile spre prizele/ONT-urile de 
date se vor realiza în tuburi de protectie, recomandat la distantă de minim 30 cm fată de circuitele de 
fortă. Toate cablurile folosite în instalatia de voce-date-catv sunt ecranate.  
Proiectul propune o solutie care asigură o retea deschisă de transmisie date-voce-catv, care permite  
extinderea și reconfigurarea usoara ulterior instalării. 

Funcțiile sistemului de voce-date-catv 
- Realizarea transmisiilor de voce-date-catv; 
- Posibilitatea conectării echipamentelor la rețea (computer, telefon, fax, imprimantă,  
- sisteme de securitate 
Pentru comunicatia LAN a tuturor sistemelor de Curenti Slabi din Cadrul Complexului Sportiv se va 
prevedea o retea centralizata de Fibra Optica care va permite integrarea acestora in Software-ul de 
Management BIS (Building Intergration System). 
Cateva caracteristici generale ale retelei de voce-date-catv în varianta de cablare structurată: 
- este destinată pentru comunicatii de voce si date catv prin intermediul ONT-urilor dedicate 
- permite conectarea în retea a orcărui tip de calculator; 
- este configurabilă hard si soft în orice moment la dorinta beneficiarului; 
- respectă un standard de înalt nivel tehnologic care permite acoperirea necesitătilor de dezvoltare 

ale retelei; 
- documentatia de cablare este simplă si clară; 
Prin intermediul retelei PoLAN se asigura si distributia semnalului de la televiziunile terestre si satelit 
in urmatoarele spatii: salii multifunctionale, baruri, puncte de deservire, spatii publice, puncte de 
alimentatie publica, birouri, saloane V.I.P, administratie, etc. 
Cablarea de fibra optica tip POL determină o singură infrastructura de rețea pentru toate 
echipamentele de date sau voce, wireless si CATV. Aceasta infrastructură este rapidă, fiabilă, eficientă, 
flexibilă și permite conectarea oricarui tip de echipament de retea ethernet (inclusiv wireless) sau 
telefonie. 
Cu ajutorul tehnologiei GPON, in continua dezvoltare astăzi, in viitorul apropiat computerele desktop, 
serverele locale, precum si alte echipamente de retea se vor conecta direct pe fibra optica. O retea 
moderna trebuie să aticipeze viitoarele tehnologii, fara a fi nevoie de a schimba reteaua la momentul 
cerintelor. 
Comparativ cu o cablare pe cupru, avantajele unei rețele de cablări de curenți slabi pe fibra optica 
sunt:  
- Costuri generale reduse; 
- Costuri de administrare reduse; 
- Adăugarea rapidă a echipamentelor de rețea si integrarea lor intr-o retea unica, administrata 

rapid si usor; 
- Schimbarea poziției stațiilor de lucru conectate în rețea nu necesită muncă suplimentară, 

sistemul detectându-le automat și alocandu-le aceleași drepturi de acces in retea; 
- Intergrarea centralei telefonice si transmisie de semnal pe fibra optica; 
- Integrarea semnalului TV;  
- Posibilitatea de reorganizarea rețelei extrem de ușor; 
- Remedierea problemelor de rețea se face într-un timp mult mai scurt, rapid, flexibil și fiabil; 
- Securitatea sporita prin criptare AES128bit; 
- Redundanța rapidă și eficientă in caz de dezastru sau defectiuni majore. 
- Reducerea consumului electric cu pana la 50% prin eliminarea rackurilor suplimentare; 
- Economisirea spațiului prin eliminarea camereler intermediare necesare într-o retea pe cupru. 
- Imunitatea retelei la influentele electromagnetice. 
- Instalarea porturilor de ethernet se poate extinde pana la 20 de km, și nu este limitată la 100 

metri așa cum este cazul retelelor de cupru. 
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Soluția de comunicație se configurează cu un singur rack central (Rack MAIN), iar până la utilizator 
sunt numai echipamente pasive in rețea. Conectarea echipamentelor la reteaua de fibra optică se 
face prin dispozitivele de punct final, denumite in literatura de specialitate ONT-uri (Optical Network 
Terminal).  
Acestea sunt situate lângă utilizatorii finali și oferă interfețe Gigabit (GPON), 10Gbit (XPON), 40 sau 
100G (NG-PON2).  Cu ajutorul splitterelor optice pasive intermediare, mai multe ONT-uri pot fi 
conectate la același port PON (Passive Optical Network) de pe OLT (Optical Line Terminal), reducând 
considerabil cantitatea de fibre sau cabluri din toata rețeaua LAN. Acestea echipamente terminale 
pot fi de diferite tipuri si capacități: ONT simple cu 1, 2, 4, 8, 16 sau 24 porturi, inclusiv cu optiuni de 
PoE (Power Over Ethernet), la toate aceste modele. ONTurile cu PoE furnizează alimentare cu energie 
electrică, fără a fi necesară o alimentare locală a echipamentelor conectate: cameră de luat vederi, 
Acces Point WiFi, telefon IP, etc. ONTurile standard conectează diverse echipamente de comunicație, 
cu ar fi: computere, telefoane analogice, imprimante, etc. Toate aceste echipamente se alimentează 
local din priză. Către ONT-urile conectate la rețea, comunicația se face cu ajutorul echipamentului de 
linie principal, tip OLT (Optical Line Terminal) care gestionează și  determina exact modul în care vor 
fi utilizate aceste conexiuni.  
Pentru o eficiență adaptată la necesarul de azi, initial ONTurile si OLT-ul vor fi configurate, la 
momentul instalarii, cu Gbit Ethernet (1000Mbps BaseT). In viitor, reteaua o să fie capabilă să suporte 
capacitati de transmisie mari,  de tip NG-PON2 - 10G, 25G, 50G sau chiar 100G, fâcand astfel față 
evolutiei capacitatiilor crescute de flux de date, fără a fi necesara schimbare retelei, ci numai 
echipamentelor terminale si de linie, respectiv carduri de linie din OLT si ONTurile finale.   
Capacitate de comutare a echipamentului de linie (OLT) trebuie capabila sa suporte capacitate de 
switch de date duala de 40Gbps si legaturi de conectarea intre echipamente (exe: server, router) de 
mare capacitate mare: 2x10G. Matricea de comutare găzduită pe două plăci de controlere distincte, 
care vor furniza o redundanță la nivel de sistem. In viitor, matrice de comutare duală trebuie sa poate 
fi extinsa la minim 1,25 Tbps și legături de mare capacitate 2x100G 
Deasemenea, sistemul propus trebuie să includă mecanism de protecție împotriva duplicarii de serie 
(SN) și să dezactiveze automat ONTurile pentru următoarele cazuri; 

- Un ONT la distanță trimite un PONID difuzat într-un mesaj de serie PLOAM. Acest lucru indică 
faptul că ONT poate să nu fie acelasi inregistrat la distanță sau că un al doilea ONT utilizează 
același număr de serie este pe PON. 

- Un ONT trimite un mesaj de serie PLOAM care nu se potrivește cu ID-ul atribuit. 
- Un ONT trimite un mesaj de serie PLOAM, dar ONT nu a primit un PON-ID. 
- Un mesaj PLOAM dezactivat  a fost trimis la ONT de trei ori și ONT nu a fost dezactivat. ONT-

ului i se trimite apoi un mesaj de dezactivare PLOAM  
-  

Instalare ONT 
ONT-urile noi detectate pe PON sunt detectate automat și se aplică configurația implicită minimă. La 
un singur clic, ONT-ul este acceptat în rețea și se aplică configurația completă. Serviciile implicite 
care trebuie aplicate pe porturile GE pot fi predefinite de către Operatorul de rețea; 
 
Eficienta energetica si de protectia mediului 
Echipamente POL necesita mai putina putere de alimentare si răcire. Eliminând rackurile de pe etaje, 
dispare si necesitatea alimentarii acestora cu energie electrică sau răcirea. La o rețea POL fiecare ONT 
consumă curent numai atunci când este conectat si in funcție, comparativ cu o rețea tradiționala care 
are nevoie permanent de alimentarea switchurilor de distribuție (acces), precum ;i a UPS-urilor și 
sistemelor de aer condiționat aferente.  
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INSTALATIE AFISARE DIGITALA 
Pentru Cladirea Centrului de Recuperare se va prevedea o instalatie de Afisare Digitala compusa din 

- Display-uri de Informare/Promovare 
- Televizoare tip Hotel TV in camerele de Cazare. 

Toate Display-urile de informare se vor conecta la reteaua Complexului Sportiv pentru a afisa diverse 
informatii pentru sportivi (program antrenament, program meciuri, program terenuri de 
antrenament, reclame etc). 
Cablurile de comunicatie vor fi de tip fara halogen. 
 
INSTALATIE CONFERINTA SI TRADUCERE SIMULTANA 
Se va prevedea o instalatie de conferinta si traducere simultana pentru conferinte, congrese si 
evenimente, cu echipamente de ultima generatie audio – video, sisteme de sonorizare, traducere 
simultana, sisteme de microfoane cu camere video HD cu pozitionare automata, live streaming si 
Videoconferinta video.  
Sistemul de traducere simultană este utilizat pentru traducerea simultană în 4 (sau mai multe) limbi 
în cadrul reuniunilor la care participă persoane de diferite naționalități, permitand fiecarui ascultator 
sa selecteze limba preferata – si deasemenea a traducerii simultane indirecte sau “in cascada”.  
Solutiile de traducere simultana integrate in sistemul de audio conferinta sunt compuse din unitatea 
centrala, unitatile presedinte/delegat si pupitre interpreter pentru traducatori si se recomanda 
pentru sali de intalniri sau sedinte, in care participantii sunt de nationalitati diferite (consilii de 
administratie, intalniri ale sportivilor, comisii internationale etc.) 
Sistemele de traducere simultana wireless de tip stand alone sunt folosite in sali cu audienta sau 
public, in care vorbitorii sunt de alta nationalitate decat publicul sau in care publicul este international. 
Aceste sisteme sunt compuse din Pupitre Traducator, unitate centrala de control, antene de emisie si 
receptori individuali pentru audienta. 
Cablurile de comunicatie vor fi de tip fara halogen. 
 
EXIGENTE DE CALITATE  
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin : 

- Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ; 
- Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a 

corpurilor de iluminat , care nu produc deteriorari si uzura; 
- Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare 
- Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva 

rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi 
- Limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile 

sa intre in rezonanta; 
 

Siguranta la foc se realizeaza prin : 
- Adaptarea instalatiei electrice corespunzator  rezistentei la foc a elementelor de 

constructie; 
- Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice 

pe elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil 
se iau masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu (tuburi 
de protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu 
rezistenta sporita la propagarea flacarii). 

- Siguranta in exploatare se realizeaza prin : 
- Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice  prin atingere directa  sau indirecta 

; 
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- Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal: protectia la 
suprasarcina si la scurtcircuit. 

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin : 
- asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote  pe 

perioade scurte de timp ( la anclansare , la declansare )  
- limitarea nivelului zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice 
- constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice ce pot 

produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia  de executie. 
Masurile de izolare fonica in cadrul camerelor de generator electric si post de transformare vor fi 
descrise in cadrul proiectului de arhitectura.Generatoarele  vor fi prevazute cu atenuator de zgomot de 
tip rezidential cu atenuare de minim 30 dB. 
Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de 
substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile electrice; 
 
Verificarea proiectului 
Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 ( Legea calitatii in constructii ) se interzice executarea 
proiectelor  neverificate de catre „ verificatori de proiecte atestati” ( art.13 ), obligatia si raspunderea 
pentru asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti, verificatori de proiecte atestati, o are investitorul 
( art. 21 pct. C ). Obtinerea avizelor necesare constructiei  este  responsabilitatea beneficiarului.  
 

 INSTALATII HVAC - OBIECT 1  
Agentul termic de incalzire pentru intregul ansamblul este asigurat printr-un racord la reteaua locala 
RADET. In cadrul punctului termic care deserveste intregul  ansamblu se realizeaza contorizarea 
energiei  termice furnizate,  filtrarea agentului termic si asigurarea presiunii in reteaua de distributie  
din complex.   
Din punctul termic aferent complexului sportiv agentul termic este distribuit printr-o retea de 
distributie  de tip arborescent, montata ingropat  in canivouri/ canale tehnice , catre punctele termice 
aferente cladirilor principale : Stadionul “Gheorghe Hagi”, Arena tenis „SIMONA HALEP’’ si Centrul 
sportiv pentru recuperare, refacere si cantonamente. 
In cadrul punctului termic aferent fiecarui obiectiv  se realizeaza  
- Separarea hidraulica a instalatiei interioare de cea exterioara prin intermediul unui schimbator de 

caldura; 
- Distributia agentului termic  catre consumatori prin intermediul pompelor de circulatie;  
- Contorizarea agentului termic pe fiecare circuit ( centrale de tratare , preparare apa calda 

menajera , radiatoare); 
- Furnizarea de apa dedurizata pentru umplerea instalatiilor interioare prin intermediul unei Statii 

de dedurizare;  
- Producerea de apa calda menajera  cu un schimbator de caldura dedicat; 
- Controlul  expansiunii prin modulele de preluare a expansiunii cu compresor;  
- Controlul calitatii agentului termic prin  filtrare si separarea namolului;   
- Controlul temperaturii agentului termic prin intermediul  limitatoarelor de debit montate pe 

primarul schimbatoarelor de caldura si  al vanelor cu trei cai montate pe circuite. 
Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic in spatiile aferente Stadionului  “Gheorghe 
Hagi”, s-au proiectat urmatoarele instalatii: 
- instalatie de incalzire/racire cu unitati in detenta directa tip VRV de tip caseta sau unitati interioare  

necarcasate montate in plafonul fals si conectate la unitati exterioare amplasate in spatii tehnice 
cu acces exterior.  

- Instalatii de incalzire cu corpuri statice  
- Instalatii de tratare a aerului proaspat necesar folosind centrale de tratare aer echipate cu filtre, 

baterie încălzire cu agent termic apa calda ( de la punctul termic) , baterie răcire in detenta directa , 
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ventilatoare si recuperator de caldura rotativ de inalta eficienta, sau in placi  in functie de tipul 
spatiului deservit și accesorii de comandă și automatizare (funcționarea este în întregime 
automatizată). Pentru aerul proaspat necesar in spatiile tehnice mari s- au folosit recuperatoare 
de caldura. Bateriile de racire in detenta directa sunt conectate la unitati exterioare de tip VRV 
amplasate in spatii tehnice cu acces exterior.  

- Instalatii de ventilare mecanica grupuri sanitare cu ventilatoare de evacuare 
Pentru terenul de joc, In vederea mentinerii conditiilor optime la nivelul solului pentru dezvoltarea 
gazonului natural, se prevede o instalatie de incalzire prin sol cu agent termic solutie apa-etilen glicol, 
concenratie 35%. Agentul termic este preparat intr-un schimbator de caldura in placi, amplasat in 
punctul termic aferent stadionului, ce utilizeaza ca agent termic primar apa calda de la RADET . 

3.1. INSTALATIE DE CLIMATIZARE ( INCALZIRE RACIRE) - OBIECT 1 
Conditiile  de confort termic in interiorul imobilului ( restaurante, Sali de conferinte, birouri holuri de 
acces ,loje,se vor obtine  cu o instalatie de incalzire/racire cu unitati in detenta directa tip VRV de tip 
caseta sau unitati interioare  necarcasate montate in plafonul fals si conectate la unitati exterioare 
amplasate in spatii tehnice cu acces exterior.  
Temperatura interioara va putea fi controlata de la un panou de control de incapere sau zona a unei 
incaperi  in functie de marimea incaperii . Functionarea unitatilor va fi automata , unitatile interioare 
VRV  fiind  comandate de un termostat amplasat la 1.5 m fata de pardoseala  .  
Recircularea aerului din camere se realizeaza intubat in spatele unitatii interioare VRV (dimensionata 
conform planurilor de instalatii). 
Pentru amplasarea unitatilor interioare de VRV s-a avut in vedere norma EN 378-1 iar pentru 
respectarea normei se impune montarea unui sistem de monitorizare a freonului din incaperi (avand 
in vedere configuratia arhitecturala a cladirii si a limitarilor arhitecturale de amplasare a unitatilor 
exterioare marea majoritate a camerelor nu se incadreaza in norma EN 378-1). 
Aerul tratat de unitatile VRV este refulat prin grile liniare amplasate perimetral sau dispozitive cu jet 
de aer turbionar amplasate in plafonul spatiilor. Racordarea la elementele terminale se realizeaza prin 
tubulatura flexibila izolata, pentru introducere si neizolata pentru recirculare. 
Distributia verticala amplasata in ghenele precum si cea orizontala a freonului R410A se realizeaza 
din teava de Cu. 
Toate legaturile dintre conductele de aer si aparate/grile se va face cu tubulatura flexibila cu lungimea 
maxima de 2 ml. 
Calitatea aerului interior este asigurata separat de instalatia de ventilare. 
In spatiile de birou securitate, camera server, s-au prevazut unitati de climatizare tip High Wall split 
profesionale ce pot functiona pana la -15 C in sistem de racire . 
Pentru climatizarea, ventilarea bucatariilor au fost prevazute agregatele de tratare a aerului ce vor 
functiona cu 100% aer proaspat.  
 
INSTALATIE  DE INCALZIRE CU CORPURI STATICE 
Incalzirea spatiilor tehnice, a casei scarilor , coridoarelor si grupurilor sanitare se va realiza cu 
radiatoare alimentate cu apa calda furnizat de punctul termic aferent imobilului.. In zonele accesibile 
publicului se vor prevedea radiatoare electrice antivandalism 
Controlul temperaturii interioare in cazul instalatiei de incalzire cu corpuri statice prin actionare 
asupra ventilelor cu cap termostatat cu care sunt prevazute fiecare radiator  pe conducta de tur. 
(robinetii de radiator cu cap termostatat vor fi speciali pentru anti vandalism). Fiecare radiator este  
prevăzut cu robineti de aerisire, robineti de golire, robinet de reglaj pe retur. Conductele de distributie 
verticala se vor izola termic cu vata minerala, legaturile la radiatoare se vor vopsi in culoare alba. 
Sistemul de distributie al agentului termic pentru radiatoare este de tip ramificat, bitubular. De la 
coloanele verticale sunt racordate distributiile orizontale ale fiecarui etaj. Pe fiecare racord sunt 
prevazute vane de sectorizare, robineti de golire, robineti de echilibrare, si robineti de golire 
portfurtun. Toate vanele se pot actiona facil de pe holuri sau spatii tehnice. 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
 

Soluți i  p entru  
s truct uri  

s igure   
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written cons ent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată s au multiplicată fără acordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

DEXȚ-OSP-R00 295 / 393 
 

 
Distanțele între echipamente, perete și pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82. Montarea 
lor se va face după probarea lor prealabilă la o presiune de 10 bar și se va realiza cu ajutorul consolelor 
și susținătoarelor de perete. Pentru zona de statii de apa potabila si statie pompe ape de incendiu au 
fost prevazute si dimensionate convectoare electrice. 
 
INSTALATIE  DE  DEGIVRARE  GAZON  
In vederea mentinerii conditiilor optime la nivelul solului pentru dezvoltarea gazonului natural, se 
prevede o instalatie de incalzire prin sol cu agent termic solutie apa-etilen glicol, concenratie 35%. 
Astfel, pe toata suprafata terenului de joc plus o suprafata de protectie de 2 – 5 m de-a lungul fiecarei 
laturi , se prevad conducte de incalzire din PE-Xa, Dn 25, la pas de 30 cm si la o adancime de cca 30 
cm. Agentul a termic vehiculat va avea parametrii 50°C/34°C, pentru asigurarea temperaturii de 
maxim 12°C la nivelul radacinii ierbii. Sistemul va fi dimensionat si realizat de furnizor, pentru 
conditiile din Constanta (te = -15°C – temperatura exterioara de calcul pentru zona climatica II). 
Capacitatea de incalzire necesara deigvrarii gazonului este de aprox. 1500 kW . Agentul termic este 
preparat intr-un schimbator de caldura in placi, amplasat in substatia termica 1, ce utilizeaza ca agent 
termic primar apa calda furnizata de RADET. 
 
INSTALATIE  DE   tratare aer proaspat   
Pentru realizarea conditiilor de confort in spatiile interioare, din punct de vedere al normelor igienico-
sanitare s-a proiectat o instalatie de ventilare mecanica . 
Aerul proaspat necesar ocupantilor se va asigura cu mai multe centrale de tratare aer, montate in 
spatii  tehnice interioare  amplasate in demisol, complet echipate cu filtre, baterie încălzire, baterie 
răcire, ventilator introducere, ventilator evacuare, atenuatoare de zgomot, recuperator de caldura 
rotativ de inalta eficienta, sau in placi  in functie de tipul spatiului deservit și accesorii de comandă și 
automatizare (funcționarea este în întregime automatizată).  
 
DESCRIERE GENERALA PENTRU CENTRALELE DE TRATARE AER 
Carcasa construita din profile din aliaj de aluminiu si panouri din tabla zincata termoizolate cu vata 
minerala de minim 60mm grosime, pe sasiu metallic (baseframe), toate elementele avand rupere de 
punte termica, care sa respecte obligatoriu urmatoarele clase de performanta: 
- T2 -coeficient transfer termic al carcasei [ U<1.00 W/m2K ] 
- TB2 -coeficient de punte termica [ Kb<0.75  ] 
- D2 - rezistenta mecanica [ max deflection: 10mm/m  ] 
- L1 - etanseitatea carcasei  
- Clasa de reactie la foc a echipamentului: A1 conform EN 13501-1 
- Centralele de tratare aer vor fi prevazute cu atenuatoare de zgomot pe introducere si pe evacuare 

care sa asigure o putere sonora pentru frecventa de 250 Hz de maxim 50 dB(A) (masurat la 
conexiunile tubulaturilor de introducere/evacuare) iar carcasa sa atenueze minim catre exterior 
urmatoarele valori: pentru frecventa de 125Hz:15dB(A), pentru 250Hz:18dB(A), pentru 
500Hz:25dB(A) 

Echipamentele   vor fi construite în concordanță cu normele EU (EN 1886 si EN 13053) si prevazut cu 
certificat  EUROVENT, declaratie de conformitate si standarde de referinta: SR EN  1886 :2008 
Unitatile de climatizare vor respecta conditiile pentru 2018 impuse de ERP 1253/2014 
Tubulaturile de introducere montate la interior pe traseele dintre dispozitivele de refulare al aerul 
tratat si racordurile de aer prevazute pentru fiecare nivel se vor izola termic cu placi de vata minerala 
caserata , conform specificatiilor din Caietul de sarcini, lipite etans contra difuziei vaporilor. 
Tubulaturile de evacuare montate in plafonul fals nu se vor izola termic. 
Tubulaturile verticale montate in ghenele special amenajate si cele amplasate in spatii tehnice, vor fi 
izolate cu vata minerala protejata la exterior cu folie din aluminiu. (grosime izolatie – conform 
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specificatii Caiet de Sarcini). 
Tronsoanele de tubulatura de introducere si de evacuare montate in exterior se vor izola cu  vata 
minerala bazaltica caserata (grosime izolatie – conform specificatii Caiet de Sarcini) si se protejeaza 
cu tabla de OL zincat. Toata tubulatura este prevazuta cu sisteme de sustinere certificate si 
calculate pentru zona seismica in care se executa lucrarea, in conformitate cu prevederile 
normativului P100. Tubulaturile se vor izola minim in conformitate cu cerintele impuse de 
normele locale. 
Tubulaturile de evacuare care se vor pozate in exterior, aferente sistemelor de ventilare care nu 
folosesc recuperatoare de caldura, se vor izola cu o grosime suficienta pentru a impiedica aparitia 
fenomenului de condens, atat in exterior cat si pe o portiune de minim 2m inainte de a iesi prin 
anvelopa cladirii. 
Tubulaturile de evacuare aferente sistemelor de ventilare cu recuperarea cladurii se vor izola 
izolate corespunzator, atat in interiorul constructiei cat si in exteriorul ei.  
Orice tubulatura izolata, care se va monta montata in exterior sau in interior dar care va fi pozata 
in locuri cu posibilitatea de a fi lovita in cadrul exploatarii cladirii va fi prevazuta cu jacketing din 
tabla. 
Toate sustinerile elementelor de instalatii vor fi dimensionate si alease, prin calcul, de catre 
furnizorii sistemelor de sutinere, in conformitate si cu cerintele zonei seismice. 
Pe racordurile de agent termic primar ale centralelor de tartare (apă caldă) s-au prevăzut limitatoare 
de debit cu servomotoare cu reglaj continuu pe racordul la bateria de încălzire, respectiv răcire. 
Comanda lor va fi făcută de instalațiile de automatizare în conformitate cu valoarea furnizată de 
senzorul de temperatură montat pe refularea aerului din AHU (AHU – centrală de tratare a aerului) 
Alimentarea cu agent termic (80/60⁰C) a bateriilor de încălzire ale centralelor de tratare se va face cu 
agent termic furnizat din punctul termic  din imobil.  
Pentru evacuarea  aerului viciat din grupurile sanitare au fost prevazute mai multe sisteme 
independente de evacuare aer formate din valvele de extractie (montate in grupurile sanitare, 
racordate la  tubulaturi verticale rigide, neizolate si ventilatoare de evacuare montate pe terasa sau 
inspatii tehnice , racordate la grille exterioare.  
 
 
Pentru echilibrarea și reglarea instalației s-au prevăzut clapete cu reglaj fix pe ramurile principale , 
clapete motorizate cu debit variabil controlate prin BMS pentru racordurile catre chiriasi si clapete cu 
debit constant pentru distributia aerului in spatiul chiriasului. De asemenea s-au prevazut pe 
tubulatura de evacuare aer viciat zona birouri senzori de calitate a aerului. 
Pentru asigurarea aerului proaspat in interior in spatiile tehnice mari s-au folosit recuperatoare 
de caldura iu. Acestea vor fi amplasate in plafoanele spatiilor deservite,  
Prizele de aer proaspat vor fi orientate catre directia predominanta a vantului si vor fi ferite de 
actiunile surselor de poluare locale.  
Amplasarea prizelor de aer proaspat precum si a grilelor de evacuare aer viciat vor respecta 
distantele si conditiile minime impuse de normativul I5/2010.  
Introducerea aerului proaspat se va face direct in spatiu prin dispozitive de introducere.  
Evacuarea aerului viciat se face prin grile de extractie racordate la tubulatura de evacuare.  
Canalele de distributie aer vor fi executate din tabla zincata si izolata. Canalele montate in 
exterior se vor proteja mecanic peste izolatie cu tabla de aluminiu.  
Toate ramurile principale vor fi prevazute cu clapete de reglaj si rame cu jaluzele opuse pentru 
reglarea debitelor de aer. Instalatiile de ventilare precum si elementele componente ale acestora 
vor respecta minim clasa de etanseitate B conform I5/2010 si vor fi supuse unui test in limita a 
10% din piesele din retea. Pentru echilibrarea și reglarea instalației s-au prevăzut registrii de 
reglare pe fiecare tronson de introducere si evacuare. 
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INSTALATIE de ventilare 
Sistemul de evacuare al aerului viciat este compus din sisteme independente de evacuare aer din 
grupurile sanitare prin sisteme centralizate compuse din module de evacuare, racordate la coloanele 
verticale de aspiratie. Pentru echilibrarea și reglarea instalației s-au prevăzut clapete de reglare 
mecanice pe ramurile principale ale distributiei aerului. Elementele folosite pentru extragerea 
debitului evacuat sunt valvele de extractie si grile rectangulare. 
 
INSTALATIE DE DESFUMARE PARCAJ SUBTERAN        
Evacuarea fumului degajat in caz de incendiu din spatiile de parcare subterana – subsol se realizeaza 
prin tiraj mecanic, conform prevederilor art. 111. (1) b. din Normativul NP 127-2009. Desfumarea 
mecanica se  realizeaza prin evacuarea mecanica a fumului prin guri dispuse la partea superioara si 
guri de admisie a aerului la partea inferioara, asigurindu-se un debit de extractie a fumului de 600 
m3/ora pentru fiecare autoturism conform prevederilor art. 117 alin. 1 din Normativul NP 127-2009 
(spatiile destinate parcajului subteran sunt echipate cu instalatii automate de stingere tip sprinkler). 
Debitul admisiei mecanice a aerului este de 75% din debitul de fum evacuat, cu o toleranta de +/- 
10% conform prevederilor art. 118 (2) din Normativul NP 127-2009. In cazul compensarii naturale, 
deschiderile de admisie  au suprafata minima de 6 dm2 pentru fiecare autoturism in conditiile in care 
debitul necesar de evacuare a fumului este de 600 m3/h, conform art. 125 din NP 127-2009. 
Canalele colectoare verticale de evacuare a fumului in caz de incendiu aferente parcajului subteran 
tip P2 sunt realizate cu pereti rezistenti la foc EI 180’ la trecerea prin alte destinatii si au  gurile 
exterioare de evacuare dispuse la nivelul terenului, la distante de minimum 8 m fata de orice 
constructie supraterana, conform prevederilor art. 120 alin. 1 corelat cu  art. 129 alin. 2 din 
Normativul NP 127-2009.   
Tubulaturile de admisie a aerului si de evacuare a fumului in caz de incendiu din interiorul parcajului 
subteran sunt realizate din materiale clasa de reactie la foc minim A2 - s2, do si etanse la foc E 30’-o-
i, respectiv EI 180’ pentru canalele verticale care strabat alte destinatii. Tubulatura utilizata in sistemul 
de desfumare indeplineste cerintele din SR EN 12101-7 si SR EN 13501-4 (in acest sens furnizori vor 
demonstra indeplinirea criteriilor prin declaratie de performanta care sta la baza aplicarii marcajului 
CE sau agrement tehnic insotit de avizul Consiliului tehnic permanent pentru constructii). 
Ventilatoarele de evacuare sunt prevazute, constructiv, cu 2 trepte de functionare, in functie de 
regimul de functionare al instalatiei: 

- treapta 1 (denoxare) - functionare antrenata printr-un senzor de noxe (CO, CO2) ce 
comanda pornirea instalatiei la atingerea concentratiei de 60 ppm, debitul de aer evacuat 
fiind de aproximativ 300 m³/h pentru fiecare autoturism, si oprirea acesteia cand valoarea 
concentratie scade sub 20 ppm.; 

- treapta 2 (evacuare fum in caz de incendiu) - debitul de extractie al fumului este de 
minimum 600m³/h pentru fiecare autoturism 

Trecerea de la un regim la altul se realizeaza prin comanda primita de la instalatia de semnalizare 
incendiu, care, la detectarea fumului comuta ventilatorul pe turatia a doua.  
Dirijarea fumului catre gurile de evacuare, se realizeaza prin intermediul unor ventilatoare de tip 
jetfan, rezistente la foc, clasa F300-120’, pe fiecare nivel de parcaj subteran. 
Admisia aerului in caz de incendiu este realizata prin tiraj mecanic. Prizele de aer (pentru introducerea 
aerului de compensare) sunt amplasate la distanta de minimum 8 m fata de orice gura de evacuare a 
fumului in exterior conform prevederilor art. 130 din Normativul NP127-2009. 
Grilele exterioare prin care se asigura admisia aerului proaspat in parcajul subteran sunt dispuse la 
nivelul parterului. Acestea au suprafata libera egala cu suprafata ghenelor verticale de admisie a 
aerului.  

NOTA: - incaperile tampon care protejeaza golurile de acces la spatiile invecinate parcajului 
subteran si suprateran (cu exceptia celor de acces la casele de scari inchise) sunt ventilate in 
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suprapresiune.  In incaperile tampon se asigura o suprapresiune  care nu depaseste 80 Pa pe usa (prin 
introducere de aer conform prevederilor art. 86 alin. 3 din Normativul NP.127-2009)  

- intre prizele de aer proaspat si gurile canalelor de evacuare a fumului s-a asigurat o distanata 
de minimum 8,00 m conform prevederilor art. 130 din NP 127-2009; 

- sistemele de evacuare a fumului din parcajul subteran sunti proiectate si realizate in 
concordanta cu prevederile art. 111 ÷131 din Normativul NP 127-2009 (solutii descrise mai sus). 

- evacuarea fumului (desfumarea) spatiilor si incaperilor amplasate in subsol se  realizeaza 
independent de cel al nivelurilor supraterane; 

- ventilatoarele utilizate in sistemele de evacuare a fumului in caz de incendiu din parcajul 
subteran sunt rezistente la foc, minim clasa F200 120’ (parcajul subteran pentru autoturisme va fi 
echipat cu instalatie de stingere cu sprinklere);  

- ventilatoarele de dirijare a fumului (tip jet-fan) dispuse in interiorul parcajului subteran vor 
fi rezistente la foc, clasa F300-120’; 

- ventilatoarele utilizate in sistemele de evacuare a fumului in caz de incendiu din sala de 
conferinte presa (sala aglomerata tip S2) si circulatatiile orizontale aferente sunt  rezistente la foc, 
clasa F400 - 60’;  

- starea de functionare a tuturor ventilatoarelor de desfumare estei semnalizata în camera 
ECS. Legaturile dintre ventilatoare si canalele de ventilatie sunti realizate cu materiale A1(C0); 

- comanda sistemelor de desfumare/presurizare (ventilatoare, voleti, trape) fsce automat si 
manual prin centrala de semnalizare a incendiilor, numai pentru zona incendiata; 

- gurile de introducere a aerului si cele de evacuare a fumului sunt distribuite alternat, astfel 
încât sa asigure circulatia aerului si evacuarea fumului.  

- gurile pentru evacuarea fumului sunt amplasate la partea superioara a incaperilor, in 
treimea superioara a inaltimii incaperii, in acoperisi sau in plafon, dupa caz, situate la peste 1,80 m 
fata de pardoseala, distanta masurata de la partea inferioara a gurii de evacuare a fumului iar gurile 
de introducere a aerului sunt dispuse la partea inferioara a spatiilor care se desfumeaza, cu marginea 
lor superioara la maximum 1 m fata de pardoseala in concordanta cu prevederile art. 6.2.42 din 
Normativul I 5/2010; 

- canalele pentru admisia aerului în caz de incendiu (desfumare), indeplinesci urmatoarele 
conditii: 

   * sectiunea estel putin egala cu suprafata libera a gurilor la care sunt racordate; 
* raportul dintre laturile sectiunii canalelor va fi mai mic decat 2; 
- in caz de incendiu, instalația de semnalizare a incendiilor va opri automat toate 

ventilatoarele care nu sunt prevazute pentru evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare); 
- ventilatoarele de introducere a aerului se alimenteaza din sursa de baza (tablou electric 

general) si sursa de rezerva (grup electrogen); 
- instalatiile electrice aferente dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului in caz de 

incendiu se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 7.22.21 ÷ 7.22.28. din Normativul I7 – 2011. 
Pozitia finala a ventilatoarelor Jet-Fan, precum si numarul lor a fost stabilit prin simulari CFD 
(computational fluid dynamics) realizata de furnizorul echipamentelor. Simularea CFD a fost 
efectuata pentru ambele regimuri de functionare: ventilare & evacuare fum pentru intreaga 
parcare.  
Simularea a tinut cont de urmatoarele cerinte minime: pozitia exacta a gurilor de evacuare si de 
compensare (pentru ambele regimuri ventilare); Toate punctele de compensare (conform proiect – 
se pot utiliza si rampe auto).  Ultimile planuri de arhitectura si structura a subsolului. 
Elementele semnificative de obstructie ale dirijarii fumului (elemente de constructii - grinzi, elemente 
de instalatii cu inaltimea mai mare de 200mm, etc).Solutia la cheie pentru sistemul de jet fan include 
si tabloul de forta si automatizare aferent fiecarei zone. Automatizarea respecta regimurile de 
functionare descrise in prezenta documentatie. 
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INSTALATIE  de  DESFUMARE A CASELOR DE SCARI SUBTERAN  
Desfumarea caselor de scari de evacuare inchise fara iluminare naturala – nivel subteran  se realizeaza 
prin punerea în suprapresiune fata de incaperile adiacente cu care comunica – introducerea mecanica 
a aerului in scara direct din exterior, introducerea aerului si evacuarea fumului mecanic in si din 
incaperile tampon conform prevederilor art. 86 alin 2 si art. 87 din Normativul NP 127- 2009 (incaperi 
tampon prevazute doar in zonele de acces in parcajul subteran).  Presurizarea scarilor de evacuare 
închise subterane, se  realizeaza prin introducerea mecanica a aerului la partea de jos a scării iar 
sistemul va asigura o suprapresiune de 50 Pa (considerand ușile închise). Fiecare scara are propriul 
sistem de presurizare. Controlul presiunii in scara se realizeaza printr-un convertizor de frecvența 
instalat pe ventilatorul de introducere, primind comanda printr-un semnal 0-10 V de la presostatele 
diferențiale. 
Ventilarea in suprapresiune a incaperilor tampon care protejeaza golurile de acces la casele de scari 
este asigurata prin introducerea mecanica a aerului in incaperea tampon si evacuarea mecanica din 
incaparea tampon. Diferențele dintre două fluxuri de aer (introdus si evacuat)  asigura o 
suprapresiune de maxim 45 Pa. Sistemul de presurizare are cate un ventilator de introducere si unul 
de evacuare pe sistem, fiecare dintre ele fiind conectate la ghene verticale independente. Controlul 
presiunii în fiecare incapere tampon se a realizeaza printr-un presostat diferential care va transmite 
un semnalul de comandă 0-10 V la convertoarele de frecventa instalate pe ventilatoarele de 
presurizare  
Presurizarea incaperilor tampon subterane care nu protejeaza cai de evacuare in caz de incendiu se 
realizeaza prin introducerea mecanica de aer si asigurarea unei suprapresiunii de 45 Pa (considerand 
ușile închise). Fiecare sistem de presurizare are cate un ventilator de introducere.Controlul presiunii 
în fiecare incapere tampon se va realiza printr-un presostat diferential care va transmite un semnalul 
de comandă 0-10 V la convertoarele de frecventa instalate pe ventilatoarele de presurizare Toata 
tubulatura aferenta sistemelor de presurizare (introducere / evacuare fum) va fi protejata la foc EI 60’ 
sau închisa în ghene EI 60’. 
INSTALATIE DESFUMARE CASE  DE SCARA SUPRATERANE 
Desfumarea caselor de scari de evacuare inchise fara iluminare naturala – niveluri supraterane care 
nu au goluri directe in exterior prin care sa se poata evacua fumul in caz de incendiu), se realizeaza 
prin tiraj natural organizat in conformitate cu prevederile art. 2.5.28÷2.5.30 din Normativul P 118-99. 
Desfumarea se realizeaza prin deschiderea automata si manuala a dispozitivului de evacuare a 
fumului (amplasate in treimea superioara a ultimului nivel al caselor de scari) care va avea suprafata 
de 5 % din aria construita a casei de scari (dar minimum 1 m2), avind asigurate posibilitati de 
deschidere prin comanda de la nivelul de acces in scara si introducerea aerului proaspat, la nivelul 
parterului, direct din exterior prin deschiderea usilor de acces in cladire (usi dispuse la nivelul 
parterului in peretii exteriori al constructiei) sau prin ventilare mecanica, dupa caz.  
 
INSTALATIE DESFUMARE  ATRIUM / HOL FOYER VIP (LOUNGE) 
Evacuarea fumului produs pe timpul unui incendiu din atrium / hol foyer VIP (lounge) - se va realiza  
prin tiraj natural organizat, astfel au fost prevazute dispozitive cu deschiderea automata si manuala 
(trape) dispuse la partea superioara a acestuia cu aria totala de minimum 1 % din aria celui mai mare 
nivel al atriumului delimitat de pereti (cu exceptia celui de la parter) si admisia aerului la partea 
inferioara a atriumului (la parter) prin usile care comunica direct cu exteriorul conform prevederilor 
art. 3.5.4 corelat cu art. 2.5.5. din Normativul P 118-99. Actionarile automate ale dispozitivelor de 
evacuare a fumului vor fi dublate de comenzi manuale dispuse la nivelul acceselor din exterior in 
atrium si la serviciul de pompieri. 
 
INSTALATIE DESFUMARE  BAR-BISTRO (FAN CLUB) SI RESTAURANT 
Evacuarea fumului produs pe timpul unui incendiu din bar-bistro (fan-clubul) si restaurant - sali 
aglomerate tip S2 (spatii dispuse la nivelul parterului) se va realiza prin tiraj natural organizat, astfel 
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au fost prevazute dispozitive cu deschiderea automata si manuala (trape) dispuse la partea superioara 
a peretilor exteriori cu aria totala de minimum 1 % din aria salilor aglomerate si admisia aerului la 
partea inferioara prin usile care comunica direct cu exteriorul conform prevederilor  art. 4.1.36. 
corelat cu art. 2.5.5. din Normativul P 118-99. Actionarile automate ale dispozitivelor de evacuare a 
fumului vor fi dublate de comenzi manuale, usor accesibile de la nivelul salii si la serviciul de pompieri. 
 
INSTALATIE DESFUMARE  SALA CONFERINTE DE PRESA 
Evacuarea fumului produs pe timpul unui incendiu din sala conferinte de presa - sala aglomerata se 
va realiza prin tiraj mecanic (introducerea aerului proaspat se va realiza pe la partea inferioara a 
incaperii iar evacuarea fumului degajat in caz de incendiu pe la partea superioara a incaperii), conform 
prevederilor art. 4.1.36 din Normativul P 118-99. Instalatia de desfumare prin tiraj mecanic a fost 
proiectata in conformitate cu prevederile art. 2.5.16 ÷2.5.27 din Normativul P 118-99. Actionarile 
automate ale dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi dublate de comenzi manuale, usor accesibile 
de la nivelul salii si la serviciul de pompieri. 
 
INSTALATIE DESFUMARE CIRCULATII COMUNE ORIZONTALE 
Circulatiile comune orizontale care nu au goluri directe in exterior prin care sa se poata evacua fumul 
in caz de incendiu aferente salii conferinte de presa , vor fi protejate impotriva inundarii cu fum in caz 
de incendiu prin punere in suprapresiune fata de incaperile adiacente, conform art. 2.5.16 alin.2, 
corelat cu 2.5.31 si 2.5.33 din P118-99. Controlul presiunii se va realiza printr-un presostat diferential 
care va transmite un semnal de comanda 0-10V la convertizorul de frecventa al ventilatorului de 
presurizare. Sistemele de desfumare se vor realiza in concordanta cu prevederile art. 2.5.31÷2.5.35 
din Normativul P 118-99 (cu exceptia circulatiilor functionale prin care se asigura accesul la grupurile 
sanitare la care conditiile prevazute pentru caile de evacuare nu sunt obligatorii conform prevederilor 
art. 2.6.1. din Normativul P 118-99).. 
 
INSTALATIE DESFUMARE DEPOZITE SI CAMERE GUNOI 
La spatiile de depozitare cu suprafete mai mari de 36 m2 si la camerele pentru depozitarea deseurilor 
(camere gunoi) desfumarea se va realiza prin tiraj mecanic (introducerea aerului proaspat se va realiza 
pe la partea inferioara a incaperii iar evacuarea fumului degajat in caz de incendiu pe la partea 
superioara a incaperii). Instalatiile de desfumare prin tiraj mecanic s-au proiectat si realizat in 
conformitate cu prevederile art. 2.5.16 ÷2.5.27 din Normativul P 118-99.  
 
PREVEDERI GENERAL VALABILE ALE SISTEMELOR DE DESFUMARE 

- evacuarea fumului (desfumarea) spatiilor si incaperilor amplasate in subsol se realizeaza 
independent de cel al nivelurilor supraterane ; 

- ventilatoarele utilizate in sistemele de evacuare a fumului aferente parcajului subteran sunt 
rezistente la foc, clasa F200 – 120’ (parcajul subteran va fi echipat cu instalatie automata 
de stingere a incendiilor cu sprinklere);  

- ventilatoarele de dirijare a fumului (tip jet-fan) dispuse in interiorul parcajului subteran 
sunt rezistente la foc, clasa F300-120’; 

- ventilatoarele utilizate in sistemele de evacuare a fumului ce nu deservesc parcajul 
subteran sunt rezistente la foc clasa F400 – 120’; 

- starea de functionare a tuturor ventilatoarelor de desfumare este semnalizata în 
dispeceratul pentru securitate. Legaturile dintre ventilatoare si canalele de ventilatie sunt 
realizate cu materiale A1(C0); 

- comanda sistemelor de desfumare (ventilatoare, voleti, trape) se realizeaza automat si 
manual prin centrala de semnalizare a incendiilor, numai pentru zona incendiata ; 
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- ventilatoarele de introducere a aerului si de evacuare a fumului in caz de incendiu se 
alimenteaza din sursa de baza (tablou electric general) si sursa de rezerva (grup 
electrogen); 

- gurile de introducere a aerului si cele de evacuare a fumului sunt distribuite alternat, astfel 
încât sa asigure circulatia aerului si evacuarea fumului. 

- in caz de incendiu, instalația de semnalizare va opri automat toate ventilatoarele care nu 
sunt prevazute pentru evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare). 

- gurile pentru evacuarea fumului sunt amplasate la partea superioara a incaperilor, in 
treimea superioara a inaltimii incaperii, in acoperis sau in plafon, dupa caz, situate la peste 
1,80 m fata de pardoseala, distanta masurata de la partea inferioara a gurii de evacuare a 
fumului iar gurile de introducere a aerului sunt dispuse la partea inferioara a spatiilor  care 
se desfumeaza, cu marginea lor superioara la maximum 1 m fata de pardoseala in 
concordanta cu prevederile art. 6.2.42 din Normativul I 5/2010; instalația de semnalizare 
opreste automat toate ventilatoarele care nu sunt prevazute pentru evacuarea fumului in 
caz de incendiu (desfumare). Canalele pentru admisia aerului și evacuarea fumului în caz 
de incendiu (desfumare), indeplinesc urmatoarele conditii : 

* sectiunea este fi cel putin egala cu suprafata libera a gurilor la care sunt racordate ; 
* raportul dintre laturile sectiunii canalelor este mai mic decat 2; 

- instalatiile electrice aferente dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului in caz de 
incendiu au fost realizate in conformitate cu prevederile art. 7.22.21 ÷ 7.22.28. din Normativul 
I7 – 2011. 
- in caz de incendiu, instalația de semnalizare opreste automat toate ventilatoarele care nu 
sunt prevazute pentru evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare). 

• nu au fost prevazute sisteme pentru evacuarea fumului din spatiile de depozitare cu suprafete mai 
mici de 36 m2 si din circulatiile orizontale (nivele supraterane) care sunt iluminate natural.  
Prezenta documentatie trebuie citita impreuna cu proiectele de instalatii electrice si curenti slabi 
referitor la solutiile de alimentare, semnalizare, monitorizare si actionare ale echipamentelor 
instalatiilor de desfumare/presurizare. 
 
SUPORTI SEISMICI - INSTALATII HVAC 
Toate utilajele (echipamentele) racordate la sisteme de conducte si canale (cum sunt centrale de 
tratare aer, ventilatoare, schimbatoare de caldura, ventiloconvectoare, etc) a caror greutate in 
exploatare este mai mare de 0,35 kN (35kg) sunt asigurate impotriva miscarilor seismice. In cazurile 
in care ansamblul echipament si postament nu sunt prinse solidar de elementele structurale ale 
cladirii, elemente suplimentare, au fost instalate pentru a impiedica deplasarea, caderea sau 
rasturnarea echipamentelor. 
 
PROBE ALE INSTALATIILOR 
Conductele aferente instalatiilor de inalzire si climatizare au fost supuse urmatoarelor probe: 

- proba de etanseitate la presiune la rece; 
- proba de etanseitate la presiune la cald; 
- proba de eficacitate; 

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii echipamentelor se vor receptiona lucrarile 
de instalatii termice si instalatii de ventilare in conformitate cu prevederile Normativelor I5 si I13 si a 
reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. 
Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si 
se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse. 
Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces 
verbal de predare catre beneficiar. 
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LUCRARI DE EXECUTIE 
Lucrările de execuție sunt detaliate în caietul de sarcini. Mai jos sunt câteva instrucțiuni generale de 
executie. 
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ   
Lucrarile de instalatii HVAC se vor executa conf. Normativului I5 si I13 si a normativelor in vigoare 
conexe. Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza și alte materiale, cu calitați cel puțin egale sau 
superioare celor  indicate în proiect (țevi, fitinguri, etc). Materiale și echipamentele utilizate la 
execuția instalațiilor vor avea “Agrement tehnic” eliberat de Comisia de Agrement Tehnic în 
Construcții – MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi însoțite de “Certificat de 
calitate” eliberat de producător. Toate materialele vor îndeplini condiții de calitate conform ISO 9001. 
 
 
MĂSURI DE PROTECŢIA SIGURANTA ŞI IGIENA MUNCII  
In toate operatiile de executie curenta a instalatiilor se vor respecta cerintele esentiale referitoare la 
protectia, siguranta si igiena muncii. 
Conducatorul unitatii de executie precum si reprezentantul beneficiarului care urmaresc realizarea 
lucrarilor, au obligatia sa aplice in activitatea de realizare a lucrarilor toate prevederile legale privind 
protectia muncii: "Legea 90/1996" a protectiei muncii si "Normele metodologice de aplicare", 
Normele generale de protectie a muncii" elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in 
colaborare cu Ministerul Sanataii - 2002, precum si Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al MLPAT - 
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii. 
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile "Regulamentului privind protectia si igiena muncii 
in constructii", elaborat de Institutul de Proiectare, Cercetare si Inginerie Tehnologica pentru 
constructii in 1993, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993. 
Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igiienei muncii sunt: 

− luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a 
muncii; 

− realizarea instructajelor de protectia muncii ale intregului personal de exploatare si 
intretinere si consemnarea acestora in fisele individuale sau alte formulare specifice semnate 
individual; 

− controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intreg personalul; 

− verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de protectie 
a muncii. 

Aceste prevederi nu sunt limitative, executantul fiind obligat sa ia toate masurile pe care le considera 
necesare pentru evitarea accidentelor de minca. 
 
MĂSURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 
In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea 
incendiului, precum si materiale de prima interventie necesare localizarii si stingerii eventualelor 
incendii declansate din alte motive. 
Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul lucrarii 
conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente acestora C 300-94. 
 
Exigente de calitate  
Respectarea exigențelor se va realiza în concordanță cu Ghid privind criteriile de performanță ale 
cerințelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile de 
încălzire centrală, indicativ GT 060/2003, la cerințele: 
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin : 

- materialele si utilajele vor corespunde temperaturilor si presiunilor de lucru; 
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- utilajele si conductele sunt fixate cu suporti de elementele de constructie pentru evitarea 
desprinderii; 

- presiunile si temperaturile nominale ale utilajelor si conductelor sunt corelate cu presiunile si 
temperaturile de lucru; 

- solutiile adoptate la instalatiile termice pentru prinderi, fixari, traversari, nu trebuie sa afecteze 
rezistenta elementelor de constructie. Se verifica daca solutiile sunt aplicate in zonele 
permise ale acestor zone constructive; 

- protectia aniseismica consta in asigurarea tablourilor electrice si de automatizare contra 
rasturnarii, precum si la limitarea deplasarilor orizonatale la echipamentele montate pe 
postamenti.Limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice 
susceptibile sa intre in rezonanta 

Securitate la incendiu se realizeaza prin : 
- cazanele aferente instalatiilor de incalzire trebuie realizate astfel incat sa asigure o 

functionare normala si sa rezite la foc; 
- instalatia trebuie astfel executata incat sa nu permita acumularea periculoasa a gazelor 

inflamabile amestecate (combustibil - aer) in camera de ardere sau in cosurile de fum; 
- stocarea in siguranta a produselor de combustie; 
- instalatia proiectata nu lucreaza cu flacara deschisa si foloseste in exclusivitate metale si 

materiale incombustibile; 
- instalatia este prevazuta cu protectie la deasirea temperaturii maxime prescrise pentru 

agentul termic apa calda; 
- la intocmirea proiectului s-au respectat prescriptiile din P118-99 
- instalatiile electricesi de automatizare nu se vor monta pe elemente combustibile; tablourile 

electrice si de automatizare se realizeaza din carcase si materiale incombustibile. 
Igiena, sănătatea si mediu inconjurator  
Sanatatea oamenilor nu este influentata de echipamentele propuse in prezenta documentatie. Prin 
natura agentilor de lucru, atat incinta unde sunt amplasate utilajele cat si mediul ambiant nu sunt 
infuentate de instalatiile propuse. Se vor adopta masuri constructive care sa permita curatirea si 
intretinerea usoara a instalatiilor. Se vor urmari: 

- igiena încăperilor; 
- igiena higrotermica a mediului interior; 
- evitarea poluării aerului de către centralele termice; 
- calitatea apei; 
- temperatura de distribuție a agentului termic; 
- igiena aerului. 

Siguranța si accesibilitate in exploatare 
- folsirea de conducte potrivit caracteristicilor fluidelor transportate; 
- armaturi corespunzatoare presiunii si temperaturii nominale de functionare a instalatiilor; 
- inaltime de monataj si mod de amplasare a conductelor care sanu conduca la accidentarea 

utilizatorilor; 
- prevederea supapelor de siguranta; 
- automatizarea functionarii instalatiei in sensul mentinerii nivelurilor de temperatura si 

presiune prescrise; 
- asigurarea accesului la toate punctele de manevra; 
- realizarea spatiilor libere de exploatare si evacuare a personalului; 

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin : 
- Instalatiile proiectate se incadreaza in prevederilor normelor in vigoare din punct de vedere 

al nivelului de zgomot, astfel ca nu influenteaza negativ ocupantii cladirilor si spatiile 
invecinate.  
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- Pentru echipamentele functionale se vor lua masuri pentru limitarea producerii și 
transmiterii vibrațiilor. 

Economie de energie si izolarea termica 
- protecția termică a clădirilor încălzite; 
- consumuri energetice optime; 
- recuperarea de căldură; 
- consumul de energie în exploatare; 
- reglajul sarcinii termice; 
- izolarea termică a conductelor; 
- eficiența termică a corpurilor si aparatelor de încălzire / racire; 
- gestionarea consumului de energie; 

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale 
- Se prevad echipamente cu eficienta ridicata pentru optimizarea consumurilor. 

Verificarea proiectului 
Conform prevederilor Legii nr. 10 / 2007 (Legea calitatii in constructii) verificarea proiectelor pentru 
executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte, se 
va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decit specialistii elaboratori ai 
proiectelor. Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea 
reglementarilor tehnice referitoare la cerinte esentiale, se va face numai de catre specialisti verificatori 
de proiecte atestati, altii decit specialistii elaboratori ai proiectelor. Se interzice aplicarea proiectelor si 
a detaliilor de executie neverificate de catre „verificatori de proiecte atestati” (art.13).  Obligatia si 
raspunderea pentru asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti, verificatori de proiecte atestati, ii 
revine investitorului (art. 21 pct. C). 
Prezentul proiect trebuie verificat la cerinta: It. 
Obtinerea avizelor necesare constructiei  este  responsabilitatea beneficiarului.  
 
INSTALAȚII HVAC OBIECT 2 - Arena de tenis „Simona Halep” 
 
Agentul termic de incalzire pentru intregul complex sportiv este asigurat printr-un racord la reteaua 
locala RADET. In cadrul punctului termic care deserveste intregul  ansamblu se realizeaza contorizarea 
energiei  termice furnizate,  filtrarea agentului termic si asigurarea presiunii in reteaua de distributie  din 
complex.  Din punctul termic aferent complexului sportiv agentul termic este distribuit printr-o retea de 
distributie  de tip arborescent, montata ingropat  in canivouri/ canale tehnice, catre punctele termice 
aferente cladirilor principale inclusiv pentru Arena de tenis „Simona Halep”. 
Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic in spatiile aferente Arenei de Tenis cu o capacitate 
de 3.000 de locuri s-au proiectat urmatoarele instalatii: 
- instalatie de incalzire/racire cu unitati in detenta directa tip VRV de tip caseta sau unitati 

interioare  necarcasate montate in plafonul fals si conectate la unitati exterioare amplasate in 
spatii tehnice cu acces exterior; 

- Instalatii de incalzire cu corpuri statice;  
- Instalatii de tratare a aerului proaspat necesar folosind centrale de tratare aer echipate cu filtre, 

baterie încălzire cu agent termic apa calda ( de la punctul termic) , baterie răcire in detenta 
directa , ventilatoare  si   recuperator de caldura rotativ de inalta eficienta, sau in placi  in functie 
de tipul spatiului deservit şi accesorii de comandă şi automatizare (funcţionarea este în întregime 
automatizată). Pentru aerul proaspat necesar in spatiile tehnice mari s- au folosit recuperatoare 
de caldura . Bateriile de racire in detenta directa sunt conectate la unitati exterioare de tip VRV 
amplasate in spatii tehnice cu acces exterior;  

- Instalatii de ventilare mecanica grupuri sanitare cu ventilatoare de evacuare. 
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INSTALATIE DE CLIMATIZARE (INCALZIRE RACIRE) 
Conditiile  de confort termic in interiorul imobilului ( restaurante, Sali de conferinte, birouri holuri de 
acces ,loje,se vor obtine  cu o instalatie de incalzire/racire cu unitati in detenta directa tip VRV de tip 
caseta sau unitati interioare  necarcasate montate in plafonul fals si conectate la unitati exterioare 
amplasate in spatii tehnice cu acces exterior.  
Temperatura interioara va putea fi controlata de la un panou de control de incapere sau zona a unei 
incaperi  in functie de marimea incaperii . Functionarea unitatilor va fi automata , unitatile interioare 
VRV  fiind  comandate de un termostat amplasat la 1.5 m fata de pardoseala  .  
Recircularea aerului din camere se realizeaza intubat in spatele unitatii interioare VRV (dimensionata 
conform planurilor de instalatii). 
Pentru amplasarea unitatilor interioare de VRV s-a avut in vedere norma EN 378-1 iar pentru 
respectarea normei se impune montarea unui sistem de monitorizare a freonului din incaperi (avand in 
vedere configuratia arhitecturala a cladirii si a limitarilor arhitecturale de amplasare a unitatilor 
exterioare marea majoritate a camerelor nu se incadreaza in norma EN 378-1). 
Aerul tratat de unitatile VRV este refulat prin grile liniare amplasate perimetral sau dispozitive cu jet de 
aer turbionar amplasate in plafonul spatiilor. Racordarea la elementele terminale se realizeaza prin 
tubulatura flexibila izolata, pentru introducere si neizolata pentru recirculare. 
Distributia verticala amplasata in ghenele precum si cea orizontala a freonului R410A se realizeaza din 
teava de Cu. 
Toate legaturile dintre conductele de aer si aparate/grile se va face cu tubulatura flexibila cu lungimea 
maxima de 2 ml. 
Calitatea aerului interior este asigurata separat de instalatia de ventilare. 
In spatiile de birou securitate, camera server, s-au prevazut unitati de climatizare tip High Wall split 
profesionale ce pot functiona pana la -15 C in sistem de racire . 
Pentru climatizarea, ventilarea bucatariilor au fost prevazute agregatele de tratare a aerului ce vor 
functiona cu 100% aer proaspat.  
 
INSTALATIE  DE INCALZIRE CU CORPURI STATICE 
Incalzirea spatiilor tehnice, a casei scarilor , coridoarelor si grupurilor sanitare se va realiza cu radiatoare 
alimentate cu apa calda furnizat de punctul termic aferent imobilului.. In zonele accesibile publicului se 
vor prevedea radiatoare electrice antivandalism 
Controlul temperaturii interioare in cazul instalatiei de incalzire cu corpuri statice prin actionare asupra 
ventilelor cu cap termostatat cu care sunt prevazute fiecare radiator  pe conducta de tur. (robinetii de 
radiator cu cap termostatat vor fi speciali pentru anti vandalism). Fiecare radiator este  prevăzut cu 
robineti de aerisire, robineti de golire ., robinet de reglaj pe retur   
Conductele de distributie verticala se vor izola termic cu vata minerala, legaturile la radiatoare se vor 
vopsi in culoare alba. 
Sistemul de distributie al agentului termic pentru radiatoare este de tip ramificat, bitubular. De la 
coloanele verticale sunt racordate distributiile orizontale ale fiecarui etaj. Pe fiecare racord sunt 
prevazute vane de sectorizare, robineti de golire, robineti de echilibrare, si robineti de golire portfurtun. 
Toate vanele se pot actiona facil de pe holuri sau spatii tehnice. 
Distanțele între echipamente, perete și pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82. Montarea 
lor se va face după probarea lor prealabilă la o presiune de 10 bar și se va realiza cu ajutorul consolelor 
și susținătoarelor de perete. 
Pentru zona de statii de apa potabila si statie pompe ape de incendiu au fost prevazute si dimensionate 
convectoare electrice. 
 
INSTALATIE  DE  TRATARE AER PROASPAT   
Pentru realizarea conditiilor de confort in spatiile interioare, din punct de vedere al normelor igienico-
sanitare s-a proiectat o instalatie de ventilare mecanica . 
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Aerul proaspat necesar ocupantilor se va asigura cu mai multe centrale de tratare aer, montate in spatii  
tehnice interioare  amplasate in demisol, complet echipate cu filtre, baterie încălzire, baterie răcire, 
ventilator introducere, ventilator evacuare, atenuatoare de zgomot, recuperator de caldura rotativ de 
inalta eficienta, sau in placi  in functie de tipul spatiului deservit și accesorii de comandă și automatizare 
(funcționarea este în întregime automatizată).  
 
DESCRIERE GENERALA PENTRU CENTRALELE DE TRATARE AER 
- Carcasa construita din profile din aliaj de aluminiu si panouri din tabla zincata termoizolate cu 

vata minerala de minim 60mm grosime, pe sasiu metallic (baseframe), toate elementele avand 
rupere de punte termica, care sa respecte obligatoriu urmatoarele clase de performanta: 
- T2 - coeficient transfer termic al carcasei [ U<1.00 W/m2K ] 
- TB2 -c oeficient de punte termica [ Kb<0.75  ] 
- D2 - rezistenta mecanica [ max deflection: 10mm/m  ] 
- L1 - etanseitatea carcasei. 

- Clasa de reactie la foc a echipamentului: A1 conform EN 13501-1 
- Centralele de tratare aer vor fi prevazute cu atenuatoare de zgomot pe introducere si pe 

evacuare care sa asigure o putere sonora pentru frecventa de 250 Hz de maxim 50 dB(A) (masurat 
la conexiunile tubulaturilor de introducere/evacuare) iar carcasa sa atenueze minim catre 
exterior urmatoarele valori: pentru frecventa de 125Hz:15dB(A), pentru 250Hz:18dB(A), pentru 
500Hz:25dB(A) 

Echipamentele   vor fi construite în concordanță cu normele EU (EN 1886 si EN 13053) si prevazut cu 
certificat  EUROVENT, declaratie de conformitate si standarde de referinta: SR EN  1886 :2008 
Unitatile de climatizare vor respecta conditiile pentru 2018 impuse de ERP 1253/2014 
Tubulaturile de introducere montate la interior pe traseele dintre dispozitivele de refulare al aerul tratat 
si racordurile de aer prevazute pentru fiecare nivel se vor izola termic cu placi de vata minerala caserata , 
conform specificatiilor din Caietul de sarcini, lipite etans contra difuziei vaporilor. Tubulaturile de 
evacuare montate in plafonul fals nu se vor izola termic. 
Tubulaturile verticale montate in ghenele special amenajate si cele amplasate in spatii tehnice, vor fi 
izolate cu vata minerala protejata la exterior cu folie din aluminiu. (grosime izolatie – conform specificatii 
Caiet de Sarcini). 
Tronsoanele de tubulatura de introducere si de evacuare montate in exterior se vor izola cu  vata 
minerala bazaltica caserata (grosime izolatie – conform specificatii Caiet de Sarcini) si se protejeaza cu 
tabla de OL zincat . 
toata tubulatura este prevazuta cu sisteme de sustinere certificate si calculate pentru zona seismica in 
care se executa lucrarea, in conformitate cu prevederile normativului P100. 
Tubulaturile se vor izola minim in conformitate cu cerintele impuse de normele locale. 
Tubulaturile de evacuare care se vor pozate in exterior, aferente sistemelor de ventilare care nu folosesc 
recuperatoare de caldura, se vor izola cu o grosime suficienta pentru a impiedica aparitia fenomenului 
de condens, atat in exterior cat si pe o portiune de minim 2m inainte de a iesi prin anvelopa cladirii. 
Tubulaturile de evacuare aferente sistemelor de ventilare cu recuperarea cladurii se vor izola izolate 
corespunzator, atat in interiorul constructiei cat si in exteriorul ei. 
Orice tubulatura izolata, care se va monta montata in exterior sau in interior dar care va fi pozata in 
locuri cu posibilitatea de a fi lovita in cadrul exploatarii cladirii va fi prevazuta cu jacketing din tabla. 
Toate sustinerile elementelor de instalatii vor fi dimensionate si alease, prin calcul, de catre furnizorii 
sistemelor de sutinere, in conformitate si cu cerintele zonei seismice. 
Pe racordurile de agent termic primar ale centralelor de tartare (apă caldă) s-au prevăzut limitatoare de 
debit cu servomotoare cu reglaj continuu pe racordul la bateria de încălzire, respectiv răcire. Comanda 
lor va fi făcută de instalațiile de automatizare în conformitate cu valoarea furnizată de senzorul de 
temperatură montat pe refularea aerului din AHU (AHU – centrală de tratare a aerului) 
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Alimentarea cu agent termic (80/60⁰C) a bateriilor de încălzire ale centralelor de tratare se va face cu 
agent termic furnizat din punctul termic  din imobil.  
Pentru evacuarea  aerului viciat din grupurile sanitare au fost prevazute mai multe sisteme 
independente de evacuare aer formate din valvele de extractie (montate in grupurile sanitare, racordate 
la  tubulaturi verticale rigide, neizolate si ventilatoare de evacuare montate pe terasa sau inspatii 
tehnice , racordate la grille exterioare.  
Pentru echilibrarea și reglarea instalației s-au prevăzut clapete cu reglaj fix pe ramurile principale , 
clapete motorizate cu debit variabil controlate prin BMS pentru racordurile catre chiriasi si clapete cu 
debit constant pentru distributia aerului in spatiul chiriasului. De asemenea s-au prevazut pe tubulatura 
de evacuare aer viciat zona birouri senzori de calitate a aerului. 
Pentru asigurarea aerului proaspat in interior in spatiile tehnice mari s-au folosit recuperatoare de 
caldura iu. Acestea vor fi amplasate in plafoanele spatiilor deservite,  
Prizele de aer proaspat vor fi orientate catre directia predominanta a vantului si vor fi ferite de actiunile 
surselor de poluare locale.  
Amplasarea prizelor de aer proaspat precum si a grilelor de evacuare aer viciat vor respecta distantele 
si conditiile minime impuse de normativul I5/2010. 
Introducerea aerului proaspat se va face direct in spatiu prin dispozitive de introducere. 
Evacuarea aerului viciat se face prin grile de extractie racordate la tubulatura de evacuare. 
Canalele de distributie aer vor fi executate din tabla zincata si izolata. Canalele montate in exterior se 
vor proteja mecanic peste izolatie cu tabla de aluminiu.  
Toate ramurile principale vor fi prevazute cu clapete de reglaj si rame cu jaluzele opuse pentru reglarea 
debitelor de aer. Instalatiile de ventilare precum si elementele componente ale acestora vor respecta 
minim clasa de etanseitate B conform I5/2010 si vor fi supuse unui test in limita a 10% din piesele din 
retea. 
Pentru echilibrarea și reglarea instalației s-au prevăzut registrii de reglare pe fiecare tronson de 
introducere si evacuare. 
 
INSTALATIE DE VENTILARE 
Sistemul de evacuare al aerului viciat este compus din sisteme independente de evacuare aer din 
grupurile sanitare prin sisteme centralizate compuse din module de evacuare, racordate la coloanele 
verticale de aspiratie.  
Pentru echilibrarea și reglarea instalației s-au prevăzut clapete de reglare mecanice pe ramurile 
principale ale distributiei aerului. Elementele folosite pentru extragerea debitului evacuat sunt valvele 
de extractie si grile rectangulare. 
 
INSTALATIE DESFUMARE CASE  DE SCARA SUPRATERANE 
Desfumarea caselor de scari de evacuare inchise fara iluminare naturala – niveluri supraterane care nu 
au goluri directe in exterior prin care sa se poata evacua fumul in caz de incendiu), se realizeaza prin 
tiraj natural organizat in conformitate cu prevederile art. 2.5.28÷2.5.30 din Normativul P 118-99. 
Desfumarea se realizeaza prin deschiderea automata si manuala a dispozitivului de evacuare a fumului 
(amplasate in treimea superioara a ultimului nivel al caselor de scari) care va avea suprafata de 5 % din 
aria construita a casei de scari (dar minimum 1 m2), avind asigurate posibilitati de deschidere prin 
comanda de la nivelul de acces in scara si introducerea aerului proaspat, la nivelul parterului, direct din 
exterior prin deschiderea usilor de acces in cladire (usi dispuse la nivelul parterului in peretii exteriori al 
constructiei) sau prin ventilare mecanica, dupa caz.  
 
INSTALATIE DESFUMARE  HOL /LOUNGE 
Evacuarea fumului produs pe timpul unui incendiu din atrium / hol foyer VIP (lounge) - se va realiza  prin 
tiraj natural organizat, astfel au fost prevazute dispozitive cu deschiderea automata si manuala (trape) 
dispuse la partea superioara a acestuia cu aria totala de minimum 1 % din aria celui mai mare nivel al 
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atriumului delimitat de pereti (cu exceptia celui de la parter) si admisia aerului la partea inferioara a 
atriumului (la parter) prin usile care comunica direct cu exteriorul conform prevederilor art. 3.5.4 corelat 
cu art. 2.5.5. din Normativul P 118-99. Actionarile automate ale dispozitivelor de evacuare a fumului 
vor fi dublate de comenzi manuale dispuse la nivelul acceselor din exterior in atrium si la serviciul de 
pompieri. 
 
INSTALATIE DESFUMARE  RESTAURANT 
Evacuarea fumului produs pe timpul unui incendiu din restaurant - sali aglomerate tip S2 (se va realiza 
prin tiraj natural organizat, astfel au fost prevazute dispozitive cu deschiderea automata si manuala 
(trape) dispuse la partea superioara a peretilor exteriori cu aria totala de minimum 1 % din aria salilor 
aglomerate si admisia aerului la partea inferioara prin usile care comunica direct cu exteriorul conform 
prevederilor  art. 4.1.36. corelat cu art. 2.5.5. din Normativul P 118-99. Actionarile automate ale 
dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi dublate de comenzi manuale, usor accesibile de la nivelul 
salii si la serviciul de pompieri. 
 
INSTALATIE DESFUMARE  SALA CONFERINTE  
Evacuarea fumului produs pe timpul unui incendiu din sala conferinte - sala aglomerata se va realiza 
prin tiraj mecanic (introducerea aerului proaspat se va realiza pe la partea inferioara a incaperii iar 
evacuarea fumului degajat in caz de incendiu pe la partea superioara a incaperii), conform prevederilor 
art. 4.1.36 din Normativul P 118-99. Instalatia de desfumare prin tiraj mecanic a fost proiectata in 
conformitate cu prevederile art. 2.5.16 ÷2.5.27 din Normativul P 118-99. Actionarile automate ale 
dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi dublate de comenzi manuale, usor accesibile de la nivelul 
salii si la serviciul de pompieri. 
 
INSTALATIE DESFUMARE CIRCULATII COMUNE ORIZONTALE 
Circulatiile comune orizontale care nu au goluri directe in exterior prin care sa se poata evacua fumul in 
caz de incendiu aferente salii conferinte de presa , vor fi protejate impotriva inundarii cu fum in caz de 
incendiu prin punere in suprapresiune fata de incaperile adiacente, conform art. 2.5.16 alin.2, corelat 
cu 2.5.31 si 2.5.33 din P118-99. Controlul presiunii se va realiza printr-un presostat diferential care va 
transmite un semnal de comanda 0-10V la convertizorul de frecventa al ventilatorului de presurizare. 
Sistemele de desfumare se vor realiza in concordanta cu prevederile art. 2.5.31÷2.5.35 din Normativul 
P 118-99 (cu exceptia circulatiilor functionale prin care se asigura accesul la grupurile sanitare la care 
conditiile prevazute pentru caile de evacuare nu sunt obligatorii conform prevederilor art. 2.6.1. din 
Normativul P 118-99).. 
INSTALATIE DESFUMARE DEPOZITE SI CAMERE GUNOI 
La spatiile de depozitare cu suprafete mai mari de 36 m2 si la camerele pentru depozitarea deseurilor 
(camere gunoi) desfumarea se va realiza prin tiraj mecanic (introducerea aerului proaspat se va realiza 
pe la partea inferioara a incaperii iar evacuarea fumului degajat in caz de incendiu pe la partea 
superioara a incaperii). Instalatiile de desfumare prin tiraj mecanic s-au proiectat si realizat in 
conformitate cu prevederile art. 2.5.16 ÷2.5.27 din Normativul P 118-99.  
 
 PREVEDERI GENERAL VALABILE ALE SISTEMELOR DE DESFUMARE 
- ventilatoarele utilizate in sistemele de evacuare a fumului ce nu deservesc parcajul subteran sunt 

rezistente la foc clasa F400 – 120’; 
- starea de functionare a tuturor ventilatoarelor de desfumare este semnalizata în dispeceratul 

pentru securitate. Legaturile dintre ventilatoare si canalele de ventilatie sunt realizate cu 
materiale A1(C0); 

- comanda sistemelor de desfumare (ventilatoare, voleti, trape) se realizeaza automat si manual 
prin centrala de semnalizare a incendiilor, numai pentru zona incendiata ; 
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- ventilatoarele de introducere a aerului si de evacuare a fumului in caz de incendiu se alimenteaza 
din sursa de baza (tablou electric general) si sursa de rezerva (grup electrogen); 

- gurile de introducere a aerului si cele de evacuare a fumului sunt distribuite alternat, astfel încât 
sa asigure circulatia aerului si evacuarea fumului. 

- in caz de incendiu, instalaţia de semnalizare va opri automat toate ventilatoarele care nu sunt 
prevazute pentru evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare). 

- gurile pentru evacuarea fumului sunt amplasate la partea superioara a incaperilor, in treimea 
superioara a inaltimii incaperii, in acoperis sau in plafon, dupa caz, situate la peste 1,80 m fata 
de pardoseala, distanta masurata de la partea inferioara a gurii de evacuare a fumului iar gurile 
de introducere a aerului sunt dispuse la partea inferioara a spatiilor  care se desfumeaza, cu 
marginea lor superioara la maximum 1 m fata de pardoseala in concordanta cu prevederile art. 
6.2.42 din Normativul I 5/2010; instalaţia de semnalizare opreste automat toate ventilatoarele 
care nu sunt prevazute pentru evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare). 

- canalele pentru admisia aerului şi evacuarea fumului în caz de incendiu (desfumare), indeplinesc 
urmatoarele conditii : 
- sectiunea este fi cel putin egala cu suprafata libera a gurilor la care sunt racordate ; 
- raportul dintre laturile sectiunii canalelor este mai mic decat 2; 

- instalatiile electrice aferente dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului in caz de incendiu 
au fost realizate in conformitate cu prevederile art. 7.22.21 ÷ 7.22.28. din Normativul I7 – 2011. 

- in caz de incendiu, instalaţia de semnalizare opreste automat toate ventilatoarele care nu sunt 
prevazute pentru evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare). 

- nu au fost prevazute sisteme pentru evacuarea fumului din spatiile de depozitare cu suprafete 
mai mici de 36 m2 si din circulatiile orizontale (nivele supraterane) care sunt iluminate natural.  

Prezenta documentatie trebuie citita impreuna cu proiectele de instalatii electrice si curenti slabi 
referitor la solutiile de alimentare, semnalizare, monitorizare si actionare ale echipamentelor 
instalatiilor de desfumare/presurizare. 
 
SUPORTI SEISMICI - INSTALATII HVAC 
Toate utilajele (echipamentele) racordate la sisteme de conducte si canale (cum sunt centrale de tratare 
aer, ventilatoare, schimbatoare de caldura, ventiloconvectoare, etc) a caror greutate in exploatare este 
mai mare de 0,35 kN (35kg) sunt asigurate impotriva miscarilor seismice. In cazurile in care ansamblul 
echipament si postament nu sunt prinse solidar de elementele structurale ale cladirii, elemente 
suplimentare, au fost instalate pentru a impiedica deplasarea, caderea sau rasturnarea echipamentelor. 
 
PROBE ALE INSTALATIILOR 
Conductele aferente instalatiilor de inalzire si climatizare au fost supuse urmatoarelor probe: 
- proba de etanseitate la presiune la rece; 
- proba de etanseitate la presiune la cald; 
- proba de eficacitate; 
Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii echipamentelor se vor receptiona lucrarile 
de instalatii termice si instalatii de ventilare in conformitate cu prevederile Normativelor I5 si I13 si a 
reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. 
Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se 
vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse. 
Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces verbal 
de predare catre beneficiar..  
 
LUCRARI DE EXECUTiE 
Lucrările de execuție sunt detaliate în caietul de sarcini. Mai jos sunt câteva instrucțiuni generale de 
executie. 
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INSTRUCTIUNI DE MONTAJ   
Lucrarile de instalatii HVAC se vor executa conf. Normativului I5 si I13 si a normativelor in vigoare conexe. 
Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza și alte materiale, cu calitați cel puțin egale sau superioare celor  
indicate în proiect (țevi, fitinguri, etc) .  
Materiale și echipamentele utilizate la execuția instalațiilor vor avea “Agrement tehnic” eliberat de 
Comisia de Agrement Tehnic în Construcții – MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea 
vor fi însoțite de “Certificat de calitate” eliberat de producător. Toate materialele vor îndeplini condiții 
de calitate conform ISO 9001 
 
MĂSURI DE PROTECȚIA SIGURANTA ȘI IGIENA MUNCII  
In toate operatiile de executie curenta a instalatiilor se vor respecta cerintele esentiale referitoare la 
protectia, siguranta si igiena muncii. 
Conducatorul unitatii de executie precum si reprezentantul beneficiarului care urmaresc realizarea 
lucrarilor, au obligatia sa aplice in activitatea de realizare a lucrarilor toate prevederile legale privind 
protectia muncii: "Legea 90/1996" a protectiei muncii si "Normele metodologice de aplicare", Normele 
generale de protectie a muncii" elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu 
Ministerul Sanatatii - 2002, precum si Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al MLPAT - Regulamentul privind 
protectia si igiena muncii in constructii. 
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile "Regulamentului privind protectia si igiena muncii 
in constructii", elaborat de Institutul de Proiectare, Cercetare si Inginerie Tehnologica pentru constructii 
in 1993, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993. 
Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igienei muncii sunt: 
- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii; 
- realizarea instructajelor de protectia muncii ale intregului personal de exploatare si intretinere si 
consemnarea acestora in fisele individuale sau alte formulare specifice semnate individual; 
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intreg personalul; 
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de protectie a muncii. 
Aceste prevederi nu sunt limitative, executantul fiind obligat sa ia toate masurile pe care le considera 
necesare pentru evitarea accidentelor de minca. 
 
MĂSURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 
In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea 
incendiului, precum si: 
- materiale de prima interventie necesare localizarii si stingerii eventualelor incendii declansate din alte 
motive; 
Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul lucrarii conform 
Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente 
acestora C 300-94. 
 
EXIGENTE DE CALITATE  
 
Respectarea exigențelor se va realiza în concordanță cu Ghid privind criteriile de performanță ale 
cerințelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile de 
încălzire centrală, indicativ GT 060/2003, la cerințele: 

Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin : 

− materialele si utilajele vor corespunde temperaturilor si presiunilor de lucru; 

− utilajele si conductele sunt fixate cu suporti de elementele de constructie pentru evitarea 
desprinderii; 
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− presiunile si temperaturile nominale ale utilajelor si conductelor sunt corelate cu presiunile si 
temperaturile de lucru; 

− solutiile adoptate la instalatiile termice pentru prinderi, fixari, traversari, nu trebuie sa afecteze 
rezistenta elementelor de constructie. Se verifica daca solutiile sunt aplicate in zonele permise 
ale acestor zone constructive; 

− protectia aniseismica consta in asigurarea tablourilor electrice si de automatizare contra 
rasturnarii, precum si la limitarea deplasarilor orizonatale la echipamentele montate pe 
postamenti.Limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice 
susceptibile sa intre in rezonanta 
 

Securitate la incendiu se realizeaza prin : 

− cazanele aferente instalatiilor de incalzire trebuie realizate astfel incat sa asigure o functionare 
normala si sa rezite la foc; 

− instalatia trebuie astfel executata incat sa nu permita acumularea periculoasa a gazelor 
inflamabile amestecate (combustibil - aer) in camera de ardere sau in cosurile de fum; 

− stocarea in siguranta a produselor de combustie; 

− instalatia proiectata nu lucreaza cu flacara deschisa si foloseste in exclusivitate metale si 
materiale incombustibile; 

− instalatia este prevazuta cu protectie la deasirea temperaturii maxime prescrise pentru 
agentul termic apa calda; 

− la intocmirea proiectului s-au respectat prescriptiile din P118-99 

− instalatiile electricesi de automatizare nu se vor monta pe elemente combustibile; tablourile 
electrice si de automatizare se realizeaza din carcase si materiale incombustibile. 

 
Igiena, sănătatea si mediu inconjurator  

Sanatatea oamenilor nu este influentata de echipamentele propuse in prezenta documentatie. Prin 
natura agentilor de lucru, atat incinta unde sunt amplasate utilajele cat si mediul ambiant nu sunt 
infuentate de instalatiile propuse. Se vor adopta masuri constructive care sa permita curatirea si 
intretinerea usoara a instalatiilor. Se vor urmari: 

− igiena încăperilor; 

− igiena higrotermica a mediului interior; 

− evitarea poluării aerului de către centralele termice; 

− calitatea apei; 

− temperatura de distribuție a agentului termic; 

− igiena aerului. 
 

Siguranța si accesibilitate in exploatare 

− folsirea de conducte potrivit caracteristicilor fluidelor transportate; 

− armaturi corespunzatoare presiunii si temperaturii nominale de functionare a 
instalatiilor; 

− inaltime de monataj si mod de amplasare a conductelor care sanu conduca la 
accidentarea utilizatorilor; 

− prevederea supapelor de siguranta; 

− automatizarea functionarii instalatiei in sensul mentinerii nivelurilor de temperatura 
si presiune prescrise; 

− asigurarea accesului la toate punctele de manevra; 

− realizarea spatiilor libere de exploatare si evacuare a personalului; 
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Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin : 

− Instalatiile proiectate se incadreaza in prevederilor normelor in vigoare din punct de 
vedere al nivelului de zgomot, astfel ca nu influenteaza negativ ocupantii cladirilor si 
spatiile invecinate.  

− Pentru echipamentele functionale se vor lua masuri pentru limitarea producerii și 
transmiterii vibrațiilor. 
 

Economie de energie si izolarea termica 

− protecția termică a clădirilor încălzite; 

− consumuri energetice optime; 

− recuperarea de căldură; 

− consumul de energie în exploatare; 

− reglajul sarcinii termice; 

− izolarea termică a conductelor; 

− eficiența termică a corpurilor si aparatelor de încălzire / racire; 

− gestionarea consumului de energie; 
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale 

− Se prevad echipamente cu eficienta ridicata pentru optimizarea consumurilor. 
 

VERIFICAREA PROIECTULUI 
Conform prevederilor Legii nr. 10 / 2007 (Legea calitatii in constructii) verificarea proiectelor pentru 
executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte, se 
va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decit specialistii elaboratori ai 
proiectelor. Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea 
reglementarilor tehnice referitoare la cerinte esentiale, se va face numai de catre specialisti verificatori 
de proiecte atestati, altii decit specialistii elaboratori ai proiectelor. 
Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate de catre „verificatori de proiecte 
atestati” (art.13).  
Obligatia si raspunderea pentru asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti, verificatori de proiecte 
atestati, ii revine investitorului (art. 21 pct. C). 
Prezentul proiect trebuie verificat la cerinta: It 
Obtinerea avizelor necesare constructiei  este  responsabilitatea 
 
INSTALAȚII HVAC OBIECT 3 - Centrul sportiv pentru recuperare, refacere si cantonamente 
 
Agentul termic de incalzire pentru intregul complex sportiv este asigurat printr-un racord la reteaua 
locala RADET. In cadrul punctului termic care deserveste intregul  ansamblu se realizeaza contorizarea 
energiei  termice furnizate,  filtrarea agentului termic si asigurarea presiunii in reteaua de distributie  din 
complex.  Din punctul termic aferent complexului sportiv agentul termic este distribuit printr-o retea de 
distributie  de tip arborescent, montata ingropat  in canivouri/ canale tehnice, catre punctele termice 
aferente cladirilor principale inclusiv pentru Centrul sportiv pentru recuperare, refacere si 
cantonamente. 
Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic in spatiile aferente Centrului sportiv pentru 
recuperare, refacere si cantonamente s-au proiectat urmatoarele instalatii: 
- instalatie de incalzire/racire cu unitati in detenta directa tip VRV de tip caseta sau unitati 

interioare  necarcasate montate in plafonul fals si conectate la unitati exterioare amplasate in 
spatii tehnice cu acces exterior.  

- Instalatii de incalzire cu corpuri statice  
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- Instalatii de tratare a aerului proaspat necesar folosind centrale de tratare aer echipate cu filtre, 
baterie încălzire cu agent termic apa calda ( de la punctul termic) , baterie răcire in detenta 
directa , ventilatoare  si   recuperator de caldura rotativ de inalta eficienta, sau in placi  in functie 
de tipul spatiului deservit şi accesorii de comandă şi automatizare (funcţionarea este în întregime 
automatizată). Pentru aerul proaspat necesar in spatiile tehnice mari s- au folosit recuperatoare 
de caldura . Bateriile de racire in detenta directa sunt conectate la unitati exterioare de tip VRV 
amplasate in spatii tehnice cu acces exterior.  

- Instalatii de ventilare mecanica grupuri sanitare cu ventilatoare de evacuare. 
 
INSTALATIE DE CLIMATIZARE (incalzire-racire) 
Conditiile  de confort termic in interiorul imobilului ( camere de hotel,restaurante, Sali de conferinte, 
birouri holuri de acces ,fitness , spa ,se vor obtine  cu o instalatie de incalzire/racire cu unitati in detenta 
directa tip VRV de tip caseta sau unitati interioare  necarcasate montate in plafonul fals si conectate la 
unitati exterioare amplasate in spatii tehnice cu acces exterior.  
 
 
 
Temperatura interioara va putea fi controlata de la un panou de control de incapere sau zona a unei 
incaperi  in functie de marimea incaperii . Functionarea unitatilor va fi automata , unitatile interioare 
VRV  fiind  comandate de un termostat amplasat la 1.5 m fata de pardoseala  .  
Recircularea aerului din camere se realizeaza intubat in spatele unitatii interioare VRV (dimensionata 
conform planurilor de instalatii). 
Pentru amplasarea unitatilor interioare de VRV s-a avut in vedere norma EN 378-1 iar pentru 
respectarea normei se impune montarea unui sistem de monitorizare a freonului din incaperi (avand in 
vedere configuratia arhitecturala a cladirii si a limitarilor arhitecturale de amplasare a unitatilor 
exterioare marea majoritate a camerelor nu se incadreaza in norma EN 378-1).  
Aerul tratat de unitatile VRV este refulat prin grile liniare amplasate perimetral sau dispozitive cu jet de 
aer turbionar amplasate in plafonul spatiilor. Racordarea la elementele terminale se realizeaza prin 
tubulatura flexibila izolata, pentru introducere si neizolata pentru recirculare. 
Distributia verticala amplasata in ghenele precum si cea orizontala a freonului R410A se realizeaza din 
teava de Cu. 
Toate legaturile dintre conductele de aer si aparate/grile se va face cu tubulatura flexibila cu lungimea 
maxima de 2 ml. 
Calitatea aerului interior este asigurata separat de instalatia de ventilare. 
In spatiile de birou securitate, camera server, s-au prevazut unitati de climatizare tip High Wall split 
profesionale ce pot functiona pana la -15 C in sistem de racire . 
Pentru climatizarea, ventilarea bucatariilor au fost prevazute agregatele de tratare a aerului ce vor 
functiona cu 100% aer proaspat.  
 
INSTALATIE DE INCALZIRE CU CORPURI STATICE 
Incalzirea spatiilor tehnice, a casei scarilor , coridoarelor si grupurilor sanitare se va realiza cu radiatoare 
alimentate cu apa calda furnizat de punctul termic aferent imobilului.. In zonele accesibile publicului se 
vor prevedea radiatoare electrice antivandalism 
Controlul temperaturii interioare in cazul instalatiei de incalzire cu corpuri statice prin actionare asupra 
ventilelor cu cap termostatat cu care sunt prevazute fiecare radiator  pe conducta de tur. (robinetii de 
radiator cu cap termostatat vor fi speciali pentru anti vandalism). Fiecare radiator este  prevăzut cu 
robineti de aerisire, robineti de golire ., robinet de reglaj pe retur   
Conductele de distributie verticala se vor izola termic cu vata minerala, legaturile la radiatoare se vor 
vopsi in culoare alba. 
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Sistemul de distributie al agentului termic pentru radiatoare este de tip ramificat, bitubular. De la 
coloanele verticale sunt racordate distributiile orizontale ale fiecarui etaj. Pe fiecare racord sunt 
prevazute vane de sectorizare, robineti de golire, robineti de echilibrare, si robineti de golire portfurtun. 
Toate vanele se pot actiona facil de pe holuri sau spatii tehnice. 
Distanțele între echipamente, perete și pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82. Montarea 
lor se va face după probarea lor prealabilă la o presiune de 10 bar și se va realiza cu ajutorul consolelor 
și susținătoarelor de perete. 
Pentru zona de statii de apa potabila si statie pompe ape de incendiu au fost prevazute si dimensionate 
convectoare electrice. 
 
INSTALATIE DE TRATARE AER PROASPAT   
Pentru realizarea conditiilor de confort in spatiile interioare, din punct de vedere al normelor igienico-
sanitare s-a proiectat o instalatie de ventilare mecanica . 
Aerul proaspat necesar ocupantilor se va asigura cu mai multe centrale de tratare aer, montate in spatii  
tehnice interioare  amplasate in demisol, complet echipate cu filtre, baterie încălzire, baterie răcire, 
ventilator introducere, ventilator evacuare, atenuatoare de zgomot, recuperator de caldura rotativ de 
inalta eficienta, sau in placi  in functie de tipul spatiului deservit și accesorii de comandă și automatizare 
(funcționarea este în întregime automatizată).  
 
DESCRIERE GENERALA PENTRU CENTRALELE DE TRATARE AER 
- Carcasa construita din profile din aliaj de aluminiu si panouri din tabla zincata termoizolate cu vata 
minerala de minim 60mm grosime, pe sasiu metallic (baseframe), toate elementele avand rupere de 
punte termica, care sa respecte obligatoriu urmatoarele clase de performanta: 

-T2 - coeficient transfer termic al carcasei [ U<1.00 W/m2K ] 
-TB2 - coeficient de punte termica [ Kb<0.75  ] 
-D2 - rezistenta mecanica [ max deflection: 10mm/m  ] 
-L1 - etanseitatea carcasei  

 - Clasa de reactie la foc a echipamentului: A1 conform EN 13501-1 
 - Centralele de tratare aer vor fi prevazute cu atenuatoare de zgomot pe introducere si pe evacuare 
care sa asigure o putere sonora pentru frecventa de 250 Hz de maxim 50 dB(A) (masurat la conexiunile 
tubulaturilor de introducere/evacuare) iar carcasa sa atenueze minim catre exterior urmatoarele valori: 
pentru frecventa de 125Hz:15dB(A), pentru 250Hz:18dB(A), pentru 500Hz:25dB(A) 
Echipamentele   vor fi construite în concordanță cu normele EU (EN 1886 si EN 13053) si prevazut cu 
certificat  EUROVENT, declaratie de conformitate si standarde de referinta: SR EN  1886 :2008 
Unitatile de climatizare vor respecta conditiile pentru 2018 impuse de ERP 1253/2014 
Tubulaturile de introducere montate la interior pe traseele dintre dispozitivele de refulare al aerul tratat 
si racordurile de aer prevazute pentru fiecare nivel se vor izola termic cu placi de vata minerala caserata , 
conform specificatiilor din Caietul de sarcini, lipite etans contra difuziei vaporilor. Tubulaturile de 
evacuare montate in plafonul fals nu se vor izola termic. 
Tubulaturile verticale montate in ghenele special amenajate si cele amplasate in spatii tehnice, vor fi 
izolate cu vata minerala protejata la exterior cu folie din aluminiu. 
Tronsoanele de tubulatura de introducere si de evacuare montate in exterior se vor izola cu  vata 
minerala bazaltica caserata (grosime izolatie – conform specificatii Caiet de Sarcini) si se protejeaza cu 
tabla de OL zincat . 
toata tubulatura este prevazuta cu sisteme de sustinere certificate si calculate pentru zona seismica in 
care se executa lucrarea, in conformitate cu prevederile normativului P100. 
Tubulaturile se vor izola minim in conformitate cu cerintele impuse de normele locale. 
Tubulaturile de evacuare care se vor pozate in exterior, aferente sistemelor de ventilare care nu folosesc 
recuperatoare de caldura, se vor izola cu o grosime suficienta pentru a impiedica aparitia fenomenului 
de condens, atat in exterior cat si pe o portiune de minim 2m inainte de a iesi prin anvelopa cladirii. 
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Tubulaturile de evacuare aferente sistemelor de ventilare cu recuperarea cladurii se vor izola izolate 
corespunzator, atat in interiorul constructiei cat si in exteriorul ei. 
Orice tubulatura izolata, care se va monta montata in exterior sau in interior dar care va fi pozata in 
locuri cu posibilitatea de a fi lovita in cadrul exploatarii cladirii va fi prevazuta cu jacketing din tabla. 
Toate sustinerile elementelor de instalatii vor fi dimensionate si alease, prin calcul, de catre furnizorii 
sistemelor de sutinere, in conformitate si cu cerintele zonei seismice. 
Pe racordurile de agent termic primar ale centralelor de tartare (apă caldă) s-au prevăzut limitatoare de 
debit cu servomotoare cu reglaj continuu pe racordul la bateria de încălzire, respectiv răcire. Comanda 
lor va fi făcută de instalațiile de automatizare în conformitate cu valoarea furnizată de senzorul de 
temperatură montat pe refularea aerului din AHU (AHU – centrală de tratare a aerului) 
Alimentarea cu agent termic (80/60⁰C) a bateriilor de încălzire ale centralelor de tratare se va face cu 
agent termic furnizat din punctul termic  din imobil.  
Pentru evacuarea  aerului viciat din grupurile sanitare au fost prevazute mai multe sisteme 
independente de evacuare aer formate din valvele de extractie (montate in grupurile sanitare, racordate 
la  tubulaturi verticale rigide, neizolate si ventilatoare de evacuare montate pe terasa sau inspatii 
tehnice , racordate la grille exterioare.  
Pentru echilibrarea și reglarea instalației s-au prevăzut clapete cu reglaj fix pe ramurile principale , 
clapete motorizate cu debit variabil controlate prin BMS pentru racordurile catre chiriasi si clapete cu 
debit constant pentru distributia aerului in spatiul chiriasului. De asemenea s-au prevazut pe tubulatura 
de evacuare aer viciat zona birouri senzori de calitate a aerului. 
Pentru asigurarea aerului proaspat in interior in spatiile tehnice mari s-au folosit recuperatoare de 
caldura iu. Acestea vor fi amplasate in plafoanele spatiilor deservite,  
Prizele de aer proaspat vor fi orientate catre directia predominanta a vantului si vor fi ferite de actiunile 
surselor de poluare locale.  
Amplasarea prizelor de aer proaspat precum si a grilelor de evacuare aer viciat vor respecta distantele 
si conditiile minime impuse de normativul I5/2010. 
Introducerea aerului proaspat se va face direct in spatiu prin dispozitive de introducere. 
Evacuarea aerului viciat se face prin grile de extractie racordate la tubulatura de evacuare. 
Canalele de distributie aer vor fi executate din tabla zincata si izolata. Canalele montate in exterior se 
vor proteja mecanic peste izolatie cu tabla de aluminiu.  
Toate ramurile principale vor fi prevazute cu clapete de reglaj si rame cu jaluzele opuse pentru reglarea 
debitelor de aer. Instalatiile de ventilare precum si elementele componente ale acestora vor respecta 
minim clasa de etanseitate B conform I5/2010 si vor fi supuse unui test in limita a 10% din piesele din 
retea. 
Pentru echilibrarea și reglarea instalației s-au prevăzut registrii de reglare pe fiecare tronson de 
introducere si evacuare. 
 
INSTALATIE DE VENTILARE 
Sistemul de evacuare al aerului viciat este compus din sisteme independente de evacuare aer din 
grupurile sanitare prin sisteme centralizate compuse din module de evacuare, racordate la coloanele 
verticale de aspiratie.  
Pentru echilibrarea și reglarea instalației s-au prevăzut clapete de reglare mecanice pe ramurile 
principale ale distributiei aerului. Elementele folosite pentru extragerea debitului evacuat sunt valvele 
de extractie si grile rectangulare. 
 
INSTALATIE DESFUMARE CASE  DE SCARA SUPRATERANE 
Desfumarea caselor de scari de evacuare inchise fara iluminare naturala – niveluri supraterane care nu 
au goluri directe in exterior prin care sa se poata evacua fumul in caz de incendiu), se realizeaza prin 
tiraj natural organizat in conformitate cu prevederile art. 2.5.28÷2.5.30 din Normativul P 118-99. 
Desfumarea se realizeaza prin deschiderea automata si manuala a dispozitivului de evacuare a fumului 
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(amplasate in treimea superioara a ultimului nivel al caselor de scari) care va avea suprafata de 5 % din 
aria construita a casei de scari (dar minimum 1 m2), avind asigurate posibilitati de deschidere prin 
comanda de la nivelul de acces in scara si introducerea aerului proaspat, la nivelul parterului, direct din 
exterior prin deschiderea usilor de acces in cladire (usi dispuse la nivelul parterului in peretii exteriori al 
constructiei) sau prin ventilare mecanica, dupa caz.  
 
INSTALATIE de PRESURIZARE PUTURI  LIFTURI EVACUARE (INTERVENTIE) 
Putul lifturilor de evacuare (interventie) trebuie presurizat conform SR EN 12101-6/2006. Presurizarea 
puturilor de lift se va realiza prin introducerea mecanica a aerului  iar sistemul va asigura o 
suprapresiune de 50 Pa (considerand ușile închise). Fiecare put de lift va avea propriul sistem de 
presurizare.  Controlul presiunii in putul liftului se va realiza printr-un convertizor de frecvența instalat 
pe ventilatorul de introducere, primind comanda printr-un semnal 0-10 V de la presostatele diferențiale. 
Toata tubulatura aferenta sistemelor de presurizare va fi protejata la foc EI60’ sau închisa în ghene EI60’. 
 
INSTALATIE DESFUMARE  HOL FOYER /LOUNGE 
Evacuarea fumului produs pe timpul unui incendiu din atrium / hol foyer VIP (lounge) - se va realiza  prin 
tiraj natural organizat, astfel au fost prevazute dispozitive cu deschiderea automata si manuala (trape) 
dispuse la partea superioara a acestuia cu aria totala de minimum 1 % din aria celui mai mare nivel al 
atriumului delimitat de pereti (cu exceptia celui de la parter) si admisia aerului la partea inferioara a 
atriumului (la parter) prin usile care comunica direct cu exteriorul conform prevederilor art. 3.5.4 corelat 
cu art. 2.5.5. din Normativul P 118-99. Actionarile automate ale dispozitivelor de evacuare a fumului 
vor fi dublate de comenzi manuale dispuse la nivelul acceselor din exterior in atrium si la serviciul de 
pompieri. 
 
INSTALATIE DESFUMARE  RESTAURANT 
Evacuarea fumului produs pe timpul unui incendiu din bar-bistro (fan-clubul) si restaurant - sali 
aglomerate tip S2 (spatii dispuse la nivelul parterului) se va realiza prin tiraj natural organizat, astfel au 
fost prevazute dispozitive cu deschiderea automata si manuala (trape) dispuse la partea superioara a 
peretilor exteriori cu aria totala de minimum 1 % din aria salilor aglomerate si admisia aerului la partea 
inferioara prin usile care comunica direct cu exteriorul conform prevederilor  art. 4.1.36. corelat cu art. 
2.5.5. din Normativul P 118-99. Actionarile automate ale dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi 
dublate de comenzi manuale, usor accesibile de la nivelul salii si la serviciul de pompieri. 
 
INSTALATIE DESFUMARE  SALA CONFERINTE  
Evacuarea fumului produs pe timpul unui incendiu din sala conferinte de presa - sala aglomerata se va 
realiza prin tiraj mecanic (introducerea aerului proaspat se va realiza pe la partea inferioara a incaperii 
iar evacuarea fumului degajat in caz de incendiu pe la partea superioara a incaperii), conform 
prevederilor art. 4.1.36 din Normativul P 118-99. Instalatia de desfumare prin tiraj mecanic a fost 
proiectata in conformitate cu prevederile art. 2.5.16 ÷2.5.27 din Normativul P 118-99. Actionarile 
automate ale dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi dublate de comenzi manuale, usor accesibile 
de la nivelul salii si la serviciul de pompieri. 
 
INSTALATIE DESFUMARE CIRCULATII COMUNE ORIZONTALE 
Circulatiile comune orizontale care nu au goluri directe in exterior prin care sa se poata evacua fumul in 
caz de incendiu aferente salii conferinte de presa , vor fi protejate impotriva inundarii cu fum in caz de 
incendiu prin punere in suprapresiune fata de incaperile adiacente, conform art. 2.5.16 alin.2, corelat 
cu 2.5.31 si 2.5.33 din P118-99. Controlul presiunii se va realiza printr-un presostat diferential care va 
transmite un semnal de comanda 0-10V la convertizorul de frecventa al ventilatorului de presurizare. 
Sistemele de desfumare se vor realiza in concordanta cu prevederile art. 2.5.31÷2.5.35 din Normativul 
P 118-99 (cu exceptia circulatiilor functionale prin care se asigura accesul la grupurile sanitare la care 
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conditiile prevazute pentru caile de evacuare nu sunt obligatorii conform prevederilor art. 2.6.1. din 
Normativul P 118-99).. 
 
INSTALATIE DESFUMARE DEPOZITE SI CAMERE GUNOI 
La spatiile de depozitare cu suprafete mai mari de 36 m2 si la camerele pentru depozitarea deseurilor 
(camere gunoi) desfumarea se va realiza prin tiraj mecanic (introducerea aerului proaspat se va realiza 
pe la partea inferioara a incaperii iar evacuarea fumului degajat in caz de incendiu pe la partea 
superioara a incaperii). Instalatiile de desfumare prin tiraj mecanic s-au proiectat si realizat in 
conformitate cu prevederile art. 2.5.16 ÷2.5.27 din Normativul P 118-99. 
  
 PREVEDERI GENERAL VALABILE ALE SISTEMELOR DE DESFUMARE 
- ventilatoarele utilizate in sistemele de evacuare a fumului ce nu deservesc parcajul subteran sunt 
rezistente la foc clasa F400 – 120’; 
- starea de functionare a tuturor ventilatoarelor de desfumare este semnalizata în dispeceratul pentru 
securitate. Legaturile dintre ventilatoare si canalele de ventilatie sunt realizate cu materiale A1(C0); 
- comanda sistemelor de desfumare (ventilatoare, voleti, trape) se realizeaza automat si manual prin 
centrala de semnalizare a incendiilor, numai pentru zona incendiata ; 
- ventilatoarele de introducere a aerului si de evacuare a fumului in caz de incendiu se alimenteaza din 
sursa de baza (tablou electric general) si sursa de rezerva (grup electrogen); 
- gurile de introducere a aerului si cele de evacuare a fumului sunt distribuite alternat, astfel încât sa 
asigure circulatia aerului si evacuarea fumului. 
- in caz de incendiu, instalația de semnalizare va opri automat toate ventilatoarele care nu sunt 
prevazute pentru evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare). 
- gurile pentru evacuarea fumului sunt amplasate la partea superioara a incaperilor, in treimea 
superioara a inaltimii incaperii, in acoperis sau in plafon, dupa caz, situate la peste 1,80 m fata de 
pardoseala, distanta masurata de la partea inferioara a gurii de evacuare a fumului iar gurile de 
introducere a aerului sunt dispuse la partea inferioara a spatiilor  care se desfumeaza, cu marginea lor 
superioara la maximum 1 m fata de pardoseala in concordanta cu prevederile art. 6.2.42 din Normativul 
I 5/2010; instalația de semnalizare opreste automat toate ventilatoarele care nu sunt prevazute pentru 
evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare). 
- canalele pentru admisia aerului și evacuarea fumului în caz de incendiu (desfumare), indeplinesc 
urmatoarele conditii : 

− sectiunea este fi cel putin egala cu suprafata libera a gurilor la care sunt racordate ; 

− raportul dintre laturile sectiunii canalelor este mai mic decat 2; 

− instalatiile electrice aferente dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului in caz de incendiu au 
fost realizate in conformitate cu prevederile art. 7.22.21 ÷ 7.22.28. din Normativul I7 – 2011. 

− in caz de incendiu, instalația de semnalizare opreste automat toate ventilatoarele care nu sunt 
prevazute pentru evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare). 

− nu au fost prevazute sisteme pentru evacuarea fumului din spatiile de depozitare cu suprafete mai 
mici de 36 m2 si din circulatiile orizontale (nivele supraterane) care sunt iluminate natural.  

− Prezenta documentatie trebuie citita impreuna cu proiectele de instalatii electrice si curenti slabi 
referitor la solutiile de alimentare, semnalizare, monitorizare si actionare ale echipamentelor 
instalatiilor de desfumare/presurizare. 

 
SUPORTI SEISMICI - INSTALATII HVAC 
Toate utilajele (echipamentele) racordate la sisteme de conducte si canale (cum sunt centrale de tratare 
aer, ventilatoare, schimbatoare de caldura, ventiloconvectoare, etc) a caror greutate in exploatare este 
mai mare de 0,35 kN (35kg) sunt asigurate impotriva miscarilor seismice. In cazurile in care ansamblul 
echipament si postament nu sunt prinse solidar de elementele structurale ale cladirii, elemente 
suplimentare, au fost instalate pentru a impiedica deplasarea, caderea sau rasturnarea echipamentelor. 
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PROBE ALE INSTALATIILOR 
Conductele aferente instalatiilor de inalzire si climatizare au fost supuse urmatoarelor probe: 
- proba de etanseitate la presiune la rece; 
- proba de etanseitate la presiune la cald; 
- proba de eficacitate; 
Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii echipamentelor se vor receptiona lucrarile 
de instalatii termice si instalatii de ventilare in conformitate cu prevederile Normativelor I5 si I13 si a 
reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. 
Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se 
vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse. 
Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces verbal 
de predare catre beneficiar..  

 
 
LUCRARI DE EXECUTIE 
Lucrările de execuție sunt detaliate în caietul de sarcini. Mai jos sunt câteva instrucțiuni generale de 
executie. 
 INSTRUCTIUNI DE MONTAJ   
Lucrarile de instalatii HVAC se vor executa conf. Normativului I5 si I13 si a normativelor in vigoare conexe. 
Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza și alte materiale, cu calitați cel puțin egale sau superioare celor  
indicate în proiect (țevi, fitinguri, etc) .  
Materiale și echipamentele utilizate la execuția instalațiilor vor avea “Agrement tehnic” eliberat de 
Comisia de Agrement Tehnic în Construcții – MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea 
vor fi însoțite de “Certificat de calitate” eliberat de producător. Toate materialele vor îndeplini condiții 
de calitate conform ISO 9001 
  
MĂSURI DE PROTECȚIA SIGURANTA ȘI IGIENA MUNCII  
In toate operatiile de executie curenta a instalatiilor se vor respecta cerintele esentiale referitoare la 
protectia, siguranta si igiena muncii. 
Conducatorul unitatii de executie precum si reprezentantul beneficiarului care urmaresc realizarea 
lucrarilor, au obligatia sa aplice in activitatea de realizare a lucrarilor toate prevederile legale privind 
protectia muncii: "Legea 90/1996" a protectiei muncii si "Normele metodologice de aplicare", Normele 
generale de protectie a muncii" elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu 
Ministerul Sanataii - 2002, precum si Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al MLPAT - Regulamentul privind 
protectia si igiena muncii in constructii. 
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile "Regulamentului privind protectia si igiena muncii 
in constructii", elaborat de Institutul de Proiectare, Cercetare si Inginerie Tehnologica pentru constructii 
in 1993, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993. 
Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igiienei muncii sunt: 
- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii; 
- realizarea instructajelor de protectia muncii ale intregului personal de exploatare si intretinere si 
consemnarea acestora in fisele individuale sau alte formulare specifice semnate individual; 
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intreg personalul; 
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de protectie a muncii. 
Aceste prevederi nu sunt limitative, executantul fiind obligat sa ia toate masurile pe care le considera 
necesare pentru evitarea accidentelor de minca. 
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MĂSURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 
In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea 
incendiului, precum si: 
- materiale de prima interventie necesare localizarii si stingerii eventualelor incendii declansate din alte 
motive; 
Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul lucrarii conform 
Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente 
acestora C 300-94. 
 
EXIGENTE DE CALITATE  
Respectarea exigențelor se va realiza în concordanță cu Ghid privind criteriile de performanță ale 
cerințelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile de 
încălzire centrală, indicativ GT 060/2003, la cerințele: 
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin : 

- materialele si utilajele vor corespunde temperaturilor si presiunilor de lucru; 
- utilajele si conductele sunt fixate cu suporti de elementele de constructie pentru evitarea 

desprinderii; 
- presiunile si temperaturile nominale ale utilajelor si conductelor sunt corelate cu presiunile si 

temperaturile de lucru; 
- solutiile adoptate la instalatiile termice pentru prinderi, fixari, traversari, nu trebuie sa afecteze 

rezistenta elementelor de constructie. Se verifica daca solutiile sunt aplicate in zonele permise 
ale acestor zone constructive; 

- protectia aniseismica consta in asigurarea tablourilor electrice si de automatizare contra 
rasturnarii, precum si la limitarea deplasarilor orizonatale la echipamentele montate pe 
postamenti, limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice 
susceptibile sa intre in rezonanta. 

Securitate la incendiu se realizeaza prin : 
- cazanele aferente instalatiilor de incalzire trebuie realizate astfel incat sa asigure o functionare 

normala si sa rezite la foc; 
- instalatia trebuie astfel executata incat sa nu permita acumularea periculoasa a gazelor 

inflamabile amestecate (combustibil - aer) in camera de ardere sau in cosurile de fum; 
- stocarea in siguranta a produselor de combustie; 
- instalatia proiectata nu lucreaza cu flacara deschisa si foloseste in exclusivitate metale si 

materiale incombustibile; 
- instalatia este prevazuta cu protectie la deasirea temperaturii maxime prescrise pentru agentul 

termic apa calda; 
- la intocmirea proiectului s-au respectat prescriptiile din P118-99 
- instalatiile electricesi de automatizare nu se vor monta pe elemente combustibile; tablourile 

electrice si de automatizare se realizeaza din carcase si materiale incombustibile. 
Igiena, sănătatea si mediu inconjurator  

- Sanatatea oamenilor nu este influentata de echipamentele propuse in prezenta documentatie. 
Prin natura agentilor de lucru, atat incinta unde sunt amplasate utilajele cat si mediul ambiant 
nu sunt infuentate de instalatiile propuse. Se vor adopta masuri constructive care sa permita 
curatirea si intretinerea usoara a instalatiilor. Se vor urmari: 

- igiena încăperilor; 
- igiena higrotermica a mediului interior; 
- evitarea poluării aerului de către centralele termice; 
- calitatea apei; 
- temperatura de distribuție a agentului termic; 
- igiena aerului. 
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Siguranța si accesibilitate in exploatare 
- folsirea de conducte potrivit caracteristicilor fluidelor transportate; 
- armaturi corespunzatoare presiunii si temperaturii nominale de functionare a instalatiilor; 
- inaltime de monataj si mod de amplasare a conductelor care sanu conduca la accidentarea 

utilizatorilor; 
- prevederea supapelor de siguranta; 
- automatizarea functionarii instalatiei in sensul mentinerii nivelurilor de temperatura si presiune 

prescrise; 
- asigurarea accesului la toate punctele de manevra; 
- realizarea spatiilor libere de exploatare si evacuare a personalului; 

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin : 
- Instalatiile proiectate se incadreaza in prevederilor normelor in vigoare din punct de vedere al 

nivelului de zgomot, astfel ca nu influenteaza negativ ocupantii cladirilor si spatiile invecinate.  
- Pentru echipamentele functionale se vor lua masuri pentru limitarea producerii și transmiterii 

vibrațiilor. 
Economie de energie si izolarea termica 

- protecția termică a clădirilor încălzite; 
- consumuri energetice optime; 
- recuperarea de căldură; 
- consumul de energie în exploatare; 
- reglajul sarcinii termice; 
- izolarea termică a conductelor; 
- eficiența termică a corpurilor si aparatelor de încălzire / racire; 
- gestionarea consumului de energie; 

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale 
- Se prevad echipamente cu eficienta ridicata pentru optimizarea consumurilor. 

 
INSTALAȚII SANITARE SI INCENDIU OBIECT 1  
Instalatii de alimentare cu apa rece, apa calda si apa calda recirculata pentru consum menajer  
Alimentarea cu apă rece pentru stadion si pentru zona de vestiare antrenament se va asigura de la 
rețeaua publică a orașului prin intermediul a doua bransamente la reteaua exterioara conform I9/2015 
art.4.14 pentru cladirile de sport cu o capacitate de 600 locuri sau mai mult. 
Parametrii de debit și presiune pentru stadionul “Gheorghe Hagi” cat si pentru terenul de antrenament 
se vor asigura cu ajutorul unei stații de ridicare a presiunii, formată din rezervor tampon din beton 
pentru consum menajer, grup de pompare și recipiente de hidrofor. Rezervorul de apa trebuie sa 
corespunda normelor de igiena in vigoare. Intreaga gospodarie de apa va fi amplasata intr-o camera 
terhnica special amenajata in demisolul stadionului “Gheorghe Hagi”. 
Alimentarea cu apa calda menajera pentru zona de vestiare stadion si zona de vestiare teren 
antrenament, se va realiza prin intermediul unui schimbator de caldura si a unor rezervoare de 
acumulare, sistemul fiind alimentat de la punctul termic din incinta. Echipamentele necesare pentru 
prepararea apei calde vor fi amplasate in statia de pompare apa rece menajera de la nivelul demisolului. 
Pentru a se asigura in permanenta o temperatura optima a apei calde pentru uz menajer se va realiza o 
instalatie de recirculare care va fi paralela cu conductele de distributie a apei calde. 
Alimentarea cu apa calda pentru spatiile comerciale si a grupurilor sanitare aferente spectatorilor va fi 
asigurata prin intermediul unor boilerele electrice locale, amplasate in plafonul fiecarei zone. 
Conductele de alimentare cu apă rece, apa calda menajera si recirculare vor fi izolate împotriva 
producerii condensului cu cauciuc sintetic expandat având grosimea de 9 mm. 
Toata distributia de alimentare cu apa care traverseaza spatii neincalzite va fi protejata la inghet cu 
izolatie termica de 9 mm si prevazuta cu fir incalzitor. 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
 

Soluți i  p entru  
s truct uri  

s igure   
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written cons ent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată s au multiplicată fără acordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

DEXȚ-OSP-R00 321 / 393 
 

Grupurile sanitare vor fi echipate cu obiecte sanitare comform proiectului de arhitectura.Obiectele 
sanitare prevazute vor fi din portelan alb. Din motive de igiena si pentru intretinere mai usoara, closetele 
vor fi suspendate pe perete. Din motive de economie de energie electrica si de consum apa, in toate 
zonele publice, se vor monta armaturi de inchidere automate si robuste. Grupurile sanitare din spatiile 
publice vor fi dotate cu oglinzi, cu dozatoare de sapun lichid si vor fi prevazute uscatoare de maini 
electrice. Pentru intretinerea lor, toate grupurile sanitare vor fi prevazute cu sifoane de pardoseala si cu 
robinet dublu serviciu pentru racord furtun, cu inchidere cu cheie. 
Au fost prevazute si grupuri sanitare pentru persoanele cu handicap, dotate cu obiecte sanitare speciale. 
 

INSTALATII DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE SI PLUVIALE 

Din cadrul obiectivului se vor evacua în rețeaua de canalizare exterioară a orasului, următoarele 
categorii de ape uzate menajere: 

- Ape uzate menajere, prin scurgere gravitationala,  provenite din funcționarea obiectelor 
sanitare - vor fi evacuate gravitational prin curgere libera prin intermediul coloanelor verticale 
si colectoarelor orizontale. De aici, apele uzate menajere vor fi directionate prin intermediul 
caminelor de canalizare exterioara din incinta, catre caminul / caminele de racord amplasate 
la limita de proprietate. 

- Pentru ventilarea coloanelor de canalizare ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi 
peste nivelul terasei cu 50 cm, conform cerintelor din Normativul I 9 – 2015; 

- Ape uzate menajere evacuate prin pompare provenite de la toalete din infrastructura - vor fi 
colectate in radier, catre statii de pompare cu tocator, amplasate ingropat sau pe pardoseala; 

- Apele uzate menajere incarcate cu grasimi provenite de la spatii catering, restaurant, baruri si 
cele provenite din spalare pardoseli - vor fi evacuate gravitational in reteaua exterioara de 
canalizare menajera, fiind trecute in prealabil prin separatoare de grasimi; 

-  Ape pluviale colectate de pe invelitoare, zone pietonale si gradene - vor fi colectate atat prin 
intermediul gurilor de scurgere cat si prin intermediul rigolelor cu posibilitatea degivrarii 
acestora. Evacuarea acestora se realizeaza catre bazinele de retentie amplasate in incinta; 

- Ape pluviale colectate de pe zonele de parcare, rampe si suprafetele carosabile - vor fi 
evacuate gravitational in reteaua exterioara de canalizare menajera, fiind trecute in prealabil 
prin separatoare de hidrocarburi; 

-  Condensul provenit de la unitatile de climatizare - se va prelua prin conducte din PP si se va 
dirija catre sifonul unui obiect sanitar (lavoar sau spalator) inaintea garzii hidraulice a acestuia, 
sau catre coloane separate si conduse la sifoane de pardoseala sau base din radier. In cazul in 
care coloanele de condens se vor descarca in conducte de canalizare menajera, la baza 
coloanei de condens vor fi prevazute sifoane de condens cu bila pentru evitarea propagarii 
mirosurilor.  

Apele uzate menajere vor fi deversate in reteaua publica la parametrii ceruti conform NTPA-002-97. 
Pentru colectarea tuturor apelor pluviale au fost prevazute mai multe bazine de retentie, astfel: 

*Bazine de retentie montate la interior 
- Bazinul de retentie BR1 (Vutil total=400 mc) – colecteaza apele pluviale de pe zona de est si 

sud a stadionului.  
- Bazinul de retentie BR2 (Vutil total=360 mc) – colecteaza apele pluviale de pe zona de vest si 

sud a stadionului.  
- Bazinul de retentie BR3 (Vutil total=240 mc si 30mc apa pentru irigatii) – colecteaza apele 

pluviale de pe zona de nord a stadionului.  
- Bazinul de retentie BR4 (Vutil total=120 mc si 30mc apa pentru irigatii) – colecteaza apele 

pluviale de pe zona de Piazzetta.  
- Bazinul de retentie BR5 (Vutil total=145 mc si 30mc apa pentru irigatii) – colecteaza apele 

pluviale de pe suprafata terenului de fotbal.  
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- *Bazine de retentie montate la exterior 
- Bazinul de retentie BR6 (Vutil total=250mc si 30mc apa pentru irigatii)– colecteaza apele 

pluviale de pe zona terenului de atletism, arena de tenis de 1000 locuri si terenurile de tenis 
pentru antrenament.  

- Bazinul de retentie BR7  (Vutil total=120mc si 30mc apa pentru irigatii) – colecteaza apele 
pluviale de pe suprafata terenului de fotbal pentru antrenament. 

Rețeaua de canalizare pluvială este separată de rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere, 
deoarece în cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurtă durată, în conductele de 
canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune și orice legătură între aceste 
conducte și rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere ar duce la inundarea clădirii, prin obiectele 
sanitare. 
Apa pluviala stocata va fi evacuata, pe timp de noapte si timp uscat, cu ajutorul grupurilor de pompare 
prevazute in camere special amenajate, adiacente bazinelor de retentie, in reteaua de canalizare din 
incinta. In cazul unor ploi de intensitate ridicata, apa stocata in bazinul de retentie, va fi pompata in 
reteaua de canalizare din incinta. Ca masura suplimentara de evacuare a apelor de ploaie pompele 
de evacuare ape pluviale vor fi automatizate sa porneasca in cascada, astfel incat sa functioneze si 
pompele active si pompa de rezerva in caz de ploaie torentiala. 
Pentru a se asigura rezerva de apa pentru irigatii din bazinele BR3, BR4, BR5 si BR6 mc se asigura cate 
un racord de la reteaua de apa potabila. Pentru alimentarea instalatiilor pentru irigatii s-au prevazut 
grupuri de pompare apa, amplasate intr-o camera special amenajata, adiacente fiecarui rezervor de 
retentie. Pentru protectia retelei de irigatii pe timp de iarna aceasta va fi golita.  
Conductele de canalizare menajera si pluviala care trec prin spatii neincalzite vor fi protejate 
impotriva inghetului cu o instalatie cu fir incalzitor si vor fi izolate cu Armaflex 9.0 mm. 

INSTALATII PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR 

În conformitate cu prevederile legale (P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, SR EN 
12845, NP 127-09), Stadionul fiind o constructie civila, cu destinatie pentru competitii sportive de 
nivel international, cu sali aglomerate si cu parcaj subteran, constructia se va echipa obligatoriu cu 
următoarele instalații interioare de stingere a incendiilor cu apă: 

- hidranți interiori; 
- hidranți exteriori; 
- coloane uscate; 
- sprinklere;  
- sprinklere deschise; 
- hotele din bucatarii, vor fi echipate cu instalatii automate de stingere (instalatii de 

stingere cu spuma mecanica sau cu gaze inerte), conform prevederilor art. 3.8.8. din Normativul P 
118-99; 

- stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie. 
Statia de pompare si rezerva de apa pentru stingere incendiu din cadrul obiectului 1 au fost calculate 
sa asigure stingerea incendiului din celelalte obiecte. 

INSTALATIA CU HIDRANTI DE INCENDIU INTERIORI 

In concordanta cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, „Instalatii 
de stingere incendiu”, indicativ P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare si NP 127-09 s-
au prevăzut instalații de hidranți  interiori după cum urmează: 
Instalatii de tip aer – apa pentru protejarea intregii cladiri;  
Qhi = 4.20 l/s (conform P118/2-2013, Anexa Nr. 3) sali aglomerate si sali de competitii sportive. 
Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiei este, în baza P118/2-2013 cu modificarile si completarile 
ulterioare art. 4.35 lit. (b), de 60 minute.  
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Actionarea hidrantilor aer-apa se face prin butoanele amplasate langa acestia. La actionarea 
butoanelor se deschide electrovana montata pe distribuitorul de hidranti din Camera Pompelor de 
Incendiu, pornirea pompelor realizandu-se prin scaderea presiunii in instalatie. 
Conform normativului P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare art. 4.27. retelele 
interioare care alimenteaza cu apa mai mult de 8 hidranti de incendiu pe nivel, se proiecteaza inelare. 
Gospodaria de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti interiori si exteriori este amplasata in 
demisol, fiind calculata in conformitate cu cerințele P118/2-2013 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
Conductele si echipamentele instalatiei cu hidranti interiori vor fi prevazute cu sisteme de prindere 
antiseismice conform P100/1-2018.  

 

INSTALATIA CU HIDRANTI DE INCENDIU EXTERIORI 

In conformitate cu cerințele NP 127-09 si P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 
6.1, avand in vedere existenta parcajului cu mai mult de 10 autoturisme si pentru cladirile de sport 
cu capacitate de primire mai mare de 300 de persoane, se vor prevedea hidranți pentru stingerea din 
exterior a incendiilor. 
Pentru tribunele în aer liber, corespunzător prevederilor NP066-2002, art.2.3.2.1., cu capacitați ale 
tribunelor cuprinse intre 5.000 si 25.000 de spectatori, este obligatorie prevederea hidranților de 
incendiu exterior cu un debit de 10 l/sec si timpul de functionare 60 minute (art. 2.3.2.1). 
Debitul de calcul al instalatiei de hidranti exteriori este: Qhe = 25.0 l/s. 
Timpul teoretic de funcționare a instalației in baza art. art. 6.19 din P118/2-2013 cu modificarile si 
completarile ulterioare, este de 180 minute. 
La cladirile cu sali aglomerate, in prima ora se asigura functionarea fie a hidrantilor interiori, fie a celor 
exteriori, instalatia dimensionandu-se la debitul cel mai mare, iar in urmatoarele doua ore se asigura 
functionarea numai a hidrantilor de incendiu exterior.  
Gospodaria de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti interiori si exteriori este amplasata in 
demisol, fiind calculata in conformitate cu cerințele P118/2-2013 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
Conductele si echipamentele instalatiei cu hidranti exteriori vor fi prevazute cu sisteme de prindere 
antiseismice conform P100/1-2018.  
 

INSTALATIA DE COLOANE USCATE 

S-au prevazut coloane uscate pentru protectia la incendiu a cladirilor cu Sali aglomerate cu mai mult 
de doua niveluri supraterane conform prevederilor art. 5.2 lit a) din Normativul P118/2-2013 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Coloanele uscate sunt instalatii fixe, rigide montate in interiorul constructiilor, utilizate numai de 
serviciile de pompieri. 
Conform articolului 5.5 din P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare coloana uscata va 
fi umpluta prin intermediul unui racord avand cuplaj Storz amplasat pe peretele exterior al cladirii. 
Racordul este amplasat intr-un loc vizibil , la inaltimea de 1 m fata de sol si este inclinat la 45 de grade 
fata de verticala. Racordul se obtureaza cu un racord infundat si pentru recunoastere racordul se 
marcheaza cu indicatorul „COLOANA USCATA”. 
Se vor monta coloane uscate in toate casele de scari din cladire. 
Conductele si echipamentele instalatiei cu coloane uscate vor fi prevazute cu sisteme de prindere 
antiseismice conform P100/1-2018.  
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INSTALATIA CU SPRINKLERE SI SPRINKLERE DESCHISE 

Parcarea subterana se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea cu 
urmatoarele instalatii: 

- instalatie automata de stingere a incendiilor, tip sprinkler, conform prevederilor art. 7.1 din 
Normativul P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare si NP 127-2009 art 153 (1); 

- perdele de sprinklere deschise pentru protectia golurilor rampelor de circulatie a 
autoturismelor intre nivelurile parcajului subteran, conform prevederilor art. 153 (1) din 
Normativul NP 127-2009. 

Conform P118/2-2013 art. 7.1 cladirea supraterana nu necesita prevederea unei instalatii tip 
sprinkler dar in cladirea supraterana, unde sunt inglobate goluri in plansee, se va prevedea instalatie 
de sprinkele tip perdea cu intrare automata in functiune. In acest sens, in zonele in care nu se pot 
realiza elemente rezistente la foc, golul va fi prevazut pe conturul lui cu sprinklere. 

S-au prevăzut instalații de sprinklere după cum urmează: 
- Instalatii de tip apa – aer pentru protejarea parcajelor subterane; 
- Instalatie de tip apa-apa pentru protejarea golurilor inglobate in plansee; 
- Instalatie cu sprinklere deschise pentru protectia rampelor de circulatie auto. 

Conform P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare si SR EN 12845 se vor prevedea 
instalatii de sprinklere care asigura urmatorii parametrii de functionare: 

- intensitatea de stingere: is = 5.0mm/s (0.083 l/s m2) – pentru parcare subterana, spatii 
tehnice; 

- aria de declansare simultana:  
a.  As = 180 m2 (sistem apa-aer) conform tabel 7.10 din P118/2-2013 cu modificarile si 

completarile ulterioare pentru parcare auto incadrata in clasa de pericol de incendiu OH2, conform 
Anexa 15; 

b.  As = maxim 270 m2 (sistem apa-aer) conform tabel 7.10 din P118/2-2013 cu 
modificarile si completarile ulterioare pentru spatii tehnice subterane incadrata in clasa de pericol de 
incendiu OH3; 

- debitul unui cap de sprinkler la presiunea de 1 Bar si factorul nominal K=80 pentru clasa de 
pericol de incendiu OH: qspk=1.33 l/s ; 

- suprafata protejata de un cap de sprinkler Sspk=12.0 m2 conform tabel 7.4 din P118/2-2013 
cu modificarile si completarile ulterioare, la cladirile incadrate in clasa de pericol de incendiu 
OH. 

Hotele din bucatarii vor fi echipate cu instalatii automate de stingere (instalatii de stingere cu spuma 
mecanica sau cu gaze inerte), conform prevederilor art. 3.8.8. din Normativul P 118-99). 
Conductele de apa care traverseaza spatii neincalzite din componenta sistemului de stingere a 
incendiilor, conform  normativul P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7 .25., 
trebuie prevazute cu sisteme de incalzire proprii.  
Conductele neincalzite trebuie protejate impotriva inghetului prin doua sisteme electrice de incalzire. 
Gospodaria de apa pentru stingerea incendiului cu sprinklere si sprinklere deschise este amplasata in 
demisol, fiind calculata in conformitate cu cerințele P118/2-2013 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
Conductele si echipamentele instalatiei cu sprinklere vor fi prevazute cu sisteme de prindere 
antiseismice conform P100/1-2018.  
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STINGATOARE, ALTE APARATE DE STINS INCENDII, UTILAJE, UNELTE SI MIJLOACE DE INTERVENTIE 

Tipul și caracteristicile de stingere asigurate / numărul și modul de amplasare 

Materiale de dotare P.S.I. pentru interventia initiala 

Nr. 
crt. Specificatia Nr. buc. Observatii 

1. 
Stingător portativ cu 

pulbere tip P6 
conf. 

proiect 

- cate 1 buc. la fiecare 300 m2 de 
birouri, dar minim 2 buc./nivel; 
- cate 1 buc. la fiecare 200 m2 de 
spatiu comercial (alimentar si/sau 
nealimentar), dar minim 2 buc./nivel; 
- cate 1 buc. la fiecare 200 m2 in zona 
spatiilor de cazare, dar minim 2 
buc./nivel; 
- cate 1 buc. la fiecare 200 m2 in zona 
salilor de antrenament; 
- cate 1 buc. la fiecare 200 m2 in zona 
spatii comerciale-muzeu; 
- cate 1 buc. la fiecare 100 m2 de 
depozit, dar minim 2 buc./nivel; 
- in punct racord termic, amplasate 
cate unul la fiecare 100 m2 de 
pardoseala; 
- 2 buc. la grupul electrogen; 
- 1 buc pentu fiecate tablou electric; 
- 2 buc. la gospodaria de apa incendiu; 
- 2 buc. la statia de hidrofor apa 
potabila; 
- 12 buc. la posturile trafo; 
- 4 buc. la camera de medie tesiune; 
- 1 buc. la 10 locuri de parcarea 
subterana si max 150 m2; 
- 1 buc la 1.000 de locuri de suprafata 
de tribuna; 

2. 
Stingător 

transportabil cu 
pulbere tip P50 

conf. 
proiect 

- 1 la 50 autovehicule; 
- in centrala termice, amplasate cate 
unul la fiecare 100 m2 de pardoseala; 

3. Panou de incendiu 
conf. 

proiect 
- 1 buc. la exterior la maxim 5.000 de 
locuri; 

4. 
Lada cu nisip cu 

capacitatea de 100 l 
si o lopata 

conf. 
proiect 

- la fiecare nivel de parcare in 
vecinatatea rampelor de acces; 

5. Paturi stingatoare 
conf. 

proiect 
- 2 buc. la fiecare bucatarie / oficiu de 
preparare; 

 
 
OBIECT 2 - INSTALAȚII SANITARE SI INCENDIU  

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

 

Soluți i  p entru  
s truct uri  
s igure  

 
POPP & ASOCIAȚII SRL 
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed  or multiplied without the written consent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără ac ordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

 326 / 393  
DEXȚ-OSP-R00 

 

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA RECE, APA CALDA SI APA CALDA RECIRCULATA PENTRU 
CONSUM MENAJER  
Alimentarea cu apă rece a celor doua arene ‘’Arena tenis SIMONA HALEP’’ si ‘’Arena tenis 1000 locuri’’ 
se va asigura de la rețeaua publică a orașului prin intermediul a doua bransamente la reteaua exterioara 
conform I9/2015 art. 4.14 pentru cladirile de sport cu o capacitate de 600 locuri sau mai mult. 
Pentru ambele arene, parametrii de debit și presiune se vor asigura cu ajutorul unei stații de ridicare a 
presiunii, formată din rezervor tampon din beton pentru consum menajer, grup de pompare și 
recipiente de hidrofor. Rezervorul de apa trebuie sa corespunda normelor de igiena in vigoare. Intreaga 
gospodarie de apa va fi amplasata intr-o camera tehnica special amenajata, amplasata la subsolul arenei 
de tenis ‘’SIMONA HALEP’’. 
Alimentarea cu apa calda menajera pentru zona de vestiare arene (arena ‘’SIMONA HALEP’’ si arena de 
1000 locuri) si zona de vestiare terenuri antrenament, se va realiza prin intermediul unui schimbator de 
caldura si a unor rezervoare de acumulare, sistemul fiind alimentat de la punctul termic din incinta. 
Echipamentele necesare pentru prepararea apei calde vor fi amplasate in statia de pompare apa rece 
menajera de la nivelul subsolului din arena de tenis ‘’SIMONA HALEP’’. 
Pentru a se asigura in permanenta o temperatura optima a apei calde pentru uz menajer se va realiza o 
instalatie de recirculare a apei calde care va fi in paralel cu conductele de distributie a apei calde. 
Alimentarea cu apa calda pentru spatiile comerciale si a grupurilor sanitare aferente spectatorilor va fi 
asigurata prin intermediul unor boilerele electrice locale, amplasate in plafonul fals aferent fiecarei zone. 
Conductele de alimentare cu apă rece, apa calda menajera si recirculare vor fi izolate împotriva 
producerii condensului cu cauciuc sintetic expandat având grosimea de 9 mm. 
Toata distributia de alimentare cu apa care traverseaza spatii neincalzite va fi protejata la inghet cu 
izolatie termica de 9 mm si prevazuta cu fir incalzitor. 
Grupurile sanitare vor fi echipate cu obiecte sanitare comform proiectului de arhitectura. Obiectele 
sanitare prevazute vor fi din portelan alb. Din motive de igiena si pentru intretinere mai usoara, closetele 
vor fi suspendate pe perete.  
Din motive de economie de energie electrica si de consum apa, in toate zonele comune, se vor monta 
armaturi de inchidere automate si robuste. 
Grupurile sanitare din spatiile comune vor fi dotate cu oglinzi, cu dozatoare de sapun lichid si vor fi 
prevazute uscatoare de maini electrice. 
Pentru intretinerea lor, toate grupurile sanitare vor fi prevazute cu sifoane de pardoseala si cu robinet 
dublu serviciu pentru racord furtun, cu inchidere cu cheie. 
Au fost prevazute si grupuri sanitare pentru persoanele cu handicap, dotate cu obiecte sanitare speciale. 
INSTALATII DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE SI PLUVIALE 
Din cadrul obiectivului se vor evacua în rețeaua de canalizare exterioară a orasului, următoarele 
categorii de ape uzate menajere: 

- ape uzate menajere, prin scurgere gravitationala, provenite din funcționarea obiectelor sanitare - vor 
fi evacuate gravitational prin curgere libera prin intermediul coloanelor verticale si colectoarelor 
orizontale. De aici, apele uzate menajere vor fi directionate prin intermediul caminelor de canalizare 
exterioara din incinta, catre caminul / caminele de racord amplasate la limita de proprietate. Pentru 
ventilarea coloanelor de canalizare ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi peste nivelul 
terasei cu 50 cm, conform cerintelor din Normativul I 9 – 2015; 
- apele uzate menajere incarcate cu grasimi provenite de la bucatariile restaurantelor - vor fi 

evacuate gravitational in reteaua exterioara de canalizare menajera, fiind trecute in prealabil prin 
separatoare de grasimi; 

- ape pluviale colectate de pe invelitoare, zone pietonale, balcoane, gradene si terenurile de 
joc/antrenament - vor fi colectate atat prin intermediul gurilor de scurgere cat si prin intermediul 
rigolelor cu posibilitatea degivrarii acestora. Evacuarea acestora se realizeaza catre cele doua 
bazine de retentie amplasate astfel:  
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A. un rezervor amplasat in subsolul cladirii ‘’Arena tenis SIMONA HALEP’’ in care se vor stoca 
apele pluviale preluate din urmatoarele zone: invelitoare, zone pietonale, balcoane, gradene si 
terenul de joc (suprafete aferente obiectivului 2.1: ARENA TENIS "SIMONA HALEP"; 
B. un rezervor amplasat in incinta obiectivului 1.2 ‘’TEREN DE ANTRENAMENT FOTBAL CU PISTA 
DE ATLETISM, GRADENE’’ in care se vor stoca apele pluviale preluate din urmatoarele zone: 
invelitoare, zone pietonale, balcoane, gradene si terenurile de joc/antrenament (suprafete 
aferente obiectivului 2.2: ARENA TENIS 1000 LOCURI si obiectivului 2.3: TERENURI TENIS 
ANTRENAMENT). 
Ape pluviale colectate de pe zonele de parcare, rampe si suprafetele carosabile - vor fi evacuate 
gravitational in reteaua exterioara de canalizare menajera, fiind trecute in prealabil prin 
separatoare de hidrocarburi. 

- condensul provenit de la unitatile de climatizare - se va prelua prin conducte din PP-R si se va dirija 
catre coloane separate sau catre sifonul unui obiect sanitar (lavoar sau spalator) inaintea garzii 
hidraulice a acestuia. Coloanele de condens se vor descarca in conducte de canalizare menajera, 
astfel la baza coloanei de condens vor fi prevazute sifoane de condens cu bila pentru evitarea 
propagarii mirosurilor.  

Apele uzate menajere vor fi deversate in reteaua publica la parametrii ceruti conform NTPA-002-97. 
Pentru colectarea tuturor apelor pluviale au fost prevazute doua bazine de retentie. 

 
Bazinul de retentie BR1 (rezervor amplasat in subsolul obiectivului 2.1: ARENA TENIS "SIMONA 
HALEP"): V util total = 280 mc din care 10 mc apa pentru irigatii; 
Bazinul de retentie BR2 (rezervor amplasat in incinta obiectivului 1.2 ‘’TEREN DE ANTRENAMENT 
FOTBAL CU PISTA DE ATLETISM, GRADENE’’): V util = 170 mc; volum util (de apa pluviala) de mai sus 
este doar pentru obiectivele 2.2 „ARENA TENIS 1000 LOCURI” si 2.3 „TERENURI TENIS 
ANTRENAMENT”; volumul util total al bazinului de retentie amplasat in incinta obiectivului 1.2 
‘’TEREN DE ANTRENAMENT FOTBAL CU PISTA DE ATLETISM, GRADENE’’ se va determina adunand 
debitele de apa pluviala si irigatii pentru toate cele 3 obiective: 2.2 „ARENA TENIS 1000 LOCURI”, 2.3 
„TERENURI TENIS ANTRENAMENT” si 1.2 ‘’TEREN DE ANTRENAMENT FOTBAL CU PISTA DE ATLETISM, 
GRADENE’’. 
Rețeaua de canalizare pluvială este separată de rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere, 
deoarece în cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurtă durată, în conductele de 
canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune și orice legătură între aceste 
conducte și rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere ar duce la inundarea clădirii, prin obiectele 
sanitare. 
Apa pluviala stocata va fi evacuata, pe timp de noapte si timp uscat, cu ajutorul grupului de pompare 
prevazut intr-o camera special amenajata, adiacenta bazinului de retentie, in reteaua de canalizare 
din incinta. In cazul unor ploi de intensitate ridicata, apa stocata in bazinul de retentie, va fi pompata 
in reteaua de canalizare din incinta. Ca masura suplimentara de evacuare a apelor de ploaie pompele 
de evacuare ape pluviale vor fi automatizate sa porneasca in cascada, astfel incat sa functioneze si 
pompele active si pompa de rezerva in caz de ploaie torentiala. 
Pentru a se asigura rezerva de apa pentru irigatii, in bazinul de retentie apa pluviala se asigura un 
racord de la reteaua de apa potabila. Pentru alimentarea instalatiei pentru irigatii s-a prevazut un 
grup de pompare apa, amplasat intr-o camera special amenajata, adiacenta rezervorului de retentie. 
Pentru protectia retelei de irigatii pe timp de iarna (sau atunci cand temperatura scade sub 4 ⁰C) 
aceasta va fi golita.  
Conductele de canalizare menajera si pluviala care trec prin spatii neincalzite vor fi protejate 
impotriva inghetului cu o instalatie cu fir incalzitor si vor fi izolate cu Armaflex 9.0 mm. 
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INSTALATII PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR 
În conformitate cu prevederile legale (P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, SR EN 
12845, NP 127-09), ‘’Arena tenis SIMONA HALEP’’ si ‘’ARENA TENIS 1000 LOCURI’’, fiind cladiri de sport 
in care se pot afla simultan mai mult de 200 de personae, se vor echipa obligatoriu cu următoarele 
instalații interioare de stingere a incendiilor cu apă: 

- hidranţi de incendiu interiori; 
- hidranţi de incendiu exteriori; 
- coloane uscate (doar pentru ‘’Arena tenis SIMONA HALEP’’); 
- sprinklere de perdea pentru protectia golurilor; (doar pentru ‘’Arena tenis SIMONA 

HALEP’’); 
- hotele din bucatarie, vor fi echipate cu instalatii automate de stingere (instalatii de 

stingere cu spuma mecanica sau cu gaze inerte), conform prevederilor art. 3.8.8. din 
Normativul P 118-99; 
stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie. 
 

INSTALATIA CU HIDRANTI DE INCENDIU INTERIORI 
In concordanta cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, „Instalatii 
de stingere incendiu”, indicativ P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare si NP 127-09 s-
au prevăzut instalații cu hidranți  de incendiu interiori după cum urmează: 

- Instalatie de tip aer-apa pentru protejarea ambelor cladiri ‘’Arena tenis SIMONA HALEP’’ si 
‘’ARENA TENIS 1000 LOCURI’’;  
Qhi = 4.20 l/s (conform P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, Anexa Nr. 3) 

sali de competitii sportive cu o capacitate de peste 600 locuri. 
Timpul teoretic de funcționare a instalației pentru ‘’Arena tenis SIMONA HALEP’’ este, în baza 
P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare art. 4.35 lit. (b) cladiri cu sali aglomerate, de 
60 minute.  
Timpul teoretic de funcționare a instalației pentru ‘‘ARENA TENIS 1000 LOCURI’’ este, în baza P118/2-
2013 cu modificarile si completarile ulterioare art. 4.35 lit. (b) cladiri de importanta deosebita, de 60 
minute.  
Conform normativului P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare art. 4.27. retelele 
interioare care alimenteaza cu apa mai mult de 8 hidranti de incendiu pe nivel, se proiecteaza inelare. 
Gospodaria de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti de incendiu interiori si exteriori este 
amplasata in demisolul Obiectivului 1 - STADION ‘’GHEORGHE HAGI’’, fiind calculata in conformitate 
cu cerințele P 118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Conductele si echipamentele instalatiei cu hidranti de incendiu interiori vor fi prevazute cu sisteme 
de prindere antiseismice conform P100/1-2018. 
 
INSTALATIA CU HIDRANTI DE INCENDIU EXTERIORI 
In conformitate cu cerințele NP 127-09 si P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 
6.1, pentru cladirile de sport in care se pot afla simultan mai mult de 300 de pesroane, se vor prevedea 
hidranți pentru stingerea din exterior a incendiilor. 
Debitul de calcul al instalatiei cu hidranti de incendiu exteriori pentru ‘’Arena tenis SIMONA HALEP’’ 
este: Qhe = 20.0 l/s (volum cuprins intre 30001÷50000 m³). 
Debitul de calcul al instalatiei cu hidranti de incendiu exteriori pentru ‘’ARENA TENIS 1000 LOCURI’’ 
este: Qhe = 10.0 l/s (volum cuprins intre 10001÷15000 m³). 
Timpul teoretic de funcționare a instalației in baza art. 6.19 din P118/2-2013 cu modificarile si 
completarile ulterioare, este de 180 minute (cladiri de importanta deosebita). 
La cladirile cu sali aglomerate, in prima ora se asigura functionarea fie a hidrantilor de incendiu 
interiori, fie a celor exteriori, instalatia dimensionandu-se la debitul cel mai mare, iar in urmatoarele 
doua ore se asigura functionarea numai a hidrantilor de incendiu exterior.  
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Gospodaria de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti de incendiu interiori si exteriori este 
amplasata in demisolul Obiectivului 1 - STADION ‘’GHEORGHE HAGI’’, fiind calculata in conformitate 
cu cerințele P 118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Conductele si echipamentele instalatiei cu hidranti de incendiu exteriori vor fi prevazute cu sisteme 
de prindere antiseismice conform P100/1-2018. 
 
INSTALATIA DE COLOANE USCATE 
S-au prevazut coloane uscate pentru protectia la incendiu a cladirilor cu sali aglomerate (doar pentru 
‘’Arena tenis SIMONA HALEP’’) conform prevederilor art. 5.2 lit a) din Normativul P118/2-2013 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Coloanele uscate sunt instalatii fixe, rigide, montate in interiorul constructiilor, utilizate numai de 
serviciile de pompieri. 
Conform articolului 5.5 din P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, coloana uscata va 
fi umpluta prin intermediul unui racord avand cuplaj Storz amplasat pe peretele exterior al cladirii. 
Racordul este amplasat intr-un loc vizibil , la inaltimea de 1 m fata de sol si este inclinat la 45 de grade 
fata de verticala. Racordul se obtureaza cu un racord infundat si pentru recunoastere racordul se 
marcheaza cu indicatorul „COLOANA USCATA”. 
Se vor monta coloane uscate in toate casele de scari din cladire. 
Conductele si echipamentele instalatiei cu coloane uscate vor fi prevazute cu sisteme de prindere 
antiseismice conform P100/1-2018. 

 
INSTALATIA CU SPRINKLERE DE PERDEA 
Pentru protejarea golurilor de scara (scarile din axele C-D cu 1, D-E cu 10 si H-I cu 10) in cladirea 
‘’Arena tenis SIMONA HALEP’’ se vor utiliza sprinklere de perdea avand urmatoarele caracteristici: 
- intensitatea de stingere: is = 1 l/s m² – pentru golurile scarilor; 
- debitul unui cap de sprinkler la presiunea de 1 Bar si factorul nominal K=115 este : qspk = 1.91 l/s ; 
Instalatia cu sprinklere de perdea pe conturul golurilor din plansee (golurile pentru scari) va indeplini 
urmatoarele cerinte: 
- numar perdelele de sprinklere luate in calcul: 3 (pe laturile cele mai lungi ale perdelelor de pe un 
etaj); 
- lungimea laturii mari a perdelelor: L1 = 5.60m; L2 = 7.20m; L3 = 7.20m; 
Conform P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare art. 7.78 se vor lua in calcul doar 
sprinklerele aflate pe latura cea mai lunga a deschiderii. 
- inaltimea perdelei: H> 3,0 m; 
- intensitatea de stropire: ir = 1.0 l/s.m; 
- tip sprinkler: Ø ½ ‘’, K = 115, p = 1.0 bar; 
- debitul unui cap sprinkler: qd = 1.91 l/s; 
- debitul minim necesar: Q min =  L x ir l/s; 
- numarul min. de capete necesar pentru L1: n = Q min.: qd = 5.60 : 1.91 = 2.93 capete => 3 capete; 
- numarul min. de capete necesar pentru L2: n = Q min.: qd = 7.20 : 1.91 = 3.76 capete => 4 capete; 
- numarul min. de capete necesar pentru L3: n = Q min.: qd = 7.20 : 1.91 = 3.76 capete => 4 capete; 
- debitul de calcul: Qc = 11 x 1.91 x 1.15 = ~24.20 l/s;  
- volum rezervor : 24.20 * 60 * 60 = 87.2 m³; 
- timpul de actionare: 1 h; 
Hotele din bucatarii vor fi echipate cu instalatii automate de stingere (instalatii de stingere cu spuma 
mecanica sau cu gaze inerte), conform prevederilor art. 3.8.8. din Normativul P 118-99). 
Conductele de apa care traverseaza spatii neincalzite din componenta sistemului de stingere a 
incendiilor, conform  normativul P 118-2/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7 .25., 
trebuie prevazute cu sisteme de incalzire proprii.  
Conductele neincalzite trebuie protejate impotriva inghetului prin doua sisteme electrice de incalzire. 
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Gospodaria de apa pentru stingerea incendiului cu sprinklere de perdea este amplasata in demisolul 
Obiectivului 1 - STADION ‘’GHEORGHE HAGI’’, fiind calculata in conformitate cu cerințele P 118/2-2013 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
Conductele si echipamentele instalatiei cu sprinklere vor fi prevazute cu sisteme de prindere 
antiseismice conform P100/1-2018.  
 
STINGATOARE, ALTE APARATE DE STINS INCENDII, UTILAJE, UNELTE SI MIJLOACE DE INTERVENTIE  
Tipul și caracteristicile de stingere asigurate / numărul și modul de amplasare 

Materiale de dotare P.S.I. pentru interventia initiala 

Nr. crt. Specificatia Nr. buc. Observatii 

1. 
Stingător portativ cu 

pulbere tip P6 
conf. 

proiect 

- cate 1 buc. la fiecare 300 m2 de birouri, dar 
minim 2 buc./nivel; 
- cate 1 buc. la fiecare 200 m2 de spatiu 
comercial (alimentar si/sau nealimentar), dar 
minim 2 buc./nivel; 
- cate 1 buc. la fiecare 200 m2 in zona spatiilor de 
cazare, dar minim 2 buc./nivel; 
- cate 1 buc. la fiecare 200 m2 in zona salilor de 
antrenament; 
- cate 1 buc. la fiecare 200 m2 in zona spatii 
comerciale-muzeu; 
- cate 1 buc. la fiecare 100 m2 de depozit, dar 
minim 2 buc./nivel; 
- in punct racord termic, amplasate cate unul la 
fiecare 100 m2 de pardoseala; 
- 2 buc. la grupul electrogen; 
- 1 buc pentu fiecate tablou electric; 
- 2 buc. la gospodaria de apa incendiu; 
- 2 buc. la statia de hidrofor apa potabila; 
- 12 buc. la posturile trafo; 
- 4 buc. la camera de medie tesiune; 
- 1 buc. la 10 locuri de parcarea subterana si max 
150 m2; 
- 1 buc la 1.000 de locuri de suprafata de tribuna; 

2. 
Stingător transportabil cu 

pulbere tip P50 
conf. 

proiect 

- 1 la 50 autovehicule;- in centrala termice, 
amplasate cate unul la fiecare 100 m2 de 
pardoseala; 

3. Panou de incendiu 
conf. 

proiect 
- 1 buc. la exterior la maxim 5.000 de locuri; 

4. 
Lada cu nisip cu 

capacitatea de 100 l si o 
lopata 

conf. 
proiect 

- la fiecare nivel de parcare in vecinatatea 
rampelor de acces; 

5. Paturi stingatoare 
conf. 

proiect 
- 2 buc. la fiecare bucatarie / oficiu de 
preparare; 
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OBIECT 3 - INSTALAȚII SANITARE SI INCENDIU  

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA RECE, APA CALDA SI APA CALDA RECIRCULATA PENTRU 
CONSUM MENAJER  
Alimentarea cu apă rece a clădirii se va asigura de la rețeaua publică a orașului prin intermediul a doua 
bransamente la reteaua exterioara conform I9/2015 art.4.14 pentru cladirile inalte si foarte inalte. 
Parametrii de debit și presiune se vor asigura cu ajutorul unei stații de ridicare a presiunii, formată din 
rezervor tampon din beton pentru consum menajer, grup de pompare și recipiente de hidrofor. 
Rezervorul de apa trebuie sa corespunda normelor de igiena in vigoare. Intreaga gospodarie de apa va 
fi amplasata intr-o camera tehnica special amenajata, amplasata la demisolul cladirii. 
Alimentarea cu apa calda menajera pentru camerele de cazare, spatiile comune, bucatariile 
restaurantelor din cladire, se va realiza prin intermediul unui schimbator de caldura si a unor rezervoare 
de acumulare, sistemul fiind alimentat de la punctul termic din incinta. Echipamentele necesare pentru 
prepararea apei calde vor fi amplasate in statia de pompare apa rece menajera de la nivelul demisolului. 
Pentru a se asigura in permanenta o temperatura optima a apei calde pentru uz menajer se va realiza o 
instalatie de recirculare a apei calde care va fi in paralel cu conductele de distributie a apei calde. 
Conductele de alimentare cu apă rece, apa calda menajera si recirculare vor fi izolate împotriva 
producerii condensului cu cauciuc sintetic expandat având grosimea de 9 mm. 
Toata distributia de alimentare cu apa care traverseaza spatii neincalzite va fi protejata la inghet cu 
izolatie termica de 9 mm si prevazuta cu fir incalzitor. 
Grupurile sanitare vor fi echipate cu obiecte sanitare comform proiectului de arhitectura. Obiectele 
sanitare prevazute vor fi din portelan alb. Din motive de igiena si pentru intretinere mai usoara, closetele 
vor fi suspendate pe perete.  
Din motive de economie de energie electrica si de consum apa, in toate zonele comune, se vor monta 
armaturi de inchidere automate.  
Grupurile sanitare din spatiile comune vor fi dotate cu oglinzi, cu dozatoare de sapun lichid si vor fi 
prevazute uscatoare de maini electrice. 
Pentru intretinerea lor, grupurile sanitare din spatiile comune vor fi prevazute cu sifoane de pardoseala 
si cu robinet dublu serviciu pentru racord furtun, cu inchidere cu cheie. 
Au fost prevazute si grupuri sanitare pentru persoanele cu handicap, dotate cu obiecte sanitare speciale. 

 
INSTALATII DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE SI PLUVIALE 

Din cadrul obiectivului se vor evacua în rețeaua de canalizare exterioară a orasului, următoarele 
categorii de ape uzate menajere: 

− ape uzate menajere, prin scurgere gravitationala, provenite din funcționarea obiectelor sanitare - 
vor fi evacuate gravitational prin curgere libera prin intermediul coloanelor verticale si colectoarelor 
orizontale. De aici, apele uzate menajere vor fi directionate prin intermediul caminelor de canalizare 
exterioara din incinta, catre caminul / caminele de racord amplasate la limita de proprietate. Pentru 
ventilarea coloanelor de canalizare ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi peste nivelul 
terasei cu 50 cm, conform cerintelor din Normativul I 9 – 2015; 

− ape uzate menajere evacuate prin pompare provenite de la toalete din infrastructura - vor fi 
colectate in radier, catre statii de pompare cu tocator, amplasate ingropat sau pe pardoseala; 

− apele uzate menajere incarcate cu grasimi provenite de la bucatariile restaurantelor - vor fi evacuate 
gravitational in reteaua exterioara de canalizare menajera, fiind trecute in prealabil prin separatoare 
de grasimi; 

− ape pluviale colectate de pe invelitoare, zone pietonale si balcoane - vor fi colectate atat prin 
intermediul gurilor de scurgere cat si prin intermediul rigolelor cu posibilitatea degivrarii acestora. 
Evacuarea acestora se realizeaza catre bazinul de retentie amplasat in incinta; 
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− ape pluviale colectate de pe zonele de parcare, rampe si suprafetele carosabile - vor fi evacuate 
gravitational in reteaua exterioara de canalizare menajera, fiind trecute in prealabil prin separatoare 
de hidrocarburi; 

− condensul provenit de la unitatile de climatizare - se va prelua prin conducte din PP-R si se va dirija 
catre coloane separate sau catre sifonul unui obiect sanitar (lavoar sau spalator) inaintea garzii 
hidraulice a acestuia. Coloanele de condens se vor descarca in conducte de canalizare menajera, astfel 
la baza coloanei de condens vor fi prevazute sifoane de condens cu bila pentru evitarea propagarii 
mirosurilor.  

− Apele uzate menajere vor fi deversate in reteaua publica la parametrii ceruti conform NTPA-002-97. 

− Pentru colectarea tuturor apelor pluviale a fost prevazut un bazin de retentie, in demisolul cladirii. 
 Bazinul de retentie BR: V util total = 180 mc din care 30 mc apa pentru irigatii. 

Rețeaua de canalizare pluvială este separată de rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere, 
deoarece în cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurtă durată, în conductele de 
canalizare a apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune și orice legătură între aceste 
conducte și rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere ar duce la inundarea clădirii, prin obiectele 
sanitare. 
Apa pluviala stocata va fi evacuata, pe timp de noapte si timp uscat, cu ajutorul grupului de pompare 
prevazut intr-o camera special amenajata, adiacenta bazinului de retentie, in reteaua de canalizare din 
incinta. In cazul unor ploi de intensitate ridicata, apa stocata in bazinul de retentie, va fi pompata in 
reteaua de canalizare din incinta. Ca masura suplimentara de evacuare a apelor de ploaie pompele de 
evacuare ape pluviale vor fi automatizate sa porneasca in cascada, astfel incat sa functioneze si pompele 
active si pompa de rezerva in caz de ploaie torentiala. 
Pentru a se asigura rezerva de apa pentru irigatii, in bazinul de retentie apa pluviala se asigura un racord 
de la reteaua de apa potabila. Pentru alimentarea instalatiei pentru irigatii s-a prevazut un grup de 
pompare apa, amplasat intr-o camera special amenajata, adiacenta rezervorului de retentie. Pentru 
protectia retelei de irigatii pe timp de iarna (sau atunci cand temperatura scade sub 4 ⁰C) aceasta va fi 
golita.  
Conductele de canalizare menajera si pluviala care trec prin spatii neincalzite vor fi protejate impotriva 
inghetului cu o instalatie cu fir incalzitor si vor fi izolate cu Armaflex 9.0 mm. 

INSTALATII PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR 

În conformitate cu prevederile legale (P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, SR EN 
12845, NP 127-09), Centrul sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente fiind o constructie 
civila (publica), cladire înaltă [pardoseala ultimului nivel folosibil este situata la cca. 44,00 m fata de 
cota terenului (carosbilului adiacent) accesibil autovehiculelor de interventie ale pompierilor peste 
28 m si funcțiuni mixte (recuperare, birouri, cazare temporara, alimentatie publica, parcare 
subterana)], constructia se va echipa obligatoriu cu următoarele instalații interioare de stingere a 
incendiilor cu apă: 

- hidranţi de incendiu interiori; 
- hidranţi de incendiu exteriori; 
- coloane uscate; 

- sprinklere;  
- sprinklere deschise; 
- hotele din bucatarii, vor fi echipate cu instalatii automate de stingere (instalatii de stingere cu 

spuma mecanica sau cu gaze inerte), conform prevederilor art. 3.8.8. din Normativul P 118-99; 
- stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie. 

 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
 

Soluți i  p entru  
s truct uri  

s igure   
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed or multiplied without the written cons ent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată s au multiplicată fără acordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

DEXȚ-OSP-R00 333 / 393 
 

INSTALATIA CU HIDRANTI DE INCENDIU INTERIORI 

In concordanta cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, „Instalatii de 
stingere incendiu”, indicativ P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare si NP 127-09 s-a 
prevăzut instalație cu hidranți  de incendiu interiori după cum urmează: 

- Instalatie de tip apa – apa pentru protejarea intregii cladiri;  
Qhi = 4.20 l/s (conform P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, Anexa Nr. 3) cladire inalta. 
Timpul teoretic de funcționare a instalației este, în baza P118/2-2013 cu modificarile si completarile 

ulterioare art. 4.35 lit. (b), de 60 minute.  

Conform normativului P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare art. 4.27. retelele 
interioare care alimenteaza cu apa mai mult de 8 hidranti de incendiu pe nivel, se proiecteaza inelare. 
Gospodaria de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti de incendiu interiori si exteriori este 
amplasata in demisolul Obiectivului 1 - STADION ‘’GHEORGHE HAGI’’, fiind calculata in conformitate cu 
cerințele P 118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Conductele si echipamentele instalatiei cu hidranti de incendiu interiori vor fi prevazute cu sisteme de 
prindere antiseismice conform P100/1-2018. 

 

INSTALATIA CU HIDRANTI DE INCENDIU EXTERIORI 

In conformitate cu cerințele NP 127-09 si P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 
6.1, avand in vedere incadrarea cladiri ca fiind constructie civila (publica) inalta, se vor prevedea 
hidranți pentru stingerea din exterior a incendiilor. 
Debitul de calcul al instalatiei cu hidranti de incendiu exteriori este: Qhe = 25.0 l/s. 
Conform P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, Anexa Nr. 7, avand in vedere ca spatiile 
compartimentelor de incendiu sunt echipate cu instalatii de stingere cu sprinklere, debitul de apa 
pentru stingerea unui incediu din exterior este 20 l/s. 
Debitul de calcul al instalatiei cu hidranti de incendiu exteriori este:  

Qhe = 20.0 l/s 
Timpul teoretic de funcționare a instalației in baza art. 6.19 din P118/2-2013 cu modificarile si 
completarile ulterioare, este de 180 minute. 
La cladirile inalte, in prima ora se asigura functionarea fie a hidrantilor de incendiu interiori, fie a celor 
exteriori, instalatia dimensionandu-se la debitul cel mai mare, iar in urmatoarele doua ore se asigura 
functionarea numai a hidrantilor de incendiu exterior.  
Gospodaria de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti de incendiu interiori si exteriori este 
amplasata in demisolul Obiectivului 1 - STADION ‘’GHEORGHE HAGI’’, fiind calculata in conformitate cu 
cerințele P 118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Conductele si echipamentele instalatiei cu hidranti de incendiu exteriori vor fi prevazute cu sisteme de 
prindere antiseismice conform P100/1-2018. 

 

INSTALATIA DE COLOANE USCATE 

S-au prevazut coloane uscate pentru protectia la incendiu a cladirilor inalte conform prevederilor art. 
5.2 lit a) din Normativul P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Coloanele uscate sunt instalatii fixe, rigide, montate in interiorul constructiilor, utilizate numai de 
serviciile de pompieri. 
Conform articolului 5.5 din P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, coloana uscata va fi 
umpluta prin intermediul unui racord avand cuplaj Storz amplasat pe peretele exterior al cladirii. 
Racordul este amplasat intr-un loc vizibil , la inaltimea de 1 m fata de sol si este inclinat la 45 de grade 
fata de verticala. Racordul se obtureaza cu un racord infundat si pentru recunoastere racordul se 
marcheaza cu indicatorul „COLOANA USCATA”. 
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Se vor monta coloane uscate in toate casele de scari din cladire. 
Conductele si echipamentele instalatiei cu coloane uscate vor fi prevazute cu sisteme de prindere 
antiseismice conform P100/1-2018. 

 

INSTALATIA CU SPRINKLERE SI SPRINKLERE DESCHISE 

 
Conform prevederilor art. 7.1. litera b) din normativul P118/2-2013 cu modificarile si completarile 
ulterioare, este obligatorie echiparea cu instalatie automata de stingere a incendiilor, tip sprinkler, 
pentru cladire inalta de turism. 
Conform P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, art 7.18, nu se echipează cu sprinklere 
următoarele spatii: 

- băi si toalete (cu exceptia vestiarelor) care sunt constituite din materiale incombustibile 
si care nu sunt utilizate pentru depozitarea materialelor combustibile; 

- case de scări inchise si puturi care nu contin materiale combustibile si sunt construite 
astfel incat să constituie un compartiment; 

- camere protejate de alte sisteme automate de stingere. 
Conform P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare si SR EN 12845 se va prevedea o 
instalatie cu sprinklere care asigura urmatorii parametrii de functionare: 

- intensitatea de stingere: is = 5.0mm/s (0.083 l/s m2) – pentru cladiri incadrate in clasa de 
pericol de incendiu OH1/OH3; 

-      aria de declansare simultana:  
a. As = 72 m2 (sistem apa-apa) conform tabel 7.10 din P118/2-2013 cu modificarile si 

 completarile ulterioare pentru cladiri inalte de turism incadrate in clasa de pericol de 
incendiu OH1; 

b. As = maxim 216 m2 (sistem apa-apa) conform tabel 7.10 din P118/2-2013 cu modificarile si 
completarile ulterioare pentru spatii tehnice supraterane incadrata in clasa de pericol de 
incendiu OH3; 

- debitul unui cap de sprinkler la presiunea de 1 Bar si factorul nominal K=80 pentru clasa de pericol 
de incendiu OH: qspk=1.33 l/s; 
- suprafata protejata de un cap de sprinkler Sspk=12.0 m2 conform tabel 7.4 din P118/2-2013 cu 
modificarile si completarile ulterioare, la cladirile incadrate in clasa de pericol de incendiu OH. 
Hotele din bucatarii vor fi echipate cu instalatii automate de stingere (instalatii de stingere cu spuma 
mecanica sau cu gaze inerte), conform prevederilor art. 3.8.8. din Normativul P 118-99). 
Conductele de apa care traverseaza spatii neincalzite din componenta sistemului de stingere a 
incendiilor, conform  normativul P 118-2/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7 .25., 
trebuie prevazute cu sisteme de incalzire proprii.  
Conductele neincalzite trebuie protejate impotriva inghetului prin doua sisteme electrice de incalzire. 
Instalatii de stingere cu gaze inerte - camerele server /IT. pot fi echipate, la cererea utilizatorilor, cu 
instalatii fixe de stingere cu gaze inerte. Proiectarea si executarea acestora se va realiza in concordanta 
cu prevederile capitolului 18 din Normativul P 118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare 
si a standardelor EN 15004 - 2008, EN 54 si EN 12094-1. Acest tip de instalatii nu fac obiectul prezentei 
documentatii. 
In conformitate cu prevederile normativului P118-2/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, 
se prevad instalatii cu sprinklere deschise (drencere) pentru protectia impotriva propagarii incendiilor. 
Perdelele de drencere se pot prevedea pentru protejarea elementelor de inchidere a golurilor (usi, 
ferestre etc.) din peretii despartitori, pentru a evita propagarea focului de la o incapere la alta sau 
pentru protectia golurilor din placi, pentru a evita propagarea focului de la un etaj la altul. 
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Instalatia cu sprinklere deschise (drencere) pentru protectia golurilor, trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele cerinte: 

- numar perdelele de drencere: 1; 
- lungimea totala a perdelelor: L = 20 m;  
- inaltimea perdelei: H < 3,0 m; 
- intensitatea de stropire: ir = 0.5 l/s.m; 
- tip sprinkler deschis: Ø ½ ‘’, K=80, p=1.0 bar; 
- debitul unui cap de sprinkler deschis: qd = 1.33 l/s;  
- debitul minim necesar: Q min =  Ln x ir; Q min L1=  20 x 0.5 = 10 l/s 
- numarul min. de capete necesar pentru L: n = Q min. : qd = 10 : 1.33 = 7.51 capete => 8 

capete; 
- numarul de capete de sprinklere deschise in functiune: n = 8 capete 
- debitul de calcul: Qc = 8 x 1.33 = 10.64 l/s; 
- debitul total de calcul: Qt = Qc * 1.15 = 12.25 l/s  
- timpul de actionare: 1 h; 
- rezerva: 12.25 l/sec. x 3.600 sec.=  44.1 m3/h 

 Debitul total de calcul pentru sprinklere deschise este Q dr = 12.25 l/s 
Gospodaria de apa pentru stingerea incendiului cu sprinklere si sprinklere deschise este amplasata in 
demisolul Obiectivului 1 - STADION ‘’GHEORGHE HAGI’’, fiind calculata in conformitate cu cerințele P 
118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Conductele si echipamentele instalatiei cu sprinklere vor fi prevazute cu sisteme de prindere 
antiseismice conform P100/1-2018. 
 

STINGATOARE, ALTE APARATE DE STINS INCENDII, UTILAJE, UNELTE SI MIJLOACE DE INTERVENTIE  

Tipul și caracteristicile de stingere asigurate / numărul și modul de amplasare 

Materiale de dotare P.S.I. pentru interventia initiala 

Nr. crt. Specificatia Nr. buc. Observatii 

1. 
Stingător portativ cu 

pulbere tip P6 
conf. 

proiect 

- cate 1 buc. la fiecare 300 m2 de birouri, dar minim 2 buc./nivel; 

- cate 1 buc. la fiecare 200 m2 de spatiu comercial (alimentar 
si/sau nealimentar), dar minim 2 buc./nivel; 

- cate 1 buc. la fiecare 200 m2 in zona spatiilor de cazare, dar 
minim 2 buc./nivel; 

- cate 1 buc. la fiecare 200 m2 in zona salilor de antrenament; 

- cate 1 buc. la fiecare 200 m2 in zona spatii comerciale-muzeu; 

- cate 1 buc. la fiecare 100 m2 de depozit, dar minim 2 
buc./nivel; 

- in punct racord termic, amplasate cate unul la fiecare 100 m2 
de pardoseala; 

- 2 buc. la grupul electrogen; 

- 1 buc pentu fiecate tablou electric; 

- 2 buc. la gospodaria de apa incendiu; 

- 2 buc. la statia de hidrofor apa potabila; 

- 12 buc. la posturile trafo; 

- 4 buc. la camera de medie tesiune; 
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- 1 buc. la 10 locuri de parcarea subterana si max 150 m2; 

- 1 buc la 1.000 de locuri de suprafata de tribuna; 

2. 
Stingător transportabil cu 

pulbere tip P50 

conf. 

proiect 

- 1 la 50 autovehicule; 

- in centrala termice, amplasate cate unul la fiecare 100 m2 de 
pardoseala; 

3. Panou de incendiu 
conf. 

proiect 
- 1 buc. la exterior la maxim 5.000 de locuri; 

4. 
Lada cu nisip cu 

capacitatea de 100 l si o 
lopata 

conf. 

proiect 
- la fiecare nivel de parcare in vecinatatea rampelor de acces; 

5. Paturi stingatoare 
conf. 

proiect 

- 2 buc. la fiecare bucatarie / oficiu de 

preparare; 

 
 
D. OBIECT 4 - AMENAJĂRI EXTERIOARE 

 
Se vor executa urmatoarele lucrari de amenajari exterioare: 
a) Imprejmuire  
 Zona va fi eliberat de gardul de imprejmuire spre strazile si spatiile publice adiacente, pentru a 

crea un spatiu public mai amplu in legatura directa cu spatiile destinate publicului de la nivelul 
parterului – hol-foyer, spatii comerciale, spatiu muzeu, restaurante si case de bilete. Acest 
spatiu se va amenaja cu elemente de mobilier urban - banci, panouri de signalistica pentru 
informare si orientare, catarge pentru steaguri, stalpi de iluminat public si cosuri de gunoi.  

 Se prevede imprejmuire pe laturile proprietatii si delimitarea interioara cu garduri conform 
planului de situatie anexat.  

b) Sistematizare Verticală 
Lucrarile de sistematizare verticalã au ca obiect amenajarea terenului, în exteriorul 
constructiilor astfel încât sã se asigure legãtura între acestea si reteaua de alei carosabile si 
pietonale, platformele de parcare si toate celelalte obiecte din cadrul complexului. Scopul 
lucrãrilor de sistematizare verticalã este în principal acela de a asigura o dirijare a apelor 
pluviale pe suprafata terenului, dinspre clãdiri cãtre dispozitivele de colectare si evacuare a 
acestora. Sunt în principal lucrãri de terasamente.  
a. Alei pietonale 
Reteaua de alei proiectatã se desfãsoarã în principal pe zona din fata stadionului si asigurã 
accesul publicului cãtre intrãrile principale în stadion. 
Reteaua de alei pietonale este compusa din alei cu lãtime de 5.00 m ce vor fi echipate cu un 
sistem rutier alcãtuit din : 
- 4 – 6 cm pavaj conform proiectului de arhitecturã 
- 3 cm nisip de pozã  
- 10 cm strat de fundatie din beton de ciment cls. c 8/10 
- 10 cm strat din balast cilindrat. 
Aleile pietonale vor fi încadrate cu borduri din granit de 10x15 cm asezate pe fundatie din beton 
cls. C8/10 de 10x20cm. 
Pe zonele pe care acestea sunt adiacente aleilor carosabile delimitarea între ele va fi realizatã 
cu borduri din granit de 20x25 montate cu luminã de 10 cm pe fundatie din beton cls C 8/10 de 
15x30 cm.  
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b.  Alei carosabile 
Reteaua de alei carosabile este compusã dintr-o alee principalã perimetralã stadionului  (ce 
face legãtura între cele douã accese) si alei de acces catre platforme de parcare si alte obiecte 
din cadrul proiectului. De-a lungul acesteia sunt dispuse mai multe rampe de intrare sau iesire 
din parcarea amenajatã în incinta stadionului. 
Aleea perimetrala are o lãtime curentã de 6 m si supralãrgiri pe zona racordarilor cu rampele 
de acces. 
Din aceastã alee se desprind o serie de alei ce asigurã accesul cãtre platformele de parcare si 
celelalte obiecte din cadrul obiectivului (terenuri de antrenament, cladiri, etc), precum si 
legãtura cu restul complexului sportiv. Aceste alei carosabile vor avea lãtimi cuprinse între 3.50 
si 7.00 m. Trebuie mentionat ca aceste alei vor asigura si circulatia pietonalã pe  zonele pe care 
nu au fost prevãzute alei cu destinatie specialã. 
Profilul transversal al aleii principale este în formã de acoperis cu douã pante transversale. 
Pentru celelalte alei  pantele transversale au fost proiectate functie de amplasament fata de 
linia terenului natural si modul de racordare la aleea principalã. 
In profil longitudinal aleile au fost proiectate cu declivitãti de min. 0.3% ce asigurã scurgerea 
apelor pluviale cãtre gurile de scurgere ale sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale. 
Sistemul rutier proiectat pentru aleile carosabile este compus din : 
- 4 cm îmbracãminte din beton asfaltic tipBA 16 rul 50/70 cu insertii din dale de granit 
- 6 cm strat de baza BA31.5 BAZ 50/70 
- 20 cm strat de fundatie din beton de ciment cls. C12/15 
- 30 cm strat din balast amestec optimal 
- Geotextil cu rol de separare 
Aleile de carosabile vor fi încadrate cu borduri din granit de 20x25 cm asezate pe fundatie din 
beton de ciment cls C 8/10 de 15x30 cm. Acestea vor fi montate cu lumina la bordurã   de 10 
cm.  
In ceea ce priveste accesele în incintã acestea sunt : 
- cel existent pe latura de Est care va functiona cu dublu sens 
- cel de pe latura de vest care va asigura doar intrarea autovehiculelor în incintã 
Acesta din urmã nu existã si urmeazã a fi amenajat. Pentru asigurarea accesului în incintã este 
necesarã realizarea unui pasaj la nivel peste linia de tramvai, similar cu cel de pe latura de est. 
Pasajul va fi realizat în conformitate cu un proiect de specialitate ce nu face parte din prezentul 
proiect. 
c. Platforme de parcare. 
In incinta stadionului sunt prevãzute douã platforme de parcare : 
- pe latura de Vest pentru autocare, autovehicule pentru transmisiuni TV, vehicule utilitare 

(salvare, pompieri, etc) 
- in coltul de S-V al proprietãtii destinatã parcãrii autoturismelor. 
- Locurile de parcare sunt dispuse în general, perpendicular pe bordurã cu acces asigurat din 

aleea principalã, exceptie facând cele pentru vehiculele utilitare ce sunt dispuse în lungul 
bordurii aleii principale de circulatie. 

Parcarea pentru autoturisme însumeazã 189 locuri de parcare dispuse în baterii cu locurile 
amenajate perpendicular pe axul aleilor de circulatie, din care un numar de 11 locuri sunt 
destinate persoanelor cu dizabilitati, având dimensiuni conform prevederilor legale. 
Sistemul rutier al platformelor de parcare este identic cu cel al aleilor de circulatie :   
- 4 cm îmbracãminte din beton asfaltic tipBA 16 rul 50/70 cu insertii din dale de granit 
- 6 cm strat de baza BA31.5 BAZ 50/70 
- 20 cm strat de fundatie din beton de ciment cls. C12/15 
- 30 cm strat din balast amestec optimal 
- Geotextil cu rol de separare 
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Incadrarea va fi realizatã tot cu borduri din granit de 20x25 cm montate cu lumina de 10 cm. 
Sistematizarea verticala a acestor platforme a fost astfel proiectatã încât sa se asigure 
colectarea si evacuarea apelor pluviale cãtre sistemul de canalizare pluvialã al întregului stadion. 
 
Lucrarile proiectate se vor executa respectand prevederile: Legii 10/1995, cu modificarile 
ulterioare, HG 766/1997, Codul rutier, standarde si normative tehnice aplicabile lucrarii: SR 
1848-1, SR 6978/1995, NE 012/2007, STAS 2914, STAS 6400, NP116/2005, legislatia privind 
sanatatea si securitatea in munca, normele sanitare, PSI, protectia mediului, etc. 

c) Amenajări Peisagere 
Studiul a urmărit o abordare integrată a propunerii, prin analiza rețelei de spații verzi și dotări 
de agrement pe diferite paliere, de la macroteritorial la local. 
La nivelul zonei de studiu se stabilesc premisele de dezvoltare, ale căror principal punct de 
plecare este conectivitatea, percepută pe 3 paliere: conectivitatea la nivel carosabil, la nivel 
ciclabil și la nivel pietonal. Ținând cont de aceste lucruri, rețeua de spații verzi devine o 
componentă extrem de importantă în stabilirea modului de dezvoltare și reglementare a ariei 
urbane. Amplasarea în oraș permite conexiunea pe toate palierele menționate, proiectul 
condiționând la rândul său dezvoltarea de trasee care să facă funcționabilă zona studiată. 
De asemenea, rețeaua de spații verzi și dotări de agrement nu poate fi discutată disociat de 
rețeaua de spații publice. În acest sens, studiul de față se corelează cu alte  obiective aflate pe 
lista proiectelor SIDU a polului național de creștere – Zona Metropolitană Constanța. În acest 
sens, proiectele 176-203 au în vederea obiective ce privesc cu precădere dezvoltarea rețelelor 
de trasee velo și realizarea sau revitalizarea spațiilor verzi și dotărilor de agrement. Programul 
Agenda Locală 21 – Planul Local de Dezvoltare Durabilă a Muncipiului Constanța – prevede pe 
lista proiectelor prioritare – Programul de Modernizare și Extindere a Spațiilor Verzi din 
Municipiul Constanța, având ca obiectiv general îmbunătățirea calității vieții în municipiul 
Constanța, prin promovarea proiectelor în domeniul protecției mediului. 
Printr-o strategie de realizare a unei rețele de spații verzi și dotări de agrement la nivelul 
municipiului sunt vizate atât îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii parcurilor și locurilor 
de odihnă și recreere din municipiul Constanța, dar și diminuarea poluării aerului și creșterea 
gradului de confort social a cetățenilor, prin plantări de arbori și arbuști, prin reabilitarea 
spațiilor publice, de recreere, zone de promenadă, locuri de joacă pentru copii. 
Relaționarea rețelei de spații publice, de transport alternativ cu cea a spațiilor verzi contribuie, 
în mod evident, la o creștere a calității urbane și la crearea unui sistem urban coerent și 
prietenos cu mediul. 
Ținând cont de structura și prezența spațiilor verzi existente, se propune o restructurare a 
acestora la nivel macro și realizarea de noi spații plantate la nivel micro, utilizând toate 
resursele de teren disponibile. Studiul urmărește propunerea de elemente necesare creșterii 
calității aerului și spațiului urban în arealul analizat, prin noi spații plantate și legături verzi 
(plantații de alianiament, gazonari, amenajari peisagere in zone pietonale). 
Pentru terenul studiat se fac următoarele recomandări: 

− Utilizarea speciilor de vegetație locale, identitare pentru zona Dobrogei 

− Marcarea circulațiilor prin plantații de aliniament  - plantarea arborilor se face la o 
distanță adecvată pentru a permite creșterea corectă a acestora (între 3 și 6 m în 
funcție de coronamentul arborilor); 

− Completarea plantațiilor de aliniament în zonele în care se observă discontinuități; 

− Organizarea unui sistem local de spații verzi, spații publice și de agrement care să 
asigure o atmosferă atractivă și prietenoasă a zonei de studiu;  

− Valorificarea zonei cu declivitate naturală; 

− Realizarea unei zone de protecție verde și de tranziție între complexul sportive și 
țesutul urban existent; 
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− Crearea unui sistem interconectat de spații verzi cu rol estetic și funcțional local; 

− Integrarea noilor zone propuse într-un sistem de spații verzi la nivel de oraș; 

− Abordarea unei viziuni de dezvoltare integrată la nivel municipal. 
Propunerea studiului peisagistic urmărește o abordare sustenabilă a dezvoltării, în acord cu 
principii ale dezvoltării durabile, iar înverzirea zonei este una dintre acestea.  
Plantele sunt una dintre principalele surse de oxigen și combat poluarea aerului. Amplasarea 
corespunzătoare a arborilor poate contribui la scăderea temperaturii aerului cu 2-8 Co și 
reducerea poluanților din aer, pe de altă parte, un arbore poate absorbi până la 150 de CO2 pe 
an, poate contribui la diminuarea nivelului de dioxid de carbon, și, în consecință la adaptarea 
la schimbările climatice.  
Pe lângă toate aceste beneficii, vegetația are un rol estetic, morfologic și compozițional.  
Astfel, se propun urmatoarele intervenții în zona de studiu cât și în vecinătatea acesteia: 
- Valorificarea sitului prin amenajarea peisagistică atât a zonelor limitrofe ce fac legătura cu 

țesutul rezidențial, dar și a spațiilor publice din interiorul terenului studiat, urmărind în 
primul rând realizarea unei zone de protecție, dar și configurarea estetică și de agrement  
a viitorului complex sportiv. Se recomandă plantarea de arbori cu rădăcini rămuroase 
(rădăcini care se dezvoltă pe plan orizontal, și nu în adâncime) – ca de exemplu Salix Alba 
(salcie) - decorativă prin coroană, siluetă și foliaj. Vegetația de înăltime mică poate fi din 
specii de graminee ornamentale (ierburi decorative): Festuca scoparia, Carex triffida , 
Cortaderia selloana, Pennisetum rubra, etc. Se va urmări utilizarea de specii locale, care să 
se înscrie în specificul climatic al zonei. 

- Crearea unor axe dominante verzi prin plantarea de arbori de aliniament cu scopul de 
relaționa zona la nivel urban și în interiorul său și de a îmbunătăți calitatea aerului. Se 
propun specii rezistente la poluare, la secetă și îngheț, precum și specii decorative: Catalpa 
bignonioides, Acer Platanoides Fairview, Acer pseudoplatanus, Acer campestre, Quercus 
robur, Tilia europaea, Acer saccharinum, Platanus Acerifolia, Fraxinus excelsior si Prunus 
serrulata. 

- Distanța optimă dintre arbori, pentru plantarea aliniamentelor este între 3 și 6 m, în funcție 
de dimensiunea coroanei arborelui.  

- Conectarea prin trasee ciclabile și pietonale în interiorul zonei studiate, dar și a acesteia cu  
principalele obiective de interes din vecinătate. Localizarea amplasamentului oferă o 
varietate de rute posibile la nivel urban; 

- Crearea unor axe verzi interioare care oferă compoziție și structură spațiului folosind arbori 
cu colorit deosebit, cu rol de filtru împotriva noxelor (Betula Pendula, Sorbus Intermedia , 
Luiquidambar Stryciflua, Acer Platanoides Royal Red). Arborii sunt aleși în funcție de colorit 
si dimensiunea coroanei. 

- Amenajarea teraselor de deasupra clădirilor existente și viitoare ca grădini de acoperiș, 
reducând efectul nociv al suprafețelor minerale în generarea insulelor de căldură urbane. 
Pentru amenajarea  acestor zone se pot folosi arbuști și plante joase, ierburi decorative 
( Carex Apressa), pietriș și gazon. Speciile de arbuști propuse sunt, în special, specii verzi pe 
tot parcursul anului: Cornus Alba, Lonicera Nitedea, Picea Glauca, Berberis Thunbergii, 
Cotoneaster Divarticus. 

- Amenajarea zonei cu declivitate naturală atât cu o perdea de arbori, dar și cu areale 
amenajate peisagistic. Vegetația propusă urmărește utilizarea de specii cu rol de filtru 
vizual și de protecție împotriva noxelor. Se pot utiliza specii de foioase, dar și specii verzi 
pe tot parcursul anului.   

- Amenajarea unor insule verzi în interiorul zonei, cu rol de curățare a aerului, dar și rol 
decorativ. Se pot folosi arbori singulari sau în grupuri de câte 3,  ca Betula Pendula, arbuști 
decorativi mereu verzi și cu colorit deosebit.  
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- Crearea unor accente vegetale în zone cu capete de perspectivă, marcarea intersecțiilor și 
a zonelor de schimbare a direcției.  

- Posibilitatea realizării de fațade verzi. 
Înțelegerea spațiilor verzi ca vitale în cadrul urban va contribui semnificativ la creșterea calității 
vieții locuitorilor. Cu atât mai mult, ținând cont de caracteristicile orașului Constanța – oraș port, 
cu o economie puternic bazată pe turism, vegetația și spațiul public devin extrem de 
importante la nivelul palierului parcurgerii spațiului și petrecerii timpului liber. Dincolo de 
componenta ecologică indiscutabilă, spațiul verde are un rol social urban intim legat de 
compoziție și funcționalitate urbană. 
La nivelul studiului ce face obiectul prezentei documentații, spațiul verde capătă caracteristici 
și valențe suplimentare. Aportul său într-o viitoare dezvoltare urbană se referă atât la calitatea 
aerului, dar și la cel psihologic, fiind necesare în ideea creșterii procentului de spațiu verde 
raportat la numărul de locuitori, precum și posibilitatea oferirii unor noi spații de odihnă și 
promenadă, în relație cu un număr ridicat de dotări urbane, aflate în imediata proximitate a 
amplasamentului. 
In concluzie, amenajarea peisagistică a terenului, luând în considerare importanța spațiului 
verde, a dotărilor publice și de agrement, dar și valorificarea cadrului natural existent, dincolo 
de necesitatea funcțională, poate aduce un important aport de spațiu plantat în cadrul 
sistemului verde major urban. 

 
E. APĂRARE CIVILĂ 

In cadrul complexului sportiv Constanta se vor prevedea doua adapost de protectie civila: 
- Cladirea stadionului va fi prevazuta cu un adapost de protectie civila situat la subsol cu 

suprafata de cca. 100,00mp la care se adauga un sas si grupuri sanitare, ce poate asigura 
protectia pentru 80 de persoane provenind de la stadion (60 persoane) si de la birourile 
administrative (30 persoane); 

- Cladirea centrul sportiv de recuperare, refacere si cantonameni va fi prevazuta cu un 
adapost de protectie civila situat la subsol cu suprafata de cca. 80,00mp la care se adauga 
un sas si grupuri sanitare, ce poate asigura protectia pentru 60 de persoane provenind de 
la hotelul de cantonament (40+2 persoane) si de la birouri (18 persoane); 

Forma in plan al fiecarui adapost este dreptunghiulara. Din cei patru pereti laterali ai adapostului 
doi pereti sunt adiacenti altor spatii ale subsolului. Accesul in adapost se face dintr-un hol ce 
comunica cu nodurile de circulatie verticala si cu spatiile principale ale subsolului. 
Adapostul a fost prevazut cu tunel de evacuare de 1,20x1,20m. Iesirea spre tunel va fi prevazuta cu 
oblon metalic etans cu deschidere spre exterior cu dimensiunea de 0,80x0,80m si prag de 15cm. 
De asemenea, iesirea din tunel va fi prevazuta cu capac metalic etans de 1,00x1,00m si deschidere 
in sens vertical, catre exterior. Trapa de evacuare se afla in spatiul pietonal-carosabil de al accesul 
in incinta, intre limita de proprietate de pe latura de sud si cladire. 
Peretii si plafonul  vor fi executate din beton armat de 40cm respectiv 25cm grosime. Pardoseala va 
fi executata din beton turnat sclivisit. Usile metalice (90x190cm) vor fi pozate inainte de momentul 
turnarii betonului. Adapostul nu este traversat de alte instalatii ale cladirii. 
Adapostul va fi dotat cu instalatie de filtro-ventilatie IFV-2-750 mc/h si supape de suprapresiune tip 
S-00. 
Adapostul va fi prevazut cu instalatii electrice – iluminat – prize – forta conform Cap.III, pct.B din 
normativul de proiectare (Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de 
protectie civila in subsolul constructiilor noi). Suplimentar, pentru destinatia spatiului pe timp de 
pace, s-a tinut cont de prevederile ”Normativului I7-2011 pentru proiectarea, execuția și 
exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”. Iluminatul din cadrul adaposturilor se va 
realiza cu corpuri de iluminat echipate cu LED-uri, tip liniar 57 W, montat aparent IP 65, echipate cu 
kit de emergenta, cu autonomie 1 h, complet echipate pentru functionare (prevazut cu borne 
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conector intrare-iesire, sistem de montare, sistem de asigurare antiseismic, driver alimentare, 
iluminat de securitate pentru continuarea lucrului). In iesirea de salvare prin tunel iluminatul se va 
realiza cu corpuri de iluminat cu LED-uri, tip liniar 22 W, montat aparent, IP 65, complet echipat 
pentru functionare (prevazut cu borne conector intrare-iesire, sistem de montare, sistem de 
asigurare antiseismic, driver alimentare, etc.). 
Adapostul de protectie civila poate fi dotat si cu alte tipuri de utilaje decat cele mentionate, cu 
conditia ca acestea sa fie aprobate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta – Protectia Civila. 
 

F. ECHIPAREA ŞI DOTAREA SPECIFICĂ 
 

1) Dotari social – sanitare 
1.1. Spectatori 

Sunt prevăzute suficiente facilități sanitare de calitate pentru spectatori, distribuite uniform în 
cadrul fiecărui sector din interiorul stadionului, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, după 
raportul 65% - 35% conform prevederilor Regulamentului UEFA EURO 2020.  
 

1.2. Facilitățile accesibile pentru spectatorii cu dizabilități 
S-a prevăzut asigurarea condițiilor pentru accesul spectatorilor cu dizabilități precum și facilități 
respectiv servicii accesibile pentru a satisface nevoile specifice ale acestora. 
Toaletele accesibile (1 toaleta pentru 15 persoane) sunt amplasate în apropierea zonelor 
locurilor pentru spectatorii cu dizabilități, la o distanță de deplasare pe plan orizontal de cel 
mult 40 de metri. În fiecare grup de toalete sunt prevăzute suficiente facilități pentru spectatorii 
cu dizabilități care se pot deplasa (nu folosesc scaun cu rotile). In grupurile sanitare pentru 
spectatori cel puțin o toaletă din fiecare grup este dotată cu bare și ușă care se deschide spre 
exterior. 
 

1.3. Sportivi si oficiali 
Pentru vestiarele echipelor s-au prevăzut 10 dușuri, 3 cabine de WC, 3 pisoare și 5 lavoare cu 
oglindă. 
Pentru antrenori, delegati si oficiali, in fiecare vestiar destinat acestora s-au prevazut 2 dușuri, 
o cabina WC, un pisoar și 2 lavoare cu oglindă. 
 

1.4. Personal de deservire evenimente (catering, hostese etc.) 
S-au prevazut toalete, separate pe sexe, echipate corespunzator cu lavoar si vas wc, suport 
sapun lichid, portprosop hartie, senzori - situate in tribuna vest la fiecare nivel. 
 

1.5. Personal zone functionale auxiliare 
S-au prevazut vestiare cu grupuri sanitare pentru copii de mingi si player’s escort. 
S-au prevazut grupuri sanitare, separate pe sexe, echipate corespunzator cu lavoar si vas wc, 
suport sapun lichid, portprosop hartie - situate in subsolul cladirii pentru personalul tehnic si 
auxiliar. 

 
2) Facilitățile publice de alimentatie publica (catering) - zona spectatori 
2.1. Spectatori  

S-a prevăzut puncte de desfacere a băuturilor răcoritoare și a alimentelor pentru spectatori, 
conform prevederilor Regulamentului UEFA 2020 (minim 7 m de tejghea pentru 1.000 de 
spectatori). 

 
2.2. Serviciul tip catering - zona VIP 
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Pentru deservirea zonei VIP, lounge cu baruri si loje, s-au prevazut umatoarele spatii-incaperi 
situate la parter, adiacent zonei lounge: 
- spatiul de oficiu (parter) echipat cu:  

- mese din inox profesionale pentru preparare; 
- spalator pentru vesela pe suport de mese inox;  
- dulap vesela. 

- spatiul de preparare-pregatire (subsol) dotat si echipat cu: 
- mese din inox pentru bucatarii profesionale cu utilaje de prelucrare; 
- plita cu sursa electrica si hota; 
- spalatoare inox;  

- spatiul de preparare produse primare (subsol) echipat cu: 
- masa din inox pentru zona preparare legume-fructe cu spalator de inox; 
- masa de inox cu spalator de inox pentru oua; 
- masa de inox cu spalator pentru preparare carne; 

- spatiul de oficiu de nivel (etaj 1) echipat cu:  
- mese din inox profesionale pentru preparare; 
- spalator pentru vesela pe suport de mese inox;  
- dulap vesela. 
- punctele de alimentatie  tip bar (parter, etaj 1, etaj 2 si etaj 4) echipate cu: 
- mese din inox profesionale pentru preparare; 
- spalator pentru vesela pe suport de mese inox;  
- dulap vesela. 
- echipamente specifice - expresor, storcator, dulap firgorific, frigider etc. 

La subsol s-au prevazut spatii de aprovizionare-depozitare si pentru gunoi si ambalaje astfel: 
- zona de depozitare cu incaperi de depozitare pe tipuri de produse si frigidere,  amenajata 

la subsol in directa legatura cu zona de preparare-pregatire si cu aprovizionarea asigurata 
prin intermediul unui montcharge prin subsol. 

- spatiu de depozitare gunoi si resturi de ambalaje: 
- incapere gunoi menajer cu punct de apa si scurgere; 
- incapere ambalaje; 
- spatiu de depozitare gunoi pe nivel (etaj 1 si etaj 2): 
- incapere gunoi menajer. 

In urma activitatilor in aceste spatii de preparare nu se degaja noxe, pulberi, vapori, radiatii, 
vibratii si zgomote. 

 
3) Restaurant pitch-view 

Pentru deservirea restaurantului, situat la etajul 1 a peluzei nord, s-au prevazut umatoarele 
spatii-incaperi adiacente salii de servire (comune cu cantina): 
- spatiul de oficiu echipat cu:  

- mese din inox profesionale pentru preparare; 
- spalator pentru vesela pe suport de mese inox;  
- dulap vesela. 

- spatiul de bucatarie/preparare-pregatire dotat si echipat cu: 
- mese din inox pentru bucatarii profesionale cu utilaje de prelucrare; 
- plita cu sursa electrica/gaz si hota; 
- spalatoare inox;  

- spatiul de preparare produse primare echipat cu: 
- masa din inox pentru zona preparare legume-fructe cu spalator de inox; 
- masa de inox cu spalator de inox pentru oua; 
- masa de inox cu spalator pentru preparare carne; 
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La parter si subsol s-au prevazut spatii de aprovizionare-depozitare si pentru gunoi si ambalaje 
astfel: 
- zona de depozitare cu incaperi de depozitare pe tipuri de produse si frigidere, amenajata 

la subsol in directa legatura cu zona de preparare-pregatire si cu aprovizionarea asigurata 
prin intermediul unui montcharge prin subsol (tribuna vest). 

- spatiu de depozitare gunoi si resturi de ambalaje: 
- incapere gunoi menajer cu punct de apa si scurgere (parter); 
- spatiu de depozitare gunoi pe nivel (etaj 1 si etaj 2). 

 
4) Cantina-restaurant hotel sportivi 

Pentru deservirea cantinei sportivilor, situat la etajul 1 a peluzei nord, s-au prevazut 
umatoarele spatii-incaperi adiacente salii de servire (comune cu restaurantul): 
- spatiul de oficiu echipat corespunzator; 
- spatiul de bucatarie/preparare-pregatire dotat si echipat corespunzator. 
La parter s-au prevazut spatii de aprovizionare-depozitare si pentru gunoi si ambalaje astfel: 
- zona de depozitare cu incaperi de depozitare pe tipuri de produse si frigidere,  amenajata 

la subsol in directa legatura cu zona de preparare-pregatire si cu aprovizionarea asigurata 
prin intermediul unui montcharge prin subsol. 

- spatiu de depozitare gunoi si resturi de ambalaje: 
- spatiu de depozitare gunoi pe nivel (etaj 1 si etaj 2). 

 
5) Anexe sanitare  

- Vestiarele echipelor - pentru cele două echipe s-au prevazut două vestiare având fiecare 
suprafața de 200 mp, de dimensiuni egale, având același stil și beneficiind de aceleași 
elemente de confort. Fiecare vestiar va conține zona de spalator cu lavoare, dusuri si 
toalete; echipate corespunzator cu lavoar, vas wc, suport sapun lichid, portprosop hartie, 
senzori - situate la subsol tribuna vest(nord);. S-a prevazut o zona de relaxare cu bazin de 
relaxare si cabina de sauna cu dusuri. 

- Vestiarele antrenorilor- 2 vestiare cu spalator, dusuri si toalete; grup sanitar izolat cu doua 
usi, echipat corespunzator cu lavoar si vas wc, suport sapun lichid, portprosop hartie, 
senzori - situate la subsol tribuna vest(nord); 

- Vestiarele arbitrilor- 2 vestiare pe cu spalator, dusuri si toalete; grup sanitar izolat cu doua 
usi, echipat corespunzator cu lavoar si vas wc, suport sapun lichid, portprosop hartie, 
senzori - situate la subsol tribuna vest(nord); 

- Vestiarul pentru personalul catering - 2 vestiare pe sexe cu spalator, dusuri si toalete; grup 
sanitar izolat cu doua usi, echipat corespunzator cu lavoar si vas wc, suport sapun lichid, 
portprosop hartie, senzori - situate la subsol tribuna vest(nord); 

- Vestiarul pentru hostese si hostesi - 2 vestiare pe sexe cu spalator, dusuri si toalete; grup 
sanitar izolat cu doua usi, echipat corespunzator cu lavoar si vas wc, suport sapun lichid, 
portprosop hartie, senzori - situate la parter tribuna vest(nord); 

- Vestiarul pentru copii de mingi, insotitori de jucatori (players escort), purtatori de steaguri 
- 2 vestiare pe sexe cu spalator, dusuri si toalete; grup sanitar izolat cu doua usi, echipat 
corespunzator cu lavoar si vas wc, suport sapun lichid, portprosop hartie, senzori - situate 
la subsol tribuna vest(nord); 

- Vestiarul pentru personalul tehnic - 2 vestiare pe sexe cu spalator, dusuri si toalete; grup 
sanitar izolat cu doua usi, echipat corespunzator cu lavoar si vas wc, suport sapun lichid, 
portprosop hartie, senzori - situate la subsol tribuna vest(sud); 

- Vestiarul pentru personalul restaurantului - 2 vestiare pe sexe cu spalator, dusuri si toalete; 
grup sanitar izolat cu doua usi, echipat corespunzator cu lavoar si vas wc, suport sapun 
lichid, portprosop hartie, senzori - situate la parter peluza nord(vest); 
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- Vestiarul pentru personalul bar-bistro-lui - 2 vestiare pe sexe cu spalator, dusuri si toalete; 
grup sanitar izolat cu doua usi, echipat corespunzator cu lavoar si vas wc, suport sapun 
lichid, portprosop hartie, senzori - situate la parter peluza nord(est); 

- Vestiarele sportivilor - pentru sportivii din zona de antrenamente s-au prevazut cate două 
vestiare pe sexe pentru fiecare departament sportiv, cu spalator, dusuri si toalete; grup 
sanitar izolat cu doua usi, echipat corespunzator cu lavoar si vas wc, suport sapun lichid, 
portprosop hartie, senzori - situate la parterul tribunei est; 

- Facilitati de relaxare-recuperare - pentru sportivii din zona de antrenamente s-au prevazut 
două cabine de sauna, cu dusuri si toalete, echipate corespunzator - situate la parterul 
tribunei est. 

 
6) Puncte de prim ajutor, cabinet medical si alte spatii 

- Puncte de prim ajutor 
La fiecare tribună, inclusiv in zona VIP se vor amplasa cate o cameră echipată complet 
pentru primul ajutor, clar identificate și cu accesul semnalizat corespunzător. 

- Cabinetul medical 
In zona sprotivilor de la subsolul tribunei vest s-a prevazut un cabinet medical de pentru 
jucători și arbitri, aproape de vestiarele echipelor și cu acces facil la ieșirea către exterior. 
Cabinetul medical va fi dotat cel puțin în conformitate cu UEFA Medical Regulations. 

- Postul de control antidoping 
S-a prevazut un post special pentru controlul antidoping, amplasat în apropierea vestiarelor 
echipelor, nefiind accesibil pentru public și mass-media, format din următoarele camera de 
testare 1, camera de testare 2 si cameră de așteptare. 

 
7) Facilități tehnice 

- grupurile sanitare se vor echipa cu ventilatie mecanica; 
- evacuarea aerului viciat la nivelul hotelor bucatariilor se va dimensiona corespunzator si se 

vor utiliza filtre cu carbon activ pentru evitarea eliminarii mirosurilor specifice in atmosfera; 
instalatia de gaze va fi dotata cu vana de gaze automatizata, senzori de gaze si priza de aer 
30x40cm. 

- grupurile sanitare se vor echipa corespunzator cu lavoar si vas wc, cada de baie si/sau dus 
dupa caz, suport sapun lichid, portprosop hartie; 

- iluminatul in toate spatiile se va face natural, prin intermediul unor suprafete vitrate, si 
artificial, prin instalatia electrica aferenta, propuse de catre proiectant in faza de proiect 
tehnic; 

- evacuarea deseurilor din diferitele zone functionale se va realiza in europubelele de la 
spatiul inchis amenajat pentru gunoi amplasat in incinta imobilului, cu acces din exterior, 
racordat la apa-canalizare, situat la 179 m distanta de ferestrele spatiilor de locuit-cazare 
sportivi. Pubelele se vor evacua in strada prin aleea pietonal-carosabila din partea vestica 
a terenului. 

Se vor respecta prevederile OMS nr. 976 din 16 decembrie 1998 si nr. 994/2018 pentru 
modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 
populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014. 

 
8) Dotări - mobilier 

Cladirea va fi dotata dupa finalizarea constructiei, in partile comune, dupa cum urmeaza: 
- in incinta terenului de joc: banci pentru echipe, scaune pentru oficiali, porti de joc si 

steaguri de colt, plasa de protectie in spatele portilor, porti de rezerva,  
- in vestiarele pentru sportivi si oficiali: banci, scaune si mese, mobilier specific; 
- in zona pentru oficiali, delegati si arbitrii: banci, scaune si mese, dulap si mobilier specific; 
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- in cabinetul medical si camera control doping: banci, scaune si mese, frigider si mobilier 
specific;  

- in tribune: scaune pentru spectatori VIP si scaune pentru publicul general; mobilier specific 
pentru zona presei si 2 tabele de marcaj; 

- in holurile de acces: birou receptie, fotolii si mese; 
- in zona VIP: scaune si mese, scaune-fotolii si masute, mobilier de bar in hol-foyer, respectiv 

scaune si mese, mobilier de bar, cuier in loje; 
- zona destinata presei: scaune si mese de birou, mobilier de birou pentru depozitare, 

scaune-fotolii si masa in sala de conferinte de presa; 
- in restaurant si cantina: scaune si mese, mobilier specific etc.; 
- in zonele de preparare-catering: mobilier specific oficiilor-bucatariilor; 
- in camerele de cazare: pat dublu cu noptiere si dulap de haine, cuier, fotolii cu masuta etc.; 
- in zona de birouri: scaune si mese de birou, dulapuri de arhivare, etc.; 
- in zona salilor de antrenament: mobilier specific vestiarelor sibirourilor de antrenori, 

mobilier de depozitare materiale sportive specifice. 
 

9) Dotări - stingerea de incendii 
Pentru stingerea de incendii sunt prevazute urmatoarele utilaje, unelte si mijloace de interventie: 

- stingatoare portabile presurizate cu pulbere ABC tip P6 (in spatiile comune, spatiile tehnice 
si in parcajul subteran); 

- stingatoare portabile presurizate cu pulbere ABC tip P9; 
- stingatoare transportabile  presurizate cu pulbere ABC tip P50 (in parcajele subterane);

  
- lazi cu nisip V = 100 l si  lopata. 
A se vedea capitolul subcap.  Protectia prin intermediul extinctoarelor portabile.  
             

10) Echipamente 
Cladirea dispune de urmatoarele echipamente principale, cu montaj: 

- ascensoare pentru persoane si ascensoare pentru aprovizionare cu marfa (montcharge) 
- tablouri electrice, cf. proiect de specialitate; 
- grupuri pompare, rezervoare, cf. proiect de specialitate; 
- centrala termica, grupuri pompare, unitati AC, cf. proiect de specialitate. 

 
11) Signalistică  

Se va prevedea un sistem de elemente de signalistica ce va directiona vizitatorii stadionului 
din spatiul public adiacent, ce inconjoara constructia, respectiv din parcarea subterana, pana 
la locul din 
tribune, respectiv pana in spatiile interioare ale tribunei 1.  
Se vor prevedea totemuri de semnalizare pentru orientare generala amplasate in imediata 
apropiere a zonelor principale de acces in incinta stadionului, realizate din tabla vopsita si 
inscriptionata cu autocolant, prinsa pe o structura metalica, fixata in pardoseala. Elementele 
de signalistica se vor realiza astfel incat sa reziste in timp la intemperii si acte de vandalism.  
In zonele de acces ale publicului in stadion (deasupra turnichetilor amplasati perimetral la cota 
de acces) se vor amplasa casete de semnalizare si directionare catre sectoarele stadionului.  
Sectoarele tribunelor se vor marca cu elemente de signalistica, realizate cu vopsea epoxidica 
pe pereti.  
In zonele de acces ale persoanelor cu dizabilitati si ale insotitorilor acestor se vor amplasa 
panouri de directionare catre locurile din peluzele nord si sud, destinate acestei categorii. 
Panourile se vor realiza din tabla vopsita si inscriptionata cu autocolant.  
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Accesul catre inelul interior de distributie va fi directionat de casete de orientare amplasate 
deasupra turnichetelor si gardului de delimitare dintre inel si esplanada. Aceste casete se vor 
realiza din tabla vopsita si inscriptionata cu autocolant, prinsa pe o structura metalica de 
ramforsare. De asemenea, la nivelul etajului 1, deasupra zonelor de acces in sectoare, a 
vomitoriilor, se vor amplasa panouri de marcaj al sectorului.  
Se vor realiza marcaje ale grupurilor sanitare publice (barbati, femei, persoane cu disabilitati) 
pe peretii exteriori ai respectivelor functiuni. Inscriptionarile se vor executa cu vopsea 
epoxidica si vor avea dimensiuni adecvate astfel incat orientarea publicului sa fie facila.  
In tribune si peluze, pe scarile de acces catre locurile din stadion se vor realiza marcaje din 
vopsea epoxidica, in care se vor specifica randul si locurile aferente fiecarei gradene.  
Pe casele de scara inchise, din Tribuna 1, se vor realiza la fiecare nivel elemente de signalistica 
care vor indica functiunile aferente etajului respectiv.  
In spatiile interioare ale Tribunei 1 se vor amplasa in dreptul fiecarei functiuni panouri de mici 
dimensiuni din plexiglas cu inscriptionare cu autocolant indicand functiunea incaperilor.  
 
Suplimentar fata de studiul de fezabilitate s-au propus urmatoarele elemente de signalistica 
amplasate pe fatada stadionului si al arenei de tenis mare: 
1)  elemente de publicitate-informare, panouri media realizate in doua moduri: 

a) panouri publicitare video cu tehnologia LED, format din ecran de afișaj (display screen), 
interfață hardware de control (computer-ul cu perifericele sale) si sistemul software de 
comandă și control al panoului.  
Avantajele panourile publicitare video sunt: 
- afișează un număr nelimitat de spoturi video publicitare, în sistem rotativ; 
- luminozitatea display-ului și dinamica video garantează atragerea atenției unui număr 

mare de potențiali clienți, atât ziua cât și noaptea; 
- durata de viață a ledurilor este peste 100.000 de ore de funcționare continuă; 
- panourile publicitare video utilizează semnale de tip TV, VCR și DVD, furnizează imagini 

dinamice și animate grafic de o complexitate foarte mare, includ diferite metode de 
afișare a imaginilor pe display; 

- calculatorul poate funcționa precum o stație de lucru în rețea și poate citi datele în 
timp real, redându-le pe ecran/display. 

Sistemul media de publicitate-informare este propus cu scopul de: 
- informare a spectatorilor in timpul eventimentelor; 
- sursa de venit prin difuzarea de reclame, spoturi video publicitare pe timp de zi si noapte.   
  

2) elemente de identitate de imagine a clubului Farul: 
a) stele ale legendelor clubului, (Walk of Fame) – in forma de placa dreprtunghiulara, 

realizate din tabla metalica cu numele gravat al fiecarui sportiv si emblema disciplinei 
sportive in care a activat-excelat, incastrate in pardoseala esplanadei spectatorilor; 

b) peretele legendelor „Farul” – perete-sculptură monumentală realizată din metal corodat 
(tip Corten), la dimensiunea de maxim 6,00 m inaltime, amplasată in spatiul urban 
propus dintre stadion si arena de tenis; 

c) „far” – obiect de arta urbana, sculptură-instalatie monumentală realizată din metal 
corodat (tip Corten), la dimensiunea de maxim 12,00 m inaltime, cu instalatie de 
iluminat si de luminare, amplasată in spatiul urban din zona sudica in piateta cu Fantana 
Dragonului. 

Cele trei elemente sunt instrumente estetice si semiotice, propuse cu scopul de a creste 
marca identitara al complexului sportiv, alstadionului si al spatiului urban nou creat in fata si 
in jurul stadionului, sentimentul de apartenenta la clubul Farul. 
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d)  probe tehnologice şi teste 
1. Sistem detectie incendiu – Trimestrial 

Trebuie utilizata urmatoarea procedura de intretinere: 
- Intretinerea zilnica – se efectueaza direct de beneficiar. Utilizatorul si/sau propietarul trebuie 

sa asigure verificarea in fiecare zi lucratoare in urmatoarele privinte: 
1) Centrala indica starea de veghe sau ca orice alte indicatii care nu apartin starii de veghe 
sunt mentionate in registrul de control si acolo unde este cazul sunt transmise organizatiei 
care este insarcinata cu operatiile de service; 
2) S-au luat masurile corespunzatoare pentru orice alarma inregistrata incepand cu ziua 
lucratoare precedent; 
3) Acolo unde este cazul, sistemul a fost readus in stare de functionare dupa orice dezactivare, 
regim de test sau oprire a dispozitivelor de alarmare audibila. 
Orice defect observant trebuie mentionat in registrul de control si trebuie luate masurile 
corective necesare in cel mai scurt timp posibil. 
- Intretinerea lunara - se efectueaza direct de beneficiar. Cel putin o data pe luna, 
utilizatorul si/sau proprietarul trebuie sa asigure faptul ca: 
1) Este pornit orice generator de rezerva necesar indeplinirii conditiilor de functionare, ca 
este verificat nivelul de combustibil si - acolo unde este necesar: 
1.a.) Recompletate rezervele de hartie, cerneala sau panglica adecvate oricarei imprimante; 
1.b.) Se executa functia de incercare a indicatoarelor (asa cum este solicitata la cap 12.11 a 
EN 54-2:1997) si se noteaza orice indicator defect. 
Orice defect observant trebuie mentionat in registrul de control si trebuie luate masurile 
corective  necesare in cel mai scurt timp posibil. 
- Intretinerea trimestriala - se efectueaza de firma specializata. Personalul autorizat va 
asigura trimestrial conform contract de Service & Mentenanta incheiat cu beneficiarul 
urmatoarele: 
1) Verifica toate inregistrarile din registrul de control si ia toate masurile necesare pentru 
aducerea sistemului in stare de functionare corecta; 
2) Declanseaza cel putin un detector sau un declansator manual in fiecare zona, pentru a 
verifica daca echipamentul de control si semnalizare receptioneaza si afiseaza un semnal 
corect si activeaza alarmarea audibila si toate dispozitivele auxiliare sau de semnalizare; 
Nota: Trebuie adoptata o procedura prin care se poate asigura ca functiile periculoase 
precum eliberarea agentului de stingere nu sunt executate. 
3) Verifica functiile de supraveghere la defect ale echipamentului de control si semnalizare; 
4) Verifica activarea de catre echipamentul de control si semnalizare a tuturor functiilor de 
retinere si eliberare a usilor; 
5) Acolo unde este posibil, activeaza toate conexiuniile cu brigade de pompieri sau 
dispeceratul de receptie; 
6) Executa toate verificariile si incercarile prescrise de instalator, furnizor sau producator; 
7) Se informeaza asupra tuturor modificarilor structural sau privitoare la ocupare ale cladirii 
care pot influenta cerintele privind amplasarea declansatoarelor manual, a detectoarelor si 
a dispozitivelor de alarmare audibila si, daca este cazul, efectueaza inspectia vizuala . 
Orice defect observant trebuie mentionat in registrul de control si trebuie luate masuri 
corective in cel mai scurt timp posibil. 
- Intretinerea anuala - se efectueaza de firma specializata. Personalul autorizat va 
asigura anual conform contract de Service si mentenanta incheiat cu beneficiarul 
urmatoarele: 
1) Executa inspectia si procedurile de incercare recomandate zilnic, lunar si trimestrial; 
2) Verifica fiecare detector in privinta functionarii corecte, in conformitate cu prescriptiile 
producatorului; 
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Nota 1: Chiar daca fiecare detector trebuie sa fie verificat anual, este permisa verificarea a 
cate 25% din detectoare cu ocazia fiecarei inspectii trimestriale 
3) Verifica faptul ca echipamentul de control si semnalizare poate declansa toate functiile 
auxiliare; 
Nota 2: Trebuie adoptata o procedura prin care se poate asigura ca functiile periculoase 
precum eliberarea agentului de stingere nu sunt executate. 
4) Efectueaza o inspectie vizuala pentru a confirma ca echipamentul si toate racordurile 
cablurilor sunt sigure, intact si protejate corespunzator; 
5) Efectueaza o inspectie vizuala pentru a verifica daca modificari structurare sau ale ocuparii    
cladirii au afectat cerintele privind amplasarea declansatoarelor manual, a detectoarelor si a 
dispozitivelor de alarmare audibila. Inspectia vizuala trebuie sa confirme si faptul ca sa pastrat 
un spatiu liber de cel putin 0,5m in toate directiile sub fiecare detector si ca toate 
declansatoarele manual sunt accesibile si vizibile; 
6) Examineaza si incearca toti acumulatorii. 

 
2. Sistem control acces si antiefractie: 
- verificarea starii de functionare si curatarea elementelor din componenta sistemelor de acces 

(se vor curata de praf si impuritati usile, turnichetii, controllere-le); 
- verificarea functionarii centralelor de efractie (mesaje de avarie – „trouble”: baterie 

consumata, lipsa 220Vac, sabotaj, zone deschise); 
- verificarea si reglarea electromagnetilor si alte sisteme blocare usi; 
- verificarea si testare functionare cititoare; 
- verificarea si testare functionare butoane de iesire urgenta; 
- verificarea stare si reglare amortizoare usi (daca este cazul); 
- verificarea si testare functionare contacte magnetice usi; 
- verificarea functionarii amortizoarelor si reglarea acestora, daca este cazul; 
- verificarea surse alimentare, acumulatori, UPS-uri; 
- verificare si testare functionare controllere (daca este cazul); 
- verificare si testare functionalitate turnicheti; 
- verificare si testare functionalitate bariere; 
- verificarea functionarii sirenelor de alarmare; 
- verificare functionare sistem semaforizare; 
- verificarea comunicației cu dispeceratul de monitorizare. 

 
3. Sistem CCTV: 
- verificarea si curatarea camerelor de supraveghere; 
- verificarea si curatarea inregistratoarelor; 
- verificarea setarilor inregistratorului si inregistrarilor arhivate (indeplinirea conditiei legale de 

arhivare pentru min. 20 zile) si eventual modificarea setarilor pentru cresterea 
performantelor. Verificarea asigurarii accesului ierarhizat (parole Admin./User/Guest) si a 
orei sistemului; 

- verificarea calitatii imaginii afisate de monitoare si curatarea acestora; 
- verificarea functionarii tastaturii de control a sistemului de monitorizare video; 
- ajustarea pozitiei si focalizarea camerelor video (acolo unde este cazul); 
- verificarea surselor si a status-ului acumulatorilor; 

 
4. Sistem voce date: 
- verificare vizuala stare dulapuri de conexiuni/patch panel-uri; 
- verifcare integritate cabluri si conexiuni; 
- suflat/curatat de praf dulapuri de comunicatie/patch panel-uri; 
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- completari si/sau modificari, la cerere, a retelei de voce-date in baza unor preturi unitare; 
- furnizare utilaj pentru lucru la inaltime tip nacela, necesar lucrarilor de service / sau 

modificarilor, la cerere, a retelei de voce – date. 
 

5. Sistem disabled toilet alarm si refuge communication: 
- verificare functionalitatii elementelor sistemului; 
- verificare functionare retea;  
- verificare functionare butoane urgent. 

 
6. Sistem videointerfonie: 
- verificarea functionarii modulului „speech” pentru verificarea functionarii unitatii de 

videocontrol; 
- verificarea surselor de alimentare;  
- verificare tensiune de alimentare; 
- verificarea timpilor de deschidere si inchidere a usilor/ barierelor; 

  
7. Sistem detectie si monoxid de carbon: 
- verificarea si curatarea detectorilor de monoxid de carbon; 
- verificarea panourilor de alarmare; 
- verificarea starii de functionare a sirenelor de alarmare; 
- verificarea surselor si a status-ului acumulatorilor; 

 
8. Sistem BMS 
- verificare stare de integritate system BMS ; 
- verificare senzori de temperatura si senzori de presiune ; 
- verificare actuatori vane reglaj; 
- functionarea semnalizarilor de pe panoul de forta si automatizare; 
- functionarea semnalizarilor de defect; 
- verificarea/curatarea preventiva a componentelor sistemului; 
- verificarea comenzilor de la cazane; 
- verificare starea marcajelor de identificare; 
- verificarea comenzilor de la chillere. 
- verificarea comenzilor de la ventiloconvectoare 
- verificare protectie la inghet. 

 
9. Sistem BMS – Software: 
- verificare stare de comunicare cu echipamentele deservite; 
- verificare ecrane; 
- verificare functionare semnale(simulari); 
- creare copii de siguranta; 
- intretinerea componentelor sistemului 
 
10. Sistem hidranti.  

Se vor efectua urmatoarele verificari, in concordanta cu normativul privind securitatea la 
incendiu a constructiilor, Partea a II-a “ Instalatii de stingere “,  
Intretinere trimestriala: 

- verificare robinet hidrant si record furtun; 
- verificare garnituri; 
- verificare robineti; 
- verificare furtun de refulare; 
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- verificare teava de refulare; 
- verificare cutie hydrant; 
- verificare robinete camera ACS; 
- verificare vizuala a conductelor; 
- verificare manometer; 

 
11. Sistem de stingere cu gaz inergen – mentenanta semestriala:  

Verificarile specifice la sisteme vor cuprinde: 
- se verifica presiunile de stocare a azotului in rezervoare si butelii indicate de manometrele 

respective, care trebuie sa se aflle in perfecta stare de functionare. Manometrele defecte  se 
demonteaza din instalatie , se repara si se etaloneaza in cel mai scurt timp de catre unitatile 
specializate si autorizate; 

- se controleaza si verifica dispozitivele de actionare si de semnalizare a intrarii in functiune a 
instalatiei de stingere a incendiului cu azot. Intrarea in functiune a instalatiei de stingere se 
face numai dupa alertarea (avertizarea) si evacuarea oamenilor din incinta protejata; 

- se verifica starea tehnica a conductei de legatura de la rezervoarele sau buteliile cu azot, pana 
la distribuitorul instalatiei. Aceasta conducta sa fie bine protejata anticorosiv, da fie usor 
accesibila, bine fixate si ferita de orice actiuni care ar putea sa duca la scoaterea ei din 
functiune.  

- verificarile se vor realiza pe baza unui proiect pus la dispozitie de care Beneficiar. 
 

12. UPS: 
- verificarea vizuala a intregului ansamblu; 
- verificarea conexiunilor intrare – iesire; 
- verificarea conexiunii de impamantare; 
- verificare semnalizari acustice; 
- masuratori / citiri ale parametrilor prin intermediul LCD-ului, incluzand si logo-ul 

evenimentelor; 
- masurarea consumului (prin intermediul LCD-ului); 
- verificarea bateriilor prin intermediul LCD panoului; 
- verificarea starii de curatenie a echipamentelor in interior si aspirarea prafului; 
- verificare strangere suruburi, piulite; 
- verificare stangere cleme; 
- verificarea strangerii suruburilor interioare de fixare; 
- verificare fixare placi electronice; 
- verificarea conexiunilor electrice interne; 
- test individual de baterii; 
- verificarea ventilatoarelor ce asigura racirea si lubrifierea acestora (daca este cazul). 

 
13. Video wall: 

Intretinere semestriala monitoare pe stand mobil - se vor efectua urmatoarele operatiuni: 
- curatare exterioara display, carcasa si stand; 
- verificare generala a functionalitatii monitoarelor;  
- test functional cu semnal HDMI de la postul de lucru, folosind conectica salii; 
- verificarea cablurilor si pozarea conectorilor traseului aferent (de semnal); 
- verificarea cablurilor conectorilor traseului de alimentare ; 
- executarea micilor lucrari de corectie / retusuri; 

Intretinere semestriala Videowall  - se vor efectua urmatoarele operatiuni: 
- verificare generala sistem (se va verifica starea display-urilor); 
- verificare conexiuni transmitere semnal ; 
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- verificarea cablurilor si curatarea conectorilor traseului aferent (de semnal); 
- verificarea cablurilor si curatarea conectorilor traseului de alimentare ; 
- executarea micilor lucrari de corectie / retusuri; 
- test functional cu semnal HDMI  folosind conectica salii; 
- testare sistem Barco ClickShare;  

 
14. Sistem Digital Signage :  

Intretinere Hardware - se vor efectua urmatoarele operatiuni: 
- testare functionalitate infrastructura sistem Digital Signage; 
- executarea micilor lucrari de corectie / retusuri/ repozitionari cabluri (daca este necesar); 
- curatare exterioara display, carcasa si stand; 
- verificare generala a functionalitatii monitoarelor; 
- verificarea cablurilor si pozarea conectorilor traseului de retea; 
- verificare stare functionare fiecare player in parte. 

Intretinere Software - se vor efectua urmatoarele operatiuni: 
- reparatia si corectarea erorilor programului si anume servicii efectuate in scopul de remedia 

erorile de operare ale programului ; 
- instalarea de noi versiuni sau upgrade la versiunile existente  - atunci cand acestea sunt 

lansate de catre furnizor;  
- analiza si curatare Log-uri; 
- optimizare fluxuri aplicatie; 
- optimizare baza de date; 
- remediere probleme neblocate, aparurte in cursul functionarii. 

 
15. Sistem proiectie: 
- verificare tehnica sistem proiectie (proiector, ecran, transmisie semnal, conectica) 
- verificare status video proiector (ore lampa, ore filtru aer, claritate imagine, incadrare pe 

ecran + corectie) 
- teste cu semnal video 
- optimizare setari 
- curatare filtru aer 
- reset ore filtru 
- curatare exterioara(carcasa + elemente optice) 
- verificare ecran videoproiectie (functionalitate, motor) 
- verificare + curatare suprafata panza ecran 

 
16. Sistem audio: 
- verificare tehnica sistem audio (functionalitate sistem) 
- verificare trasee semnal audio si conectori 
- pozare trasee semnal 
- verificare amplitudine si claritate semnal audio 
- verificare fiecare microfon (sistem discutii si wireless) 
- verificare surse alimentare + distributie audio 48V 
- verificare incinte acustice 
- verificare unitate alimentare sistem conferinta; 

 
17. Sistem display-uri LCD: 
- verificare tehnica generala a functionalitatii sistemului 
- verificarea starii traseelor de semnal video si a conectorilor + prize semnal (podea+perete) 
- pozare trasee cablu 
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- verificare echipamente distributie de semnal video 
- verificare urme de pierdere a etanseitatii lcd-urilor cu protectie la umiditate 
- verificare functionare LCD-uri interactive 
- teste complete de functionare. 

In urma verificarilor, se va prezenta beneficiarului un process verbal de mentenanta in care 
se vor specifica lucrarile efectuate si eventualele propuneri, daca este cazul. 

 
18. Probe ale instalatiilor HVAC 
Conductele aferente instalatiilor de inalzire si climatizare vor fi supuse urmatoarelor probe: 
- proba de etanseitate la presiune la rece; 
- proba de etanseitate la presiune la cald; 
- proba de eficacitate; 
Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii echipamentelor se vor receptiona 
lucrarile de instalatii termice si instalatii de ventilare in conformitate cu prevederile Normativelor 
I5 si I13 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente. 
Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei 
si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari 
ascunse. 
Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces 
verbal de predare catre beneficiar. 
 
19. Probe ale instalatiilor sanitare 
Conductele de apa rece si calda menajera vor fi supuse urmatoarelor probe: 
- proba de etanseitate la presiune la rece; 
- proba de functionare a instalatiilor de apa rece si calda menajera; 
- proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda menajera. 
Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe: 
- proba de etanseitate; 
- proba de functionare. 
Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor sanitare se vor receptiona 
lucrarile de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile Normativului I9/2015 si a 
reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. 
Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei 
si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari 
ascunse. 
Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces 
verbal de predare catre beneficiar. 

 
5.5.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:  

a)  indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, 
respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

Pentru Studiul de fezabilitate conform HG nr. 208/2018 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiții „Complex sportiv Constanta” au rezultat urmatorii indicatori 
principali: 
 

 Indicatori tehnico-economici maximali Valoare 

(Lei) 

Valoarea totală a investiției cu TVA  736.895.318,61 
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Valoarea totală a investiției fără TVA  620.032.258,75 

din care  

construcții-montaj (C+M) cu TVA 536.053.603,93 

construcții-montaj (C+M) fără TVA 450.465.213,39 

 
Eșalonarea investiției: 
 

Perioada implementare Valoare fără TVA 

(Lei) 

Anul I  Investiție 153.116.182 

 C+M 134.175.725 

Anul II  Investiție 198.814.504 

 C+M 149.999.069 

Anul III Investiție 153.942.600 

 C+M 107.623.942 

Anul IV Investiție 114.158.473 

 C+M 58.666.478 

 
b)  indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să 

indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

 
1) Indicatori de performanță (cerinte imperative): 

 

Capacități:  

1. Obiect 1 - Stadionul „Gheorghe Hagi” si constructiile anexa 

• Capacitate totală spectator/locuri nr. 18.190  

• Suprafață construită desfășurată Ad  mp  53.330  

2. Obiect 2 – Arena de tenis„Simona Halep” si constructiile anexa 

• Capacitate totală spectator/locuri nr. 3.200  

• Suprafață construită desfășurată Ad  mp  6.850  

3. Obiect 3 – Centrul sportiv pentru recuperare, refacere şi cantonament (cazare) 

• Capacitate totală unitati de cazare nr. 182  

• Suprafață construită desfășurată Ad  mp  13.10  

 
2) Capacitati principale (cerinte imperative): 

 

Nr.Crt. Capacitate Nominal Tip  Specificatii Cantitate 

1. Obiect 1.1 - Stadionul „Gheorghe Hagi”  

A. Capacitate 
spectatori 

17.880 locuri, 
din care: 

  17.880 locuri 

Public general  14.248 locuri 

Persoane cu 
diverse tipuri 
de handicap si 
insotitorii 
acestora 

Persoane in 
scaun cu rotile 

92 locuri 

Insotitori 92 locuri 

Persoane cu alte 
disabilitati 

80 locuri 

Insotitori 40 locuri 
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Spectatori VIP Spectatori VIP 1 
– in tribuna 

2.881 locuri 

Spectatori VIP 0 
– in loje 

376 locuri 

B. Capacitati 
presa 

310 locuri,  
din care: 

Presa cu desk 
 

5 desk-uri cu 3 
posturi 

15 locuri 
 

Presa fara desk 
 

 235 locuri 

Crainici radio-
TV 

20 desk-uri cu 3 
posturi 

60 locuri  
 

C. Capacitati 
echipe 

2 vestiare  echipe 25 locuri - 
complet 
echipate 

~ 190 mp 

  2 vestiare  antrenori  ~ 65 mp 

  2 vestiare arbitri  ~ 65 mp 

D. Teren de joc Suprafata de 
joc 

  65x105 m 

Suprafata 
înierbata 
totalã   

 (incl. suprafata 
de garda de 1,5-
2,5 m). 

71x110 m 

  Suprafata 
incinta 

  80x120 m 

2. Obiect 2 – Arena de tenis„Simona Halep” si constructiile anexa: 

A. Capacitate 
spectatori 

3.200 locuri, 
din care: 

  3.200 locuri 

Public general  2.881 locuri 

Persoane cu 
diverse tipuri 
de handicap si 
insotitorii 
acestora 

Persoane in 
scaun cu rotile 

24 locuri 

Insotitori 24 locuri 

Persoane cu alte 
disabilitati 

10 locuri 

Insotitori 10 locuri 

Spectatori VIP Spectatori VIP – 
in tribuna 

200 locuri 

B. Capacitati 
presa 

55 locuri,  
din care: 

Presa cu desk 
 

2 desk-uri cu 3 
posturi 

6 locuri 
 

Presa fara desk 
 

 40 locuri 

Crainici radio-
TV 
 

3 desk-uri cu 3 
posturi 

9 locuri  
 

C. Capacitati 
sportivi 

2 vestiare  sportivi  ~ 150 mp 

  2 vestiare Arbitri  ~ 45 mp 

  1 vestiar  Copii de mingi   ~ 45 mp 

D. Teren de 
tenis  

Teren de joc 
(42x21m) 

zgurã (inclusiv zona de 
garda) 

~1.074 mp 

  Teren de tenis 
antrenamente 

zgurã (inclusiv zona de 
garda) 

~3.220 mp 
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4 terenuri 

3. Obiect 3 – Centrul sportiv pentru recuperare, refacere şi cantonament (cazare) 

A. Capacitate 
tratament 

 Recuperare, 
refacere 

 ~300 mp 

Spa-welness  ~700 mp 

B. Capacitati 
cazare 

182 unitati de 
cazare,  
din care 

Camere duble  154 camere 

Aparatament  22 apartam. 

C. Capacitati 
alimentatie 
publica 

3 unitati Restaurant 
panoramic 

~100 locuri ~ 300 mp 

   Bar ~70 locuri ~ 220 mp 

   Bistro ~120 locuri ~400 mp 

 
3) Capacitati conexe: 

 

Nr.Crt. Tip capacitate Specific  Cantitate 

1. Obiect 1 - Stadionul „Gheorghe Hagi” si constructiile anexa 

A. Spatii centru de conferinte  ~2.000 mp 

B. Spatiu birouri – administratie  ~400 mp 

C. Spatii comerciale diverse exterioare inelului securizat ~500 mp 

D. Sali de antrenament interioare atletism, squash, fitness ~ 2.500 mp 

E. Zone alimentatie publica  pitch-view / fans-bar ~ 500 mp 

F. Parcare VIP (minim) 150 locuri + 10 locuri 160 locuri 

G. Teren antrenament cu tribuna Atletism+fotbal ~14.0000 mp 

 
c)  indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;  
 

Indicatori financiari Scenariul 2  

(varianta aleasă)   

Total cost proiect, inclusiv TVA 736.895.318,61 Lei 

VANF (C) -383.416.096 lei  

RIRF (C) -3,18% 

VANE (C) + 55.447.748 

RIRE (C) +6,0% 

B/C 1,11 

 
d)  durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.  

48 luni, din care:  

− 12 luni pentru desfiintare aconstructiilor existente (concomitent cu proiectarea); 
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− 12 luni pentru intocmirea proiectului la fazele PAC(DTAC) + PTE(DTPTh); 

− 36 luni pentru executie si asistenta tehnica. 
Avand in vedere amploarea si complexitatea investiției, atat din punct de vedere tehnic, cat mai 
ales financiar, se recomanda o abordare etapizata pentru implementarea acestuia in functie de 
modul de finantare a fiecarui obiect investițional. Totodata se va tine cont de dezvoltarea terenului 
cu stadionul de rugby si de alte proiecte urbane din zona complexului sportiv pentru a asigura o 
abordare integrata si optimizata a dezvoltarii zonei. 

 
5.6.  Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 
construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice  
Reglementări 
In elaborarea proiectului și în execuție se va respecta legislația românească și a Uniunii Europene în 
vigoare la momentul proiectării, respectiv construirii obiectivului, aplicabilă domeniului: 

− rezistență mecanică și stabilitate;  

− securitate la incendiu;  

− igiena, sănătate și mediu;  

− siguranță în exploatare;  

− protecție împotriva zgomotului; 

− economie de energie și izolare termică. 
 
Îndeplinirea exigentelor de calitate în conformitate cu legea 10/1995 
Proiectul a fost întocmit conform prevederilor reglementarilor tehnice și verificat de verificatori de 
proiecte atestați pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate A, B, C , D1, E F1 și G. Principiile de 
proiectare avute în vedere pentru îndeplinirea acestor cerințe sunt precizate în memoriile și breviarele 
de calcul, precum și în planșele de specialitate.  
1) Cerința A - rezistenta  mecanica și  stabilitate 

În documentația de rezistenta sunt detaliate soluțiile constructive, condițiile de fundare și soluțiile 
adoptate pentru execuția incintei din pereți mulați, infrastructura, suprastructura, masuri de protecție 
antiseismica, materiale utilizate, în conformitate cu prevederile reglementarilor aplicabile. 
 
2) Cerința B - siguranța în exploatare 

Construcția stadionului a fost proiectata în conformitate cu prevederile Normativului privind 
proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța în exploatare – indicativ NP 
068-02 și ale normativului NP 051-01 pentru adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban la exigentele 
persoanelor cu handicap. 
Accesul în clădiri se prevede la cota platformelor pietonale, de la nivelul trotuarului. Turnicheții de 
acces și ușile de ieșire sunt retrase din circulația pietonală exterioară și au deschiderea spre exterior.  
Circulația pe verticală a spectatorilor se va asigura prin scări exterioare deschise și scări interioare. Se 
vor prevedea ascensoare pentru diverse categorii de urilizatori. Înălțimea libera pe căile de evacuare 
este de minim 2,70 m. 
Se vor asigurat conform NP 066-02 balustrade cu h min=1,10m  în fata primului rând de gradene a 
fiecărui nivel distinct (art. 2.2(A)1.3 d) și la scările de evacuare (2.2(A)1.5 f și g). Scările interioare se 
prevăd cu balustrade de protecție cu h=1,10 m. Balustradele se vor alcătui astfel încât sa împiedice 
căderea sau alunecarea utilizatorilor în gol. S-au utilizat pardoseli antiderapante și finisaje lise.  
Se asigura  iluminat corespunzător. 
Pardoseala parcajului va fi din beton rutier.  
Instalația electrica în clădirea stadionului si a arenei d etenis se va proiecta astfel încât sa se evite 
pericolul de electrocutare, conform prevederilor normativului I 7-02. 
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Clădirea stadionului s-a prevăzut cu instalație de paratrăsnet, de tip întărit, conform prevederilor 
normativului l 20. 
Instalațiile utilitare se proiecteaza conform reglementarilor tehnice specifice și nu afectează circulația 
libera a utilizatorilor. 
În principal se va asigura: 

− Siguranța cu privire la circulația pe cai pietonale de acces  - asigurarea protecției împotriva riscului 
de accidentare; 

− Siguranța cu privire la rampe și trepte exterioare, asigurarea protecției împotriva riscului de 
accidentare;    

− Siguranța cu privire la accesul în clădire, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare; 

− Siguranța cu privire la circulația interioara, asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare; 

− Siguranța cu privire la schimbările de nivel (galerii, balcoane, ferestre), asigurarea protecției 
împotriva riscului de accidentare; 

− Siguranța cu privire la deplasarea pe scări și rampe, asigurarea protecției împotriva riscului de 
accidente; 

− Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor, asigurarea protecției împotriva riscului de 
accidentare prin cădere de la înălțime în timpul lucrărilor de curățire, vopsire, reparații a 
ferestrelor (ochiuri mobile și fixe) a fațadelor vitrate și a luminatoarelor; 

− Siguranța cu privire la întreținerea casei scărilor, asigurarea protecției utilizatorilor împotriva 
riscului de accidentare în timpul diverselor activități de întreținere sau reparație pe casa scării 
(zugrăvit, decorat), spălat sau înlocuit geamuri; 

− Siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor. 
Adăpost de protecţie civila  
Clădirea stadionului va fi prevăzută cu un adăpost de protecție civila situat la subsol ce va asigura 
protecția pentru cca. 80 de persoane, iar cladirea centrului sportiv de recuperare va fi prevăzută cu un 
adăpost de protecție civila situat la subsol ce va asigura protecția pentru cca. 60 de persoane, 
în conformitate cu prevederile HG 560/2005. 
Măsuri împotriva efracţiei 
În vederea asigurării securității spatiilor s-a prevăzut o zonare funcțională clară, prin care s-a creat 
posibilitatea de control permanent al acceselor, fără a se întrerupe continuitatea cailor de evacuare în 
caz de incendiu. La realizarea securității spatiilor au concurat sistemele prevăzute pentru controlul 
accesului,  supraveghere video, televiziune cu circuit închis, descrise în documentațiile elaborate de 
specialitățile respective. 
Cerinţe specifice persoanelor cu handicap 
Referințe cu privire la bunele practici pentru proiectarea de facilități ale stadionului compatibile cu 
nevoile persoanelor cu dizabilități pot fi găsite în Access for All, UEFA and CAFE Good Practice Guide 
to Creating an Accessible Stadium and Matchday Experience. 
Pot fi distinse următoarele categorii de spectatori cu dizabilități, facilitățile stadionului trebuind să fie 
proiectate luând în considerare aceste grupuri drept beneficiari: 

− Utilizatori de scaune cu rotile 

− Persoane cu mobilitate limitată 

− Persoane parțial nevăzătoare și nevăzătoare 

− Persoane hipoacuzice. 
Proiectul asigura respectarea prevederilor Normativului pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului 
urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-01. Astfel, sunt asigurate cai de 
circulație exterioare și interioare cu caracteristici geometrice corespunzătoare prevederilor 
normativului menționat, printre care: 

− gabaritul necesar schimbării de direcție sau întoarcerii: 1,50x1,50 m; 

− panta rampelor: max. 15% pentru denivelări < 20 cm (inclusiv racordarea la carosabil – trotuar); 
max. 8% pentru denivelări > 20 cm; 
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− lungimea rampelor: max. 10,00 m pentru pante < 5% și max. 6,00 m pentru pante 5…8%; 
S-au asigurat locuri de parcare pentru persoanele cu handicap, dimensionate și marcate 
corespunzător, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice .  
Lifturile de persoane corespund cerințelor de gabarit necesare persoanelor cu handicap locomotor, 
iar sistemele de comanda și indicatoarele corespund cerințelor persoanelor fără vedere, precum și a 
celor fără auz. Au fost prevăzute și grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități, echipate cu 
obiecte sanitare și dotări speciale. 
 
3) Cerința C - securitatea la incendiu 

Studiul a stabilit performantele construcției privind siguranța la foc, corespunzător prevederilor 
Normativului P.118-99 și a Normativului privind proiectarea terenurilor sportive și stadioanelor 
(unitatea funcțională de baza) din punct de vedere al cerințelor Legii 10/1995 – indicativ NP 066-02, 
precum și a reglementarilor tehnice aplicabile. Pentru îndeplinirea criteriilor de performanta 
prevăzute în reglementările tehnice s-au utilizat detalieri și soluții de construcții și instalații stabilite 
în Manualul MP.008-2000.  
Scenariul de securitate la incendiu se va întocmi în baza prevederilor din: 

− „Normelor generale de apărare împotriva incendiilor” aprobate prin Ordinul Ministrului 
Administrației și Internelor Nr. 163 / 28.02.2007; 

− „Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civila” 
aprobate cu Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 129 / 25.08.2016; 

− Certificatul de urbanism nr. 2523 din 17.08.2020 emis de Primaria Municipiului Constanta. 
Protecţia la foc faţă de vecinătăţi      
Construcțiile în ansamblu au fost astfel amplasate încât nu permite propagarea ușoară a incendiilor și 
nu afectează clădiri învecinate, prin asigurarea distanțelor de siguranță mai mari de 6,00 m. 
Riscuri de incendiu 
Riscul de incendiu al încăperilor, precizat pe planuri, a fost determinat în funcție de densitatea sarcinii 
termice și de destinația încăperilor respective. 

− Riscul de incendiu pe ansamblu este mic, întrucât riscurile mari  și mijlocii reprezintă mai puțin de 
30 % din volumul construit, conform prevederilor Normativului P118-99.  

− Pentru riscurile mari și mijlocii au fost luate măsurile locale de securitate la incendiu, conform 
prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. 

− Gradul de rezistenta la foc al clădirii stadionului este II.   
Tabel clasificari conform P118-99: 

Denumire 
Obiect 

investitional 

Cladiri /  
Nr. Compartiment 

de incendiu (Ci) 

Risc de 
incendiu 

Grad de 
rezistenta 

la foc 

Sala 
aglomerata 

Cladire 
inalta/foarte 

inalta 

Obiect 1.1 
Stadion 
"Gheorghe Hagi" 

Stadion 18.000 
locuri 
2-3 Ci 

mic  
pe 

ansamblu 

II Tip S2 – hol 
VIP, sala de 
conferinte 

- 

 Cladire vestiar 
1 Ci 

mic  
pe 

ansamblu 

III - - 

Obiect 2.1   
Arena de tenis 
„Simona Halep” 

arena de tenis 
4.750 locuri 

1 Ci 

mic pe 
ansamblu 

II  - 

Obiect 3   
Centru sportiv 
de recupereare, 
refacere si 
cantonament 

Cladire 
multifunctionala 
hotel+tratament 

1 Ci 

mic  
pe 

ansamblu 

II - Cladire inalta  
Hmax=45m 
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Conformarea la foc a construcțiilor va asigura îndeplinirea condițiilor de corelație dintre destinația lor 
(stadion/arena/cazare), gradul de rezistenta la foc (II), aria compartimentelor de incendiu și numărul 
de niveluri, conform prevederilor art. și tabel 3.2.4, nota 2 din normativul P 118-99, precum și a 
hotărârii scrise a investitorului.  
Prin proiectare activitățile cu riscuri mari de incendiu s-au dispus în zone distincte ale construcției. 
Prin dispunerea funcțiunilor în construcție și asigurarea masurilor de protecție corespunzătoare 
acestora, s-a urmărit eliminarea posibilităților de propagare ușoară a fumului și a focului pe arii mari 
construite și spre vecinătăți, precum și protejarea construcției fata de acțiunea unui incendiu din 
vecinătate. Funcțiunile diferite din construcție s-au separat prin elemente verticale și orizontale 
rezistente la foc, clasa de reacție la foc A1 (C0), alcătuite și dimensionate conform densității sarcinii 
termice și prevederilor normativului P 118-99. 
Evacuarea fumului 
S-a prevăzut evacuarea mecanica a fumului în caz de incendiu, prin introducerea aerului în spațiul 
considerat și evacuarea fumului în raport cu aerul introdus și prin diferență de presiune dintre spațiul 
protejat și cel incendiat pus în depresiune la încăperile stabilite în reglementări. 
Evacuarea fumului în caz de incendiu se face prin guri de evacuare amplasate sub tavan, racordate 
prin canale la ventilatorul de desfumare, iar introducerea aerului pentru compensarea deshumării se 
face prin guri de admisie a aerului, amplasate deasupra pardoselii. Gurile de admisie a aerului și cele 
de evacuare a fumului sunt distribuite astfel încât sa asigure circulația aerului și evacuarea fumului în 
caz de incendiu. Ventilatoarele prevăzute pentru evacuarea fumului în caz de incendiu sunt rezistente 
la temperatura de   400 0C cel puțin 60 minute.   
Cai de evacuare în caz de incendiu 
Capacitatea maxima simultana a cladirilor este urmatoarea: 

− stadionul – cca. 18.300 persoane; 

− arena de tenis – cca. 3.400 persoane; 

− centru sportiv de recuperare – 400 persoane. 
S-au asigurat cai de evacuare a utilizatorilor care respecta numărul, alcătuirea și gabaritele, timpul 
(lungimea) de evacuare, traseele, precum și numărul de fluxuri de evacuare stabilite prin NP 066-02 
Normativ privind proiectarea terenurilor sportive și stadioanelor (unitatea funcțională de baza) din 
punct de vedere al cerințelor Legii 10/1995 și normativul P 118-99. 
Conform cerințelor normative, utilizatorii au asigurate minimum doua cai de evacuare distincte și 
independente. La realizarea cailor de evacuare s-a avut în vedere ca lungimile acestora și timpii de 
evacuare sa nu depășească valorile maxim admise de normativele P 118-99, NP 066-2002, NP 065-02 
si NP 127-2009. 
Capacitatea normata de evacuare a fost asigurata conform prevederilor Normativului privind 
proiectarea terenurilor sportive și stadioanelor (unitatea funcțională de baza) din punct de vedere al 
cerințelor Legii 10/1995 – indicativ NP 066-02 și a normativului P 118-99.  
Construcția proiectata este prevăzută cu instalații de semnalizare și de stingere a incendiilor, cu 
acționare automata și manuala.  
Instalaţii de semnalizare a incendiilor 
Instalații de semnalizarea incendiilor se prevăd în majoritatea spatiilor (inclusiv în canalele tehnice în 
care sunt pozate fluxuri de cabluri electrice).  
Se prevăd detectoare automate de incendiu adresabile - atât pe tavanul suspendat (sub acesta) cat și 
deasupra tavanului suspendat, detectoare multifuncționale adresabile, butoane manuale de alarmare 
adresabile, centrale automate de semnalizare a incendiului, adresabile, cu semnalizare generala la 
dispeceratul privat de pompieri. Avertizarea se va realiza si prin intermediul sistemului profesional de 
sunet. Alertarea Inspectoratului pentru Situații de Urgenta se asigura prin rețeaua de telefonie 
urbana. 
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Instalaţii de stingere a incendiilor 
Conform prevederilor Normativului privind proiectarea terenurilor sportive și stadioanelor (unitatea 
funcțională de baza), P118/2-2018, SR EN 12845 SI NP 127-09, clădirile se vor echipa obligatoriu cu 
următoarele instalaţii interioare de stingere a incendiilor cu apă: 

− hidranţi interiori; 

− hidranţi exteriori; 

− sprinklere deschise (drencere); 

− sprinklere; 

− coloana uscata. 
Dotarea cu mijloace de prima intervenție și serviciul privat de pompieri 
Construcțiile se vor dota cu mijloace de prima intervenție în caz de incendiu, în conformitate cu 
prevederile Dispoziției Generale D.G.P.S.I. – 03, ale normativului NP 24-97 și normativului NP 
127:2009. 
S-a prevăzut constituirea unui serviciu privat de pompieri, echipat și dotat cu mijloace de iluminat și 
comunicații, aparatura specifica și echipament de protecție (4 persoane), care sa supravegheze și 
întrețină instalațiile și mijloacele de protecție la incendiu prevăzute. 
Se va consulta Scenariul de securitate la incendiu elaborat. 

 
4) Cerința D - economie de energie și izolare termica 

Prin soluția adoptata se va asigura economie de energie în limitele admise pentru astfel de construcții.  
Protecția elementelor de beton armat ale infrastructurii se realizează cu hidroizolație bituminoasa 
orizontala și verticala. Atât la nivelul infrastructurii cat și la terase, hidroizolația prevăzută a fost 
conform prevederilor normativului C112. 
Se va prevedea termoizolarea teraselor în conformitate cu normativul C107. 
Confortul termic se asigura pasiv, prin soluțiile constructive adoptate (alcătuiri, materiale pentru 
pereți și terase) și activ, prin instalațiile de încălzire și ventilare realizate la parametrii normați, în 
funcție de destinația spatiilor.  

 
5) Cerința E - igiena, sănătate și mediu 

Însorirea 
Clădirile propuse nu influențează negativ iluminatul clădirilor învecinate, conform studiului de însorire 
elaborat. Sunt asigurate cerințele normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe NP 057-02 
(cap. 3.4.(D)) și ale Ordinului nr. 119-04.02.2014 al ministerului sănătății (art.2) privind însorirea în 
interiorul clădirii. Astfel este asigurata durata minima de însorire (cel puțin 2 ore) pentru toate 
încăperile de locuit.  
Calitatea finisajelor şi a microclimatului 
Spatiile interioare pentru loje, birouri s-au proiectat la un standard ridicat din punct de vedere al 
calității finisajelor și al microclimatului. Sunt prevăzute pardoseli din mocheta antistatica, zugrăveli și 
vopsitorii lavabile la pereți și tavane. 
Sunt prevăzute finisaje exterioare durabile și astfel realizate încât sa nu permită așezarea rapida a 
prafului și deteriorarea imaginii și culorii prevăzute prin proiect. 
Închiderile perimetrale ale clădirii stadionului cuprind: 

− perete cortina cu geam izolant și panouri termoizolante tip “shadow-box”; 

− tâmplărie din aluminiu cu geam termoizolant; 

− pereți de beton armat placați cu placi termoizolante (vata minerala rigida); 

− pereți din zidărie de cărămidă cu goluri/blocuri BCA, de 37,5-40 cm grosime; 

− pereti din panouri stratificat (sandwich) cu montaj uscat. 
În caietele de sarcini referitoare la fiecare din aceste subsisteme au fost detaliate cerințele 
termotehnice care trebuie îndeplinite de materialele și detaliile propuse de antreprenor. 
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În spatiile destinate sportivilor, oficialilor de competiție/eveniment și presei, în zonele amenajate 
pentru oaspeții de onoare și spectatori VIP, în birouri și alte spații administrative s-au prevăzut 
instalații de ventilare cu introducere de aer proaspăt, tratat și evacuări de aer. Toate spatiile au fost 
prevăzute cu iluminat natural sau/și artificial corespunzător.  
Pentru încălzirea spatiilor închise și prepararea apei calde pentru zona sportivi s-a prevăzut ca agent 
termic apa calda preparata într-o centrala termica proprie, care funcționează cu combustibil gaze 
naturale. 
La fiecare nivel s-au prevăzut grupuri sanitare pe sexe finisate cu gresie porțelanată și faianță, dotate 
cu aparatura electrica corespunzătoare unui standard ridicat. 
Având în vedere nivelul apei freatice, subsolurile afectate de aceasta s-au realizat în cuva hidroizolata. 
Străpungerile necesare pentru racordarea la utilități (alimentare cu energie electrica, apa, racordare 
la canalizare și rețeaua telefonica), s-au executat conform detaliilor tip recomandate de proiectanții 
racordurilor la utilități. 
Protecţia calităţii apelor 
Apa potabila a fost asigurata din rețeaua orășenească existenta ce îndeplinește condițiile de calitate 
pentru apa potabila cerute de STAS 1342. 
De la branșamente, pentru asigurarea debitului de calcul și a presiunii necesare la punctele de consum 
menajer de apa potabila fost prevăzută o instalație de ridicare a presiunii. 
S-au mai prevăzut rezervoare tampon apa,  recipiente sub presiune, distribuitoare pentru apa și filtre. 
Prepararea apei calde sanitare se va face în centrala termica amplasată în clădirea tehnică. Funcție de 
destinația spatiilor deservite, se mai folosesc pentru prepararea apei calde menajere boilere electrice. 
Apele uzate menajere cu parametri ce se încadrează în cerințele Normativului NTPA-002/2002, se vor 
deversa în colectorul orășenesc existent. Apele uzate menajere evacuate provin de la grupurile 
sanitare din clădire. N-au existat factori poluanți care sa afecteze calitatea apelor evacuate.  
Apele colectate de pe spatiile de parcare ale clădirii se vor trece prin separatoare de hidrocarburi 
înainte de deversarea lor în rețeaua de canalizare pluviala care s-a realizat în incinta stadionului.  
Protecţia aerului 
Nu este cazul. 
Gospodărirea deşeurilor 
S-a prevăzut depozitarea deșeurilor în pubele, pe o platforma special amenajata, amplasata în 
preajma clădirii tehnice. Spațiul asigura depozitarea unui număr de 45 pubele, având fiecare o 
capacitate de 30 de kg. Spațiul pubelelor s-a finisat cu pardoseala de mozaic turnat și placaj din faianță 
pe pereți (parapeți). Gunoiul se transporta la platforma de pubele în saci din material plastic.  
Pe perioada lucrărilor de construire: deșeurile provenite din execuție se vor depozita într-un spațiu 
special amenajat pentru colectarea primara, colectare ce se va efectua în recipiente tip container a 
căror poziție va fi dictata de organizarea de șantier. Colectarea finala va fi efectuata zilnic de către o 
firma de salubrizare. 
În exploatare: depozitarea deșeurilor se face selectiv în europubele amplasate în încăperea gunoiului 
de la parter, cu acces din exterior, de unde se vor evacua periodic de către unitățile de salubrizare prin 
contract de prestări servicii.  
Se vor respecta prevederile prevăzute în „Normele de igiena și recomandări privind mediul de viață al 
populației” aprobate cu Ordinul nr.119-04.02.2014 al MS. 
 
6) Cerința F - protecție împotriva zgomotului 

Funcțiunile construcției nu produc zgomote perturbatoare, nivelul de zgomot fiind cel admis pentru 
astfel de construcții. Planșeele din beton armat monolit au o masa de  625 kg/m², asigurând izolația 
la zgomote de impact. 
Închiderile perimetrale au asigurată protecția la zgomote aeriene.  Suprafețele vitrate sunt prevăzute 
cu geam izolant, montat cu silicon structural și garnituri la ochiurile mobile. 
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Instalațiile și echipamentele care s-au montat în construcție sunt silențioase (sunt prevăzute protecții 
antifonice, amortizoare de zgomot, insonorizarea unor echipamente etc.) și se încadrează în nivelul 
de zgomot admis pentru astfel de construcții. 
Se vor respecta prevederile din Normativul C 125-2005 privind proiectarea și  executarea măsurilor 
de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri. Se va asigura izolarea la zgomotul de impact 
între etaje prin alcătuiri adecvate ale ansamblului pardoselilor (planșeu b.a. 15 cm grosime, sapa, 
izolație fonica și finisaj). Se va asigura izolarea fonică a spațiilor interioare fată de exterior prin 
alcătuirea de pereți și tâmplării ce atenuează zgomotul aerian pana la limita de 35 db (geam triplu 
izolant).  
Instalațiile și echipamentele care urmează a se monta în imobil vor fi silențioase și încadrate în nivelul 
de zgomot admis pentru astfel de construcții, prevăzute cu amortizoare de zgomot și vibrații. 
Pe timpul execuției lucrărilor antreprenorul va asigura respectarea normelor de protecție a muncii și 
a prevederilor normativului de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul executării lucrărilor de 
construcții și instalații aferente acestora, indicative C300/1994. 
 
7) Cerința G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale 

Lucrările de construcții propuse și proiectate se vor executa astfel încât utilizarea resurselor naturale 
să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele: 

− reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după 
demolare; 

− durabilitatea construcțiilor; 

− utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul. 
Implementarea prevederilor pentru performanţa energetică a clădirilor - clădiri cu consum de energie 
aproape zero (nzeb) în România 
Potrivit Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată clădirile noi din 
proprietatea/administrarea autorităților administrației publice care urmează să fie recepționate după 
31 decembrie 2018 vor fi clădiri al căror consum de energie din surse convenționale este aproape egal 
cu zero. 
Pentru asigurarea consumurilor energetice totale ale unei clădiri cu consum de energie aproape egal 
cu zero, sursele regenerabile de energie (nefosile), acoperă minimum 10% din energia primară totală 
calculată a clădirii. 
Sursele regenerabile de energie sunt utilizate în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere 
tehnic, economic și al mediului înconjurător și amplasate fie pe clădire, fie pe terenul aflat în 
proprietatea clădirii. 
In cadrul proiectul tehnic se va studia implementarea unor soluții cu referire la consumul de energie, 
contribuția energiei din surse regenerabile, emisiile de CO2 asociate și costurile adiționale actualizate 
(investiție, economii de energie și alte costuri cum sunt cele de întreținere). Pentru necesarul total de 
energie finală și cel de energie primară se vor include utilitățile energetice prevăzute ca fiind obligatorii 
în directiva 2010/31/UE: încălzire, răcire, ventilare, apă caldă de consum menajer și consumul de 
energie pentru iluminat. De asemenea se va studia compensarea emisiilor de CO2 ale clădirilor prin 
introducerea unui sistem PV adițional, ce îmbunătățește considerabil necesarul de energie primară al 
clădirii. Totuși, compensarea prin PV nu acoperă neapărat necesarul de energie al clădirii pentru 
utilitățile prevăzute în directiva privind performanța energetică a clădirilor (adică energie pentru 
încălzire și răcire, ventilare, apă caldă de consum menajer și, în cazul clădirilor comerciale, iluminatul), 
ci mai degrabă necesarul total de energie (inclusiv necesarul de energie pentru aparate electrocasnice). 
În acest caz, consumul PV contribuie la reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 
aferente până la aproape zero sau chiar la valori negative în cazul comercializării către rețaua de 
alimentare cu energie electrică. Astfel, compensarea energetică ar putea avea o contribuție 
semnificativă pentru atingerea scopului de consum de energie aproape zero al clădirilor.  
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Beneficiile implementării nZEB sunt mult mai largi decât economisirea energiei și reducerea emisiilor 
de CO2. Acestea pot fi sintetizate astfel: 

− Calitatea vieţii în clădirile cu consum de energie aproape zero este mult mai bună decât în clădirile 
construite conform practicilor actuale. Posibilităţile de economisire a costurilor clădirii obţinute 
printr-o proiectare adecvată şi printr-o execuţie de calitate superioară acoperă aproape în 
întregime costurile suplimentare ale anvelopei clădirii eficiente energetic. Calitatea vieţii este mai 
bună printr-un confort (termic) mai bun. Clădirile cu consum de energie aproape egal cu zero 
asigură o calitate bună a aerului interior. Sistemul de ventilare furnizează aer filtrat în mod 
continuu. O astfel de clădire este mai independentă faţă de condiţiile exterioare (climat, poluare 
a aerului etc.). Structurile cu grosime mare şi bine izolate oferă izolare fonică şi protecţie eficientă 
împotriva zgomotului. 

− Beneficiile pentru mediu provin din necesarul redus de energie care diminuează impactul datorat 
extracţiei, producerii şi furnizării energiei asupra mediului înconjurător. 

− Beneficiile pentru mediul înconjurător provin din calitatea aerului îmbunătăţită la nivel local. 

− Beneficii sociale care apar ca urmare a reducerii sărăciei faţă de combustibili. 

− Beneficii pentru sănătate care sunt posibile datorită calităţii îmbunătăţite a aerului interior şi a 
riscului redus de a avea încăperi reci, mai ales în cazul clădirilor ocupate de familii cu venituri 
reduse sau de persoane în vârstă. 

− Beneficii macro-economice rezultate din promovarea tehnologiilor inovatoare şi crearea 
oportunităţilor de piaţă pentru tehnologiile noi sau mai eficiente şi prin asigurarea anumitor 
subvenţii pentru încurajarea proiectelor pilot şi transformarea pieţei. 

− Beneficii economice private: costurile de investiţie mai mari pot fi compensate prin economiile de 
energie pe durata de viaţă a clădirii (clădirile sunt caracterizate de o sensibiltate mai redusă la 
preţul energiei şi la tulburările politice). Atunci când o clădire nouă este vândută, standardul 
ridicat poate conduce la un preţ de revânzare cu până la 30% mai mare în comparaţie cu clădirile 
obişnuite. 

− Crearea de noi locuri de muncă poate apărea din producerea şi instalarea soluţiilor de eficientizare 
energetică şi a tehnologiilor de utilzare a energiei din surse regenerabile. 

− Se preconizează o scădere a dependenţei energetice în raport cu combustibilii fosili şi implicit 
faţă de preţurile viitoare ale energie. 

În ansamblu, recuperarea investiției în clădiri mai bune poate fi observată în timp. Aceasta contribuie 
semnificativ la securitatea energiei, protecția mediului, incluziunea socială a indivizilor prin crearea 
sau păstrarea locurilor de muncă și prin asigurarea unei calități mai bune a vieții, dar și prin susținerea 
dezvoltării durabile a sectorului construcțiilor și a industriei lanțului de furnizori. Deși costurile inițiale 
ale investiției sunt destul de mari, beneficiile rezultate apar la fel de repede ca și în cazul oricăror alte 
investiții economice. Beneficiile rezultate pot fi resimțite de utilizatorii și proprietarii clădirilor, de 
industria construcțiilor, de bugetul de stat și de societate în ansamblu. 
Iniţiative de proiectare durabile ecologic - Green Goal UEFA 
Programele de proiectare și construcție ecologice și care se pot perpetua cu efecte minime asupra 
mediului se bucură de sprijin politic, public și financiar din ce în ce mai mare. Încorporarea acestei 
abordări în proiectul stadionului poate nu doar să fie benefică pe termen lung, dar poate ajuta la 
proiectarea imaginii de responsabilitate socială și față de mediu. Green Goal UEFA aderă la programul 
Green Goal al FIFA. Programul își propune să încurajeze și să sprijine proiectarea și construcția de 
stadioane cu caracteristici de viabilitate ecologică și responsabilitate față de mediul înconjurător. 
Obiectivele specifice principale ale programului Green Goal sunt reducerea consumului de apă și 
cantității de deșeuri produse, crearea unor sisteme mai eficiente din punct de vedere energetic și 
încurajarea folosirii transportului public.  
Pentru a îndeplini standardele stabilite de programul Green Goal, trebuie adoptate strategii și inițiative 
„verzi”, utilizarea de: 

− sisteme ecologice de evacuare a apei uzate și a deșeurilor, ori de câte ori este posibil; 
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− panouri solare - instalarea panourilor solare pe acoperișul stadionului reprezintă o modalitate 
simplă și eficace de a produce electricitate.  

 
Legislatia, standarde si reglementari tehnice aplicabile  
Proiectarea si executia lucrarilor se va face in conformitate Standardele si Reglementarile Tehnice 
romanesti si europene aflate in vigoare la Data de Referinta.  
Normele si legislatia Uniunii Europene precum si cele romanesti in domeniu constituie baza de 
reglementare a prezentei documentatii. In cazul unor situatii contradictorii (conflictuale) se vor aplica 
prevederile cele mai restrictive. Standardele Internationale, ale Uniunii Europene si standardele 
romanesti vor fi utilizate in completarea prevederilor legislative in scopul de a oferi solutii optime 
tehnico-economic. 
Domeniul construcțiilor este reglementat prin norme și normative specifice fiecărui domeniu 
guvernate în intregul lor de iar proiectarea cladirilor noi se vor realiza in baza legilor, normelor si 
standardelor in vigoare, dintre care amintim: 

− Legea 10/1995 - privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare prin 
Legea 177/2015 si Legea 163/2016 

− Legea 50/1991 - privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții, cu modificările și 
completările ulterioare  

− Legea nr. 307/2006 - Privind apararea impotriva incendiilor 

− NP -066-02 - Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor; 

− NP -065-02 - Normativ privind proiectarea salilor de sport; 

− NP-24-97 - Normativ pentru proiecatrea, executia si exploatarea parcajelor etajate pentru 
autoturisme; 

− NP -25-97 - Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane; 

− NP-079-02 - Normativ privind cerintele de calitate pentru unitati functionale in cladiri hoteliere; 

− NP-051 - Normativ pentru proiectarea si adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la 
exigentele persoanelor cu handicap; 

− P-118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor. 
Rezistenta 
Legi / Normative / Standarde Generale 

− Legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcţii; 

− Hotărârea Guvernului 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcții; 

− Hotărârea Guvernului 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare 
tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor şi construcțiilor; 

− Ordinul 777/2003 al MLPTL pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea 
tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii"; 

− Ordinul 873/2001 al MLPTL privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a 
Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de 
servicii; 

− Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuințelor, cu toate modificările și completările ulterioare; 

− Ordonanța Guvernului 20/1994 privind punerea în siguranţă a fondului construit, cu toate 
modificările și completările ulterioare; 

− Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncă şi boli profesionale, cu toate 
modificările și completările ulterioare; 

− C 16-84 Normativ pentru realizare pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor 
aferente; 
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− C 56-85: Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente; 

− C 56-2002: Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente 
construcțiilor; 

− P 130-1999: Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor; 

− STAS 10009-1988 Limite admisibile ale zgomotului în localităţi; 

− STAS 6054-77 Teren de fundare, Adâncimi maxime de îngheţ; 

− SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectării structurilor; 

− SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor; 

− SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexă naţională; 

− SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010 Eurocod. Bazele proiectării structurilor; 
Acțiuni 

− CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor; 

− CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor; 

− CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor; 

− P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri; 

− SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi 
specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri; 

− SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni 
generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă 
naţională; 

− SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. 
Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii; 

− SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări 
date de zăpadă; 

− SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni 
generale. Încărcări date de zăpadă. Anexă naţională; 

− SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. 
Încărcări date de zăpadă; 

− SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale - Acţiuni 
ale vântului; 

− SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale 
- Acţiuni ale vântului. Anexa naţională; 

− SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale 
- Acţiuni ale vântului; 

− SR EN 1991-1-4:2006/A1:2010 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale 
- Acţiuni ale vântului; 

− SR EN 1991-1-6:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. Acţiuni 
pe durata execuţiei; 

− SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. 
Acţiuni pe durata execuţiei. Anexa Naţională; 

− SR EN 1991-1-6:2005/AC:2013 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. 
Acţiuni pe durata execuţiei; 

− SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: 
Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri; 

− SR EN 1998-1:2004/NA:2008 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 
Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională; 

− SR EN 1998-1:2004/AC:2010 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 
Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri; 
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− SR EN 1998-1:2004/A1:2014 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 
Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri; 

− Fundații. Excavații 

− STAS 6054-77 Teren de fundare, Adâncimi maxime de îngheţ; 

− C 251-1994 Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea executarea, recepționarea lucrărilor de 
îmbunătățire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătățirii cu materiale locale de aport 
pe cale dinamică; 

− GP 014-1997 Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la acțiuni seismice în cazul fundării 
directe; 

− GP 129-2014 Ghid privind proiectarea geotehnică; 

− NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă; 

− NP 120-2014 Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone 
urbane; 

− NP 122:2010 Normativ privind determinarea valorilor caracteristice şi de calcul ale parametrilor 
geotehnici; 

− NP 124-2010 Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susținere; 

− NP123-2010 Normativ privind proiectarea geotehnică a fundațiilor pe piloți; 

− SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale; 

− SR EN 1997-1:2004/AC:2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale; 

− SR EN 1997-1:2004/A1:2014 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale; 

− SR EN 1997-1:2004/NB:2016 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale.  
Anexă naţională; 

− SR EN 1997-2:2007: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului; 

− SR EN 1997-2:2007/NB:2009: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea 
terenului. Anexa naţională; 

− SR EN 1997-2:2007/AC:2010: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea 
terenului; 

− SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: 
Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice; 

− SR EN 1998-5:2004/NA:2007 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 
Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice. Anexa naţională; 

Beton 

− CR 2-1-1.1/2013 Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat; 

− GP 042-1999 Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR); 

− GP 115-2011 Ghid de proiectare pentru controlul fisurii elementelor masive și pereților structurali 
de beton armat datorită contracției împiedicate; 

− GP 124-2013 Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistență în zone seismice; 

− NE 012-1:2007 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton 
precomprimat; 

− NE 012-2:2010 Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat şi 
beton precomprimat — Partea 2: Executarea lucrărilor din beton; 

− SR EN 206 Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate; 

− NP 007-1997 Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat; 

− NP 033-1999 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR); 

− NP 093-2003 Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a 
conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări; 

− P 59-1986 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a 
elementelor de beton; 
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− P 103-1982 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial, 
folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare; 

− SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi 
reguli pentru clădiri; 

− SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli 
generale şi reguli pentru clădiri. Anexă naţională; 

− SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008/A91:2009 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-
1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională; 

− SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli 
generale şi reguli pentru clădiri; 

− SR EN 1992-1-1:2004/A1:2015 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli 
generale şi reguli pentru clădiri; 

Structuri metalice 

− GP 003-1996 Ghid pentru proiectarea antiseimică a halelor parter cu structură metalică; 

− GP 016-1997 Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin contact ale stâlpilor din oţel făcând parte 
din structura clădirilor etajate; 

− GP 018-1997 Ghid de proiectare şi urmărire a comportării în exploatare a acoperişurilor din ferme 
de cabluri; 

− GP 078-2003 Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu structură metalică; 

− GP 082-2003 Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice; 

− GP 128-2014 Ghid pentru calculul şi proiectarea la acţiunea seismică a structurilor metalice de tip 
rafturi pentru prezentare şi depozitare în spaţii comerciale; 

− NP 012-1997 Normativ pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece; 

− NP 026-1998 Codul de proiectare pentru structuri metalice parter fără pod rulant; 

− NP 041-2000 Normativ de calcul pentru construcții metalice cu diafragme din tablă cutată; 

− NP 042-2000 Normativ privind prescripțiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a 
elementelor de construcție metalice și a îmbinărilor acestora; 

− P 74-1981 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice din profile cu goluri în 
inimă; 

− P 108-1980 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din oţel cu secţiune plină, inimă suplă, 
omogene sau hibride; 

− P 115-1982 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice pretensionate; 

− SR EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi 
reguli pentru clădiri; 

− SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor din oţel. Partea 1-1: Reguli 
generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională; 

− SR EN 1993-1-1:2006/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli 
generale şi reguli pentru clădiri; 

− SR EN 1993-1-1:2006/A1:2015 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli 
generale şi reguli pentru clădiri; 

− SR EN 1993-1-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale 
din plăci plane solicitate în planul lor; 

− SR EN 1993-1-5:2007/NA:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente 
structurale din plăci plane solicitate în planul lor; 

− SR EN 1993-1-8:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea 
îmbinărilor; 

− SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea 
îmbinărilor. Anexă Naţională; 
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− SR EN 1993-1-8:2006/AC:2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea 
îmbinărilor; 

Protecție 

− GP 121-13: Ghid de proiectare, execuție privind protecția împotriva coroziunii; 

− GP 035-98: Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare (urmărire intervenții) privind protecţia 
împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel (mai puțin capitolul C); 

Lista nu este exhaustiva, se vor respecta orice alte acte normative privind domeniile respective de 
activitate.  
Instalatii  
La elaborarea proiectului se vor respecta actele normative in vigoare privind proiectarea, executarea 
si exploatarea instalatiilor, privitoare la protectia mediului, precum si normele de siguranta si sanatate 
prevazute in lista urmatoare: 

− Legea 10/1995 - Legea calitatii in constructii, modificata cu Legea 177/2015 si Legea 163/2016 

− Legea nr. 426/2001 - Privind regimul deseurilor. 

− Legea nr. 431/2003 - Privind gestionarea deseurilor reciclabile. 

− Legea nr. 655/2001 - Privind protectia atmosferei. 

− HG 493/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea 
lucrarilor la riscurile generate de zgomot 

− HG 971/2006 - Semnalizarea de securitate si sanatate 

− HG 1048/2006 - Echipament individual de protectie la locul de munca 

− HG 300/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau 
mobile 

− HG 1091/2006 - Cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca 

− HG 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in 
munca nr. 319/2006 

− HG 254/2000 - Modificarea HG 127/94 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la 
normele pentru protectia mediului. 

− HG nr. 349/2005 - Privind depozitarea deseurilor. 

− OUG nr.195/2005 - Inlocuieste Legea  137/1995 – Privind protectia mediului inconjurator. 

− I.9 – 2015 - Normativ pentru proiectarea, excutia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente 
cladirilor 

− NP 003-1996 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatii lor tehnico sanitare 
si tehnologice cu tevi din polipropilena. 

− NTPA 001/2005 -Normativ privind stabilirea limitelor de incadrare cu poluanti a apelor uzate 
industriale si orasenesti. 

− NTPA 002/2005 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare 
ale localitatilor. 

− P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a II-a. Instalatii de 
stingere 

− NP 50-87 - Norme tehnice pentru proiectarea si executarea prinderilor cu ancore (expandabile) a 
subansamblurilor si instalatiilor pe elemente de beton armat. 

− C-56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente. 

− P96-2015- Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor pluviale in 
cladiri civile, social-culturale si industriale 

− STAS 1478-90 - Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa a cladirilor civile si industriale.  

− STAS 1795-87 - Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de proiectare 

− SR EN 12845 - Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip 
sprinkler. Calcul, instalare, intretinere.  
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− SR 1846-1/2006 - Canalizari exterioare-Partea 1-Determinarea debitelor de ape uzate de 
canalizare 

− SR 1846-2/2007 - Canalizari exterioare-Partea 2-Determinarea debitelor de ape meteorice 

− SR 1917/2005 - Canalizari. Camine de vizitare 

− STAS 3051/91 - Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare 

− SR 8591/97 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare 

− SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. 
Instalatii 
Hvac  

− I5-2010 - Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare 

− P118/3-2018 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a Instalații de 
detectare, semnalizare și avertizare: P118/3-2015 modificat și completat cu ordinul MDRAP 
nr.6025/2018 

− I 13/2015 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală 

− I 9-94 – Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare; 

− SR EN 13779:2005 - Ventilarea clădirilor cu altă destinaţie decât de locuit. Cerinţe de 
performanţă pentru instalaţiile de ventilare şi de climatizare a încăperilor 

− NP 127 :2009 - Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme 

− C 56/2002 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente 

− OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

− STAS 1478-90 – Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale; 

− STAS 1795-87 – Canalizari interioare; 

− STAS 1846/1-2006 – Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: Determinarea 
debitelor de ape uzate de canalizare; 

− STAS 1846/2-2007 – Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2: Determinarea 
debitelor de ape meteorice; 

− P118/2-2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, Instalatii 
de stingere incendiu; 

− NP 127/2009 – Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme; 

− NP 066-2002 – Normativ terenuri de sport. 

− NTPEE-2008 Norme tehnice pentru proiectarea executarea, şi exploatarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale - Indicativ NTPEE-2008, aprobate cu Ordinul ANRE nr.5/2009, 
completat cu ordinele nr.19/2010 şi nr.111/2013; 

− MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor 
Normativului P 118-99; 

− ME 005 – 2000 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile 
aferente constructiilor 

− SR EN 12101 -3:2004/AC- 2005 Sisteme de control a caldurii si a fumului - Partea 3: Specificatii 
pentru ventilalatoare de evacuare a fumului si degajarilor de caldura; 

− SR EN 12101 - 6:2005 Sisteme de control a caldurii si a fumului – Partea 6 : Specificatii 
referitoare la sistemele cu diferite presiuni - kituri; 

− SR CEN/TR 12101 – 5 :2007 Sisteme de control a fumului si gazelor fierbinti – Partea 5 : Ghid de 
recomandari functionale si metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea 
fumului si a gazelor fierbinti ; 

− STAS 10903/2 Determinarea sarcinii termice în construcții. 

− C62/28.02.1994 Documentul Interpretativ nr. 2 (DI2) publicat în JOCE nr. C62/28.02.1994, 
subsecvent Directivei referitoare la produse pentru construcții (DPC); 
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Din punct de vedere al disciplenelor sportive se va urmări introducerea în proiect și punerea în operă 
a recomandărilor federațiilor sportive – naționale si internaționale, pentru fiecare sport în parte, 
sporturi ce își potdesfășura activitatile în cadrul complexului - fotbal, tenis de camp si atletism: 

− UEFA - Stadium Quality Guide (2013) 

− UEFA - EURO 2020 – Tournaments Requirements (2016) 

− UEFA - Infrastructures Regulations (2018) 

− UEFA - Acces for all (2013) 

− FIFA - Football stadium -Technical recommandations and requirements (Ed.5th, 2011) 

− UEFA - Pitch quality guidelines (2018) 

− UEFA - Equipment Regulations (2018) 

− IFAB - Law - Field of Play (2018-19) 

− FRF - Ghidul pentru stadioane de calitate UEFA (2018) 

− FLA - Guide to Safety at Sports Grounds - Green Guide (Ed.5th, 2008) 

− SR_EN_13200-1 - Facilitati pentru spectator. Spectatori. 

− SR_EN_13200-3 - Facilitati pentru spectator. Elemente de separare. 

− SR_EN_13200-4 - Facilitati pentru spectator. Scaune. 

− Regulamente UEFA (FIFA)  si  reglementari FRR, FRF (fotbal) 

− Regulamente ITF si FRT (tenis de camp) 

− Regulamente IAAF si FRA (atletism). 
 
5.7.  Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite.  
Finanțarea obiectivului de investiții se face de la: 
1. bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 
2. bugetul UAT Municipiul Constanta; 
3. bugetul Clubului Farul Constanta,  
în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal 
constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. 
Se propune incadrarea obiectelor in cadrul Programului national de constructii de interes public si 
social dezvoltat de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) prin 
Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A, in subprogramele Sali de sport si Complexuri sportive.  
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6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 

  
 
6.1.  Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire  

Certificatul de urbanism nr. 2523 din 17.08.2020 emis de Primaria Municipiului Constanta; 
 

6.2.  Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege  
Extrasul de Carte funciară nr. 101962 din data de 12.08.2020; 
 

6.3.  Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a 
impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în 
documentaţia tehnico-economică  
- aviz Agentia de protectia mediului Constanta nr. 835/ 28.05.2021 

 
6.4.  Avize conforme privind asigurarea utilităţilor  

- Apa-canalizare –  RAJA S.A. Contanta, aviz nr.946/31042/14.05.2021 
- Electricitate – E- Distributie Dobrogea, aviz nr. 07842515/04.05.2021 
- Gaze naturale – Distrigaz SUD Retele, aviz nr. 316.231.973/29.04.2021 
- Telefonie – Telekom Romania, aviz nr. 371/26.04.2021 
- Radet Constanta, aviz nr. b7124/09.04.2021  
- RCS – RDS, aviz nr. 3463/23.04.2021 

 
6.5.  Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  

- Ridicare topografica executata de G.T. Proiect Bucuresti S.R.L., in februarie 2021; 
 

6.6.  Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care 
pot condiţiona soluţiile tehnice 
1) Avize/acorduri: 
- aviz D.S.P (Directia de Sanatate Publica CONSTANTA,  aviz nr.  813r/08.06.2021 
- aviz Studiu de Circulatie – Aviz Comisia Tehnica de Trafica si Circulatie, aviz nr. 0006584/17.05.2021 
- aviz  Ministerul Tineretului si Sportului, aviz nr. 4454/20.04.2021 
- aviz Ministerul Culturii – Directia Judeteana de Cultura Constanta – aviz nr.125/09.04.2021 
- aviz Ministerul Apararii Nationale, aviz nr. DT4270/10.05.2021 
- Expertiză tehnică de evaluare și pentru stabilirea propunerilor lucrărilor de intervenție, elaborata de    
Popp&Asociatii in martie 2021; 
 
2) Studii specifice: 

- studiu geotehnic;  
Studiu geotehnic întocmit de Popp&Asociatii Inginerie Geotehnica S.R.L., verificat de catre 
Verificator de proiecte Af, ing. Ene Alexandra, referat nr. 44/25.03.2021; 
 
- studiu de vânt 
Nu s-a efectuat. Se va elabora la faza de PTE. 

 
- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru 
cresterea performantei energetice 
Cladirile incalzite cu ajutorul unui sistem centralizat se confrunta adesea cu problema costurilor 
ridicate din cauza consumului. 
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Reducerea costurilor este posibila urmarind 3 cai: 
- reducerea pierderilor de caldura; 
- imbunatatirea eficientei energetice; 
- utilizarea surselor regenerabile de energie. 
Realizarea unui raport optim intre suprafata anvelopei spatiilor inchise si suprafata desfasurata, 
prevederea unui procent de vitrare rational, evitarea detaliilor care conduc la aparitia de punti 
termice, vor diminuarea pierderilor de caldura si reduce costurile de investitie si exploatare. Prin 
proiectul in faza SF s-a propus realizarea fatadelor in sistem fatada ventilata, placare cu placi de 
aluminiu si termoziolatie din saltele de vata minerala bazaltica. Planseele care delimiteaza spatii 
interioare incalzite de spatii neincalzite se vor termoizola cu polistiren extrudat. Golurile din 
fatade se vor inchide cu tamplarie, respectiv pereti cortina semistructurali, din profile de aluminiu 
cu rupere de punte termica si geam termoizolant. Suprafetele vitrate se vor proteja suplimentar 
cu parasolare din aluminiu. Se va avea in vedere evitarea producerii condensului pe suprafata 
interioara a elementelor de inchidere, asigurarea unei hidoizolatii eficiente atat orizontala cat si 
verticala. S-au prevazut materiale hidroizolante la invelitoare si la elementele de constructie in 
contact cu solul. 
Performanta termoenergetica globala a cladirii va fi stabilita prin cuantificarea coeficientului 
global de izolare termica a cladirii. Caracteristicile si specificatiile tehnice ale materialelor de 
constructie se vor stabili in faza de Proiect Tehnic si detalii de executie. 
Apa calda de consum, constituie o problema importanta, deoarece inregistreaza o cerere foarte 
mare si in acelasi timp variabila. 
Cererea pentru apa calda de consum este constanta aproape tot timpul anului, de aceea trebuie 
sa fie utilizata energia care se poate obtine si care este disponibila intr-un anumit loc. Aceasta 
poate fi energia solara, care in ciuda intensitatii sale care variaza pe parcursul anului, poate fi 
folosita liber chiar si in timpul iernii cu ajutorul panourilor solare. 
Cu ajutorul panourilor solare se poate acoperi intre 40% si 80 % din cerere, in functie de luna. 
Panourile solare constituie o buna solutie, eficienta si ecologica, dar numai cand instalarea si 
tehnologia lor permite folosirea radiatiei solare la nivel maxim. In timpul verii, nu este nevoie de 
incalzirea cladirii, si panourile pot extrage cea mai mare parte a energiei, deci pot fi folosite numai 
pentru prepararea apei calda menajera. In perioadele de tranzit, la fel ca pe timpul iernii, cand 
este vremea insorita, panourile pot fi folosite si pentru incalzirea cladirii, ajutand sursa principala 
de caldura cu 20-50%. 
Avand 210 zile însorite pe an, România va beneficia de o radiaţie solară anuală cuprinsă între 1000 
si 1500 kWh/mp/an. Temperatura medie anuală este de 8,8°C, în timp ce temperatura medie 
anuală în perioada însorită a zilei este de 9,8°C. 
În Romania, unghiul optim anual de înclinare pentru panourile solare este de 34°, orientarea 
optimă fiind spre Sud. 
Zona climatica din care face parte orasul Bucureşti beneficiaza de o intensitate a radiatiei solare 
de 1350 ..1400 kWh/mp/an si de o temperatura exterioara anuala de 12 °C. 
Ghidul privind utilizarea surselor regenerabile de energie la cladirile noi si existente Gex 13-2015 
are ca obiectiv stabilirea oportunitatii uitlizarii surselor regenerabile de energie in functie de 
caracteristicile solului, apei si aerului si de incadrarea sistemelor complexe de incalzire, ventilare, 
climatizare si de preparare apa calda de consum. 
Pentru alimentarea cu energie electrica dintr-o sursa de energie regenerabila solara, se propune 
dotarea investitiei cu un sistem de panouri fotovoltaice. 
Sistemul de panouri fotovaltaice se compune din doua module complet echipate amplasate pe 
terasa coltului sud-est Peluza Sud. 
Fiecare modul va fi compus din 42 panouri fotovoltaice 300 Wp mono, sistem sustinere panouri 
fotovoltaice pentru acoperis tip terasa, echipamente de monitorizare, invertor STP 12000TL-20 si 
cablajul de interconectare aferent sistemului. 
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Puterea maxima furnizata de fiecare modul este de maxim 12kW/400V, iar distributie energiei 
electrice in reteaua interioara de distributie a cladirii se va realiza prin injectie directa in retea.  
Interconectarea sistemului de panouri fotovoltaice cu sistemul de distributie al cladirii se va 
realiza la nivelul tabloului electric din etajul 1, TE-1.5. 
Datele electroenergetice preconizate: 
- putere electrica maxima furnizata 24 kW; 
- tensiunea de utilizare Un: 3x400/230 V; 50 Hz. 
 
- studiu de circulatie 
S-a elaborat in etapa de obtinere avize si acorduri de catre ViaProiect SRL (Bucuresti). 
 
- studiu de peisagistica 
S-a elaborat in etapa de obtinere avize si acorduri de catre conf.dr.arh. Cristina Enache (TNA 3606). 
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7.  Implementarea investiţiei  

 
 
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei  

Entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei este UAT Municipiul Constanta. 
 
Personalul cheie pentru implementarea investiţiei: 
Este recomandat ca, încă de la începutul implementarii investitiei, să fie desemnat un departament 
condus de un director de proiect, care să aibă responsabilitatea de a conduce executarea proiectului 
de la inițiere până la finalizare. Directorul de proiect trebuie să fie o persoană în care dezvoltatorul 
investitiei, a obiectelor investitionale, stadion, arena sau cladire sportivi, are deplină încredere și căreia 
este dispus să-i delege autoritatea și puterea de a acționa în numele său pe parcursul întregului proiect. 
Directorul trebuie să poată conduce un număr mare de angajați, precum și pe consultanți și 
antreprenori. Poate fi înființat un comitet director, pentru a urmări și a aproba deciziile directorului de 
proiect.  
Alte numiri cheie sunt directorul financiar și cel tehnic, care supraveghează cheltuielile și executarea 
bugetului, precum și executia lucrarilor.  
Odată ce s-a format o echipă de bază, iar rolul și responsabilitățile membrilor sunt bine definite, 
următorul pas este angajarea consultanților externi, (de ex., arhitecți, ingineri, juriști și experți 
financiari) și, ulterior, diverși antreprenori în construcții.  

 
Fig. Schema - posibilă structură organizațională8 
 
Procesul de licitație  
Procesul de licitație este una dintre cele mai importante etape din implementarea unei investiţii,  
construcția unui stadion, arene sau alta cladire. Este esențial să se aleagă procedura de licitație cea mai 
potrivită, întrucât aceasta va avea o influență semnificativă asupra costului total al investiției și asupra 
succesului construcției.  
Numeroși factori trebuie evaluați pentru a decide cine și în ce procedură trebuie să participe la licitația 
pentru contractul de construire a complexului sportiv, in special a stadionului, a arenei de tenis si a 
clasirii pentru refacere sportivi. În principiu, iar aceasta se aplică oricărei proceduri alese, toți 
antreprenorii potențiali trebuie să demonstreze că au o capacitate financiară solidă, competențe 
tehnice și personal calificat corespunzător. Calitatea echipei alocate în șantier este de o importanță 
supremă și, pentru acest motiv, este esențial să se intervieveze membrii cheie ai echipei preconizate. 

 
8 https://www.frf.ro/wp-content/uploads/2019/02/UEFA-Stadium-Guide-293x210-mm.pdf 
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Proiectele de construire de acest fel, al stadioanelor si arenelor necesită capacitate tehnică și 
experiență aprofundate, iar procesul de selectare a antreprenorului general sau a managerului de 
șantier trebuie să fie riguros și adaptat specific cerințelor obiectivului de investiție. Prima parte a 
lucrărilor de construcție are ca obiect realizarea structurii de oțel și/sau beton, așadar, se recomandă 
să se dea prioritate antreprenorilor specializați în astfel de structuri, în detrimentul celor cu experiență 
în construcția de clădiri cu componentă predominant legată de designul de interioare.  
 
Selectarea celei mai bune proceduri de achiziţii  
Achizițiile reprezintă un proces complex. Procedura aleasă va depinde în întregime de caracteristicile 
și obiectivele dezvoltatorului stadionului. În cazul stadioanelor mai mici, este mai bine să se adopte o 
procedură simplă de licitație și să se evite procedurile complete, care necesită echipe mari de 
consultanți și manageri de construcție. În linii mari, diferitele procese de licitație și construcție pot fi 
încadrate într-una din cele trei strategii de management alternative de mai jos:  

− licitație tradițională – in care beneficiarul se adresează profesioniștilor din domeniul proiectării, 
arhitecților, inginerilor și altor consultanți de specialitate, solicitându-le să alcătuiască un 
document complet în care să definească în detaliu fiecare aspect legat de stadion. Odată finalizată 
documentația de licitație, aceasta este transmisă mai multor antreprenori care, la rândul lor, 
depun o ofertă pentru realizarea lucrării, propunând beneficiarului un preț fix, pe baza planurilor 
de execuție, specificațiilor și devizelor de cantități. 

− managementul construcției – in care beneficiarul devine de facto antreprenor general, acționând 
prin intermediul unui manager de proiect și/sau al unei echipe de management al lucrărilor de 
construcție. În loc ca arhitecții și inginerii să realizeze un singur document de licitație integrat, 
managerul lucrărilor de construcție elaborează o serie de pachete de licitație a unor lucrări de 
specialitate, adresate subantreprenorilor specializați din domeniul construcțiilor. 

− proiectare și executie (Design&Build) – in care contractul de proiectare și execuție atribuit unei 
firme/asocieri de firme oferă beneficiarului mai puțin control asupra modului în care proiectul 
este detaliat și executat, dar dacă acesta este bine conceput și structurat, asigură beneficiarului 
confortul de a cunoaște încă de la început costul final al construcției. 

Aceste trei opțiuni pot fi analizate și comparate folosind două criterii cheie: decizii în funcție de costuri 
și de cerințele beneficiarlui. Mai exact, alegerea procedurii va depinde de cerințele specifice ale 
beneficiarului, de nivelul de control pe care dorește să-l dețină și de măsura în care are nevoie ca costul 
final să fie fix și nenegociabil.  

  Fig. Diagrama comparativă – tipuri de licitație9 
Așa cum se arată clar în diagrama care compară cele trei opțiuni de licitație, cu cât dorește beneficiarul 
mai multă flexibilitate în privința deciziilor luate în timpul construcției, cu atât va fi mai mare riscul de 

 
9 https://www.frf.ro/wp-content/uploads/2019/02/UEFA-Stadium-Guide-293x210-mm.pdf 

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I ZA R E  |  P R OI E C T A RE  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A RE  |  M ON I T ORI ZA RE  

 

Soluți i  p entru  
s truct uri  
s igure  

 
POPP & ASOCIAȚII SRL 
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed  or multiplied without the written consent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără ac ordul scris al Popp & Asociații SRL.  
 

 376 / 393  
DEXȚ-OSP-R00 

 

escaladare a costurilor. Invers, limitarea posibilității beneficiarului de a lua decizii în timpul construcției 
va avea ca efecet un nivel mai scazut al riscului de crestere a costurilor. 
 
Evaluarea ofertei şi atribuirea contractului  
Odată ce au fost primite toate ofertele, beneficiarul sau reprezentanții săi trebuie să stabilească o serie 
de criterii coerente de evaluare a propunerilor primite și pentru a verifica dacă acestea acoperă 
obiectul lucrărilor solicitate, conform invitației la licitație și caietului de sarcini. Atribuirea contractului 
trebuie să se facă către ofertantul care a transmis cea mai bună propunere. Aceasta nu înseamnă 
neapărat oferta cu prețul cel mai mic. Trebuie acordată atenția cuvenită evitării situației în care un 
participant oferă un preț foarte mic pentru a câștiga contractul și, ulterior, face cereri de plată a unor 
costuri suplimentare pe toată durata lucrărilor. Atribuirea contractului trebuie să se facă pe baza 
criteriilor prezentate mai jos.  

− Prețul ofertat  
Evident, prețul ofertat de antreprenor este extrem de important, dar acesta nu trebuie să fie 
criteriul decisiv pe baza căreia se angajează o societate de construcții. Propunerile financiare 
trebuie analizate în detaliu, pentru a verifica dacă îndeplinesc toate cerințele proiectului și nu 
includ scăpări sau omisiuni care pot conduce pe viitor la cereri de suplimentare a bugetului sau la 
notificări de variații. Condiții de plată și garanții Trebuie întreprinse demersurile necesare pentru 
a fi siguri că antreprenorul general este solvabil. În multe cazuri, în special în licitațiile publice, 
antreprenorilor li se cere să prezinte o scrisoare de garanție bancară pentru o parte din valoarea 
contractului. De asemenea, o clauză des întâlnită este ca beneficiarul să rețină o cotă parte din 
plățile lunare datorate antreprenorului, sume care sunt achitate după finalizarea și recepția 
lucrărilor.  

− Personalul și capacitatea tehnică ale antreprenorului  
Calitatea persoanelor alocate pentru executarea lucrărilor este de o importanță fundamentală, 
întrucât acestea vor lucra în proiect pentru un număr de ani. Se recomandă ca dezvoltatorul 
stadionului să examineze CV-urile fiecărui membru din echipa antreprenorului, pentru a se 
convinge că aceștia au calificările și competențele necesare. La fel de important este să se 
examineze calitatea și capacitatea departamentului tehnic al antreprenorului. În cazul 
construcțiilor de mari dimensiuni, așa cum sunt stadioanele, se recomandă cu fermitate ca 
antreprenorul să realizeze propriile verificări prin care să asigure calitatea și durabilitatea 
diferitelor componente structurale, de instalații mecanice și electrice. Este important ca 
antreprenorul să dispună de resursele tehnice necesare pentru realizarea acestor verificări la un 
standard înalt. În cazul contractului pentru servicii de management al lucrărilor, în care nu există 
un antreprenor general, beneficiarul va trebui să se bazeze pe furnizorii sau subantreprenorii 
principali pentru realizarea serviciului. 

− Istoricul profesional al antreprenorului si recomnadări  
Se recomanda sa se solicite potentialilor antreprenori sa prezinte detalii complete cu privire la 
implicarea lor in proiecte similar. Pe langa CV-ul sociatatii de constructive, trebuie verificate CV-
urile fiecaruia dintre mebrii echipei de baza, personalul cheie care va reprezenta antreprenorul, 
pentru a fi siguri ca acestia au participat direct in proiecte relevante, similar din portofoliul 
antreprenorului. 

 
Lucrările de execuţie – şantier 
Dupa atribuirea contractului, in functie de forma de licitație-contract selectată, 
Beneficiarul/Dezvoltatorul complexului sportiv trebuie să desemneze o echipă de supraveghetori 
experimentați și calificați, care să îl reprezinte în șantier. 

7.2.  Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni 
calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe 
ani, resurse necesare  
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Durata de implementare a obiectivului de investiţii: 
Investitia, in conditii optime se va realiza in 48 de luni, in etape diferite pentru fiecare obiect. 
1) Desfiintarea constructiilor existente – 12 luni insumate, concomitent cu faza de proiectare;  
2) Proiectarea – 12 luni insumate*:  

- proiectare faze DTAC si PTE –  6 luni*,  
- proiectare faza DE si executie –  6  luni; 

3) Executia –  36 de luni**, defalcat pe etape si obiect dupa caz. 
Obs.:  *Termenul de proiectare este pentru ipoteza in care toate obiectele se proiecteaza 

concomitent. Acest fapt insemana obtinerea de avize, acorduri si autorizatii intr-o singura 
etapa pentru toata investitia si duce la optimizarea timpilor necesari  realizarii fazei 
PAC/DTAC. 

 **Termenul de executie se refera la ipoteza in care toate obiectele se executa concomitent. 
Astfel costurile si timpii necesari organizarii de santier si a lucrarilor de infrastructura pot fi 
optimizati fata de o abordare in etape succesive, cu toate activitatile de mai sus separate. 

 
Graficul de implementare a investiţiei: 
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Eşalonarea investiţiei pe ani: 
 

 
 
Termenele de mai sus sunt insumate pentru toata investitia, pentru un scenariu ideal, optim in care 
toate obiectele se executa concomitent.  
In mod real, implementarea investitiei, de anvergura aceasta, se va face in etape pentru cele trei 
obiecte majore – stadion, arena si cladire pentru sportivi. Chiar si obiectul 1 se poate subimparti in 
doua etape, prima pentru realizarea stadionului, obiectul 1.1. si a doua pentru terenul de antrenament 
si cladirea de vestiare, obiectele 1.2 si 1.3. 
In aceste conditii durata de implementare a investitiei se va modifica in functie de scenariul de 
etapizare stabilit de catre Beneficiar.  
Astfel durata de implementare finala se va mari cu perioadele de proiectare aferente obiectelor ce se 
vor realiza in etapele 2 si 3. 

 
Etapizarea investitiei 
Terenul aferent investitiei complex sportiv in suprafata de 88.276,00 mp (masurati) se va imparti in 
loturi distincte  pentru fiecare obiect in parte cu scopul de a facilita executia in etape a lucrarilor astfel: 
- Teren aferent Ob. 1.1 Stadion ................................  57.700,00 mp,  
- Teren aferent Ob. 1.2 Teren de antrenament ........  18.908,00 mp 
- Teren aferent Ob. 1.3 Cladire vestiare ...................  798,00 mp 
- Teren aferent Ob. 2 Teren de antrenament ...........  8.020,00 mp 
- Teren aferent Ob. 3 Cladire vestiare ......................  798,00 mp. 
In functie de modul si conditiile de finantare a investitiei aceste terenuri se pot dezmembra 
cadastral pe perioada executiei obiectelor. 

 
7.3.  Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare  

Dupa realizarea investitiei, compplexul sportiv va intra in patrimoniul UAT municipiul Constanta si va fi 
exploatat prin FC Farul Constanta sau un serviciu special creat cu specific de management obiective 
sportive.  
Organismul de management al complexului sportiv va avea o organizare aproape similara cu cea a 
implementarii investitiei, la care se adauga directorul comercial. Astfel se vor numi urmatoarele 
persoane cheie pentru exploatarea-operarea investitiei: 
- director complex sportiv; 
- directorul financiar, care supraveghează cheltuielile și executarea bugetului anual; 

Costuri investitie - SCENARIUL 2

Costuri proiect pe perioada implementarii

Total fara TVA TVA An 1 An 2 An 3 An 4

Obtinerea si amenajarea terenului LEI 12.447.688 2.365.061 4.356.691 1.244.769 1.244.769 5.601.460

Asigurarea utilitatilor LEI 4.202.645 798.503 2.101.323 1.260.794 630.397 210.132

Proiectare si asistenta tehnica LEI 27.130.497 5.154.795 6.782.624 6.782.624 6.782.624 6.782.624

Constructii si instalatii LEI 420.264.501 79.850.255 126.079.350 147.092.575 105.066.125 42.026.450

Utilaje, echipamente si dotari LEI 106.357.145 20.207.857 0 31.907.143 31.907.143 42.542.858

Cheltuieli diverse si neprevazute LEI 27.784.961 5.279.143 8.335.488 9.724.736 6.946.240 2.778.496

Alte cheltuieli LEI 21.844.821 3.207.447 5.461.205 801.862 1.365.301 14.216.453

Sub-TOTAL LEI 620.032.259 116.863.060 153.116.682 198.814.504 153.942.600 114.158.473

VAT, 19% LEI 29.092.170 37.774.756 29.249.094 20.747.041

TOTAL LEI 182.208.851 236.589.259 183.191.694 134.905.514

Costuri Totale
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- director comercial, care supraveghează cheltuielile și veniturile generate din activitățile de bază 
(de ex., vânzarea de bilete, publicitate și merchandising, cazare etc.) și alte activități generatoare 
de venituri (de ex., contracte de sponsorizare și închirierea obiectelor din cadrul complexului 
sportiv - stadionul, arena de tenis, terenul de antrenament). 

- cate un administrator pentru fiecare dintre obiecte, stadion, arena si cladire pentru sportivi in 
funcție de structura de organizare și de exploatare. 

Acest serviciu va asigura si intretinerea complexului si administrarea obiectivelor. Se va asigura 
mentenanta cladirii pe toata durata de viata, conform Programului de urmarire in timp a constructiilor 
si instalatiilor.  
Pentru echipamentele de instalatii si dotari se vor respecta prescriptiile tehnice specifice.  
 
Surse de sprijin financiar in exploatare: 
Este recomandat si chiar necesar să se atragă parteneri externi care să participe la dezvoltarea si 
functionarea proiectului, a stadionului si arenei de tenis in special. Astfel de asocieri pot fi făcute fie 
prin participarea directă la investiții, fie prin înțelegeri contractuale cu termen fix cu instituții media, 
autorități locale sau sponsori din domeniul privat. O politică de marketing inteligentă și creativă poate 
aduce rezultate importante în atragerea unor parteneri comerciali. Astfel finanțarea functionarii 
complexului sportiv, a stadionului si a arenei de tenis in special, poate fi asigurată atat din sectorul 
public, prin subvenții, cat si din sectorul privat, având în vedere că multe companii își doresc să își 
asocieze numele cu un club de fotbal cu numele Gheorghe Hagi sau cu o arenă de tenis cu numele 
Simina Halep in orașul Constanța. 

 
7.4.  Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale  

Este necesar un sistem de monitorizare si control al activitatilor, atat pe durata executiei, cat si pe 
intreaga perioada de exploatare.  
Sistemul informational va sustine sistemele de control si monitorizare. 

 

  

mailto:office@p-a.ro
http://www.popp-si-asociatii.ro/


C ON S U L T A N Ț Ă  |  E X P E RT I Z A R E  |  P R OI E C T A R E  |  P RO JE C T  M A N A G E M E N T  |  G E OT E H N I C Ă  |  T E S T A R E  |  M ON I T ORI ZA RE  

Soluți i  p entru  
s truct uri  
s igure  

POPP & ASOCIAȚII SRL 
Calea Griviței 136, S1, București (România) 
office@p-a.ro  |  www.popp-si-asociatii.ro 

COD PROIECT CORP FAZA TIP DOC. TITLU DOCUMENT REV. DATA STATUS 

CSCON 00 SF OSP01 MEMORIU TEHNIC GENERAL 00 2021.09.07 F 
© Document issued by Popp & Asociații. No part of this document may be copied, changed  or multiplied without the written consent of Popp & Asociații SRL.  
© Document creat de Popp & Asociații. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, modificată sau multiplicată fără ac ordul scris al Popp & Asociații SRL.  

 380 / 393 DEXȚ-OSP-R00 

8. Concluzii şi recomandări

a. Concluzii
Studiul de Fezabilitate analizeaza doua variante constructive pentru executia investitiei Complex
sportiv Constanta si recomanda Scenariu 2, ca varianta optima din punct de vedere tehnico-
economic.

b. Recomandări
1) La intocmirea Proiectului Tehnic de executie se va respecta solutia recomandata de prezentul

Studiu de fezabilitate, prevederile forurilor de avizare-aprobare, legislatia in vigoare si prevederile
din avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism.

2) Se vor studia variantele de extindere a interventiei urbane prin conectarea si integrarea acesteia
cu zona de sud cu Fantana Dragonului, zona de nord-vest cu stadionul de rugby si zona de nord cu
Complexul Palatului copilulu si se vor implementa in dezvolarea zonei.

3) De asemenea se va coordona implementarea investitiei cu strategiile de dezvoltare urbana din
zona.

4) Se recomanda, pe cat posibil pastrarea si reutilizarea materialelor de constructie nobile din vechiul
stadion – piatra naturala din carierele Canara, Codru, Babadag şi Başchioi, acestea se pot reutiliza
atat la constructiile amenajarilor exterioare, la amfitetarul in aer liber, la gradenele tribunei
terenului de joc, la peretii esplanadei cat si la realizarea de aprdoseli turnate cu agregate din aceste
pietre, ca un gest de reverenta in memoria vechiului stadion.

5) Pentru buna derulare a investitiei va trebui asigurat un management de proiect performant, care
sa se bazeze pe cele trei sisteme cheie:
- sistem de monitorizare,
- sistem de control,
- sistem informational.

6) Va trebui respectat mecanismul de control financiar, care va asigura utilizarea optima a fondurilor,
un sistem circular de regulicare vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului, evitand surprizele si
semnaland la timp pericolele care necesita masuri corective. Global, acest concept se refera la:
- stabilirea unei planificari financiare,
- confruntarea la intervale regulate a rezultatelor efective ale acestor planificari,
- compararea abaterilor dintre plan si realitate,
- impiedicarea unor evolutii nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit.

Din punct de vedere al efectelor economico-sociale pe care le produce, rezulta ca investitia este necesara. 

Intocmit, 

Arh. Nemes Karoly  

________________ 

Ing. Cristian Frișan 

________________ 

Ec. Dărășteanu Cătălin-Cristian 

________________ 

Ing. Petrică Iancu 

________________ 
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1 ANEXA 1 – ECHIPAMENTE SI DOTARI 

 

OBIECT 1. 

Obiect 1.1. - Dotari si echipamente – arhitectura: 

1 1.1. 2 3 4 

Nr.crt. 
Nr. Crt. 

Subcapitol 
Descriere lucrare UM Cantitate 

  A DOTARI / ECHIPAMENTE  CU MONTAJ     

    Circulatii verticale     

1 1.1.12.A.1 
Ascensor persoane-marfa - catering - L1, L11;  6 
persoane / 480kg, 3 statii 

buc               
2,00  

2 1.1.12.A.2 
Ascensor marfa - catering (gunoi) - L2, L10; 6 
persoane / 480kg, 3 statii 

buc               
2,00  

3 1.1.12.A.3 
Ascensor persoane - VIP - L3, L7; 9 persoane / 
720kg, 4 statii 

buc               
2,00  

4 1.1.12.A.4 
Ascensor persoane - VIP - L5, L6, L8, L9; 9 
persoane / 720kg, 4 statii 

buc               
4,00  

5 1.1.12.A.5 
Ascensor persoane - presa - L7; 9 persoane / 
720kg, 3 statii 

buc               
1,00  

6 1.1.12.A.6 

Platforma persoane cu handicap amplasata pe 
trepte acces  actionata electric, inclusiv sina de 
rulare, material marunt si de montaj 

buc               
1,00  

    Scaune tribune     

7 1.1.12.A.7 

Scaune arena public general/presa/insotitor 
persoana cu dizabilitat - cadru otel zincat, 
nerabatabil, sezut cu spatar fix material plastic, 
fixat de gradena sau cu picior 

buc 14.742,00  

8 1.1.12.A.8 

Fotolii VIP-tribuna cadru otel vopsit, sezut mobil 
spatar fix, cu cotiera, tapitat piele sintetica, perne 
spuma, pentru exterior 

buc 2.905,00  

9 1.1.12.A.9 

Fotolii VIP-loja cadru otel vopsit, sezut mobil 
spatar fix, cu doua cotiere, tapitat piele sintetica, 
perne spuma, pemtru exterior 

buc 376,00  

10 1.1.12.A.10 

Scaune arena presa - comentatori TV, cadru otel 
zincat sezut mobil-rotativ, spatar fix material 
plastic, fixate de pardoseala 

buc 75,00  

11 1.1.12.A.11 
Pupitru comentatori RTV (180x70cm) 3 posturi, 
cu panouri despartitoare din plexiglas 

buc 75,00  

12 1.1.12.A.12 Pupitru (45x50cm), rabatabil buc 30,00  

13 1.1.12.A.13 

Tribună telescopică/retractabilă, modulară, 12 
randuri, L=48m, actionare electrica si manuala, 
structura metalica din profile de oţel S275, 
vopsita/zincata, inclusiv accesorii, material 
marunt si de montaj (Scaunele monobloc cu 
spătar sau scaune rabatabile in functie de 
sistem/furnizor) 

buc 1,00  

    Teren de joc     

14 1.1.12.A.14 

Banca echipa (rezerve-antrenori)  - cadru 
prevazut cu 23 fotolii individuale, cu cotiere pt 

buc 2,00  
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exterior si acoperis policarbonat transparent, cf. 
spec. UEFA 

15 1.1.12.A.15 

Banca oficiali / echipa medicala - cadru prevazut 
cu 4 scaune pt exterior si acoperis policarbonat 
transparent, cf. spec. UEFA  

buc 1,00  

16 1.1.12.A.16 
Tabela de marcaj, afisaj LED, 16-20 pixeli, 
14,40x8,10m, inclusiv structura suport 

buc 2,00   

17 1.1.12.A.17 Porti de fotbal buc 3,00  

18 1.1.12.A.18 Steaguri semnalizare buc 6,00  

19 1.1.12.A.19 Plasa protectie in spatele portilor mp 720,00  

    Tribune si Accese     

17 1.1.12.A.17 Turnichete simple turnante acces VIP / Presa buc 10,00  

18 1.1.12.A.18 
Turnichete duble, turnante pt acces public 
general, inglobate in gard acces, zincate, duble-
cuplate 

buc 28,00  

19 1.1.12.A.19 

Turnichete simple, turnante, retractabile pt acces 
pers. dizab., inglobate in gard acces, zincate, 
duble-cuplate 

buc 2,00  

20 1.1.12.A.20 

Blat servire chiosc - L=700cm, l=40cm,  cu usa 
acces chiosc, inclusiv structura suport vopsita in 
camp electrostatic 

buc 2,00  

21 1.1.12.A.21 

Blat servire chiosc - L=600cm, l=40cm,  cu usa 
acces chiosc, inclusiv structura suport vopsita in 
camp electrostatic 

buc 14,00  

22 1.1.12.A.22 
Blat de lucru - L=700cm/l=70cm/h=80cm, inclusiv 
structura suport vopsita in camp electrostatic 

buc 2,00  

23 1.1.12.A.23 
Ecran TV cu LED, diagonala min. 138cm, pentru 
exterior 

buc 28,00  

24 1.1.12.A.24 Fantana de baut apa (tasnitoare) buc 29,00  

    Sala Recuperare echipe fotbal     

25 1.1.12.A.25 Sauna uscata, 6-8 persoane, 240x240x190cm buc 1,00  

26 1.1.12.A.26 Bazin/ cada hidromasaj 3 persoane buc 1,00  

    Sala Recuperare atletism/squash/fitness     

27 1.1.12.A.25 Sauna uscata, 6-8 persoane, 240x240x190cm buc  1,00  

28 1.1.12.A.26 
Bazin/ cada hidromasaj 3 persoane buc               

1,00  

  B DOTARI / ECHIPAMENTE  FARA MONTAJ     

    Vestiare echipe fotbal     

1 1.1.12.B.1 

Fotoliu cu sezut si spatar moale, rezistent la 
uzura, cu dulap de depozitare cu incuietoare, 
conexiune curent electric si Wi-fi 

buc 44,00  

2 1.1.12.B.2 
Ansamblu dulap cu rafturi, cuve si masina de 
gheata 

buc 4,00  

3 1.1.12.B.3 
Masa sedinte vestiar - struct. metalica, blat mase 
plastice 

buc 2,00  

4 1.1.12.B.4 Tabla tactica pt markere, inclusiv sistem prindere buc 2,00  

5 1.1.12.B.5 Masa masaj buc 2,00  

    Vestiar antrenori, arbitrii si oficiali fotbal     

6 1.1.12.B.6 Dulap vestiar antrenori / arbitrii buc 11,00  

7 1.1.12.B.7 Birou antrenori buc 2,00  

8 1.1.12.B.8 Scaun buc 24,00  
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9 1.1.12.B.9 Masa sedinte - vestiare antrenori / arbitri  buc 4,00  

10 1.1.12.B.10 Masa sedinte - delegati buc 2,00  

11 1.1.12.B.11 
Scaune sedinte antrenori/arbitri/delegati 
(sezut/spatar din plastic/textil) 

buc 20,00  

12 1.1.12.B.12 Dulap depozitare buc 8,00  

    Cabinete medicale si control antidoping     

13 1.1.12.B.13 Birou medic  buc 2,00  

14 1.1.12.B.14 Scaun  buc 4,00  

15 1.1.12.B.15 Pat consultatie (rabatabil)  buc 2,00  

16 1.1.12.B.16 Vitrina medicala buc 2,00  

17 1.1.12.B.17 Fiset metalic  buc 3,00  

18 1.1.12.B.18 Aparat fizioterapie (multi)  buc 2,00  

19 1.1.12.B.19 Masa masaj buc 2,00  

20 1.1.12.B.20 Cuier (2m)  buc 3,00  

21 1.1.12.B.21 Fotolii sala asteptare control antidoping buc 8,00  

22 1.1.12.B.22 Birou prelevare probe buc  2,00  

23 1.1.12.B.23 Scaun prelevare probe buc 2,00  

    Vestiare copii de mingi, escorte si stewarzi     

24 1.1.12.B.24 Bancheta de schimb (min. 6 locuri) copii de mingi buc 10,00  

25 1.1.12.B.25 Lockere suprapuse buc 218,00  

26 1.1.12.B.26 Ansamblu dulap cu rafturi si cuiere buc 4,00  

    Grupuri sanitare - fotbal     

27 1.1.12.B.27 Uscator maini buc 16,00  

28 1.1.12.B.28 Uscator par buc 16,00  

29 1.1.12.B.29 Oglinzi buc 17,00  

    Sala Recuperare echipe fotbal     

30 1.1.12.B.30 Cuier perete (1m)  buc 1,00  

31 1.1.12.B.31 Banca sezut-odihna buc 1,00  

32 1.1.12.B.32 Masa masaj buc 4,00  

33 1.1.12.B.33 Plasa protecţie Sali de incalzire (la tavan) buc 2,00  

    Zona VIP - Lounge     

34 1.1.12.B.34 Birou receptie (hol-lounge) buc 6,00  

35 1.1.12.B.35 Scaun birou buc 12,00  

36 1.1.12.B.36 
Mobilier autoservire - insula bain-marine in 
lounge 

buc 6,00  

42 1.1.12.B.42 Mobilier servire - bar in lounge buc 4,00  

43 1.1.12.B.43 

Scaune cu sezut si spatar moi (burete/spuma 
protejate cu husa din piele naturala sau materiale 
sintetice rezistente la uzura)- zona VIP 

buc 2.324,00  

44 1.1.12.B.44 

Masa patrata 80x80cm, H=75cm pt scaune, cu 
blat din material compozit (PFL/PAL) cu suprafata 
de uzura din mase plastice, muchii de  protectie, 
structura metalica cromata/inox (VIP)  

buc 194,00  

45 1.1.12.B.45 

Masa circulara inalta, H=110cm (sevire in 
picioare), cu blat din material compozit (PFL/PAL) 
cu suprafata de uzura din mase plastice, muchii 
de  protectie, structura metalica cromata/inox 
(VIP)  

buc 258,00  

46 1.1.12.B.46 Ecran TV cu LED, diagonala min. 138cm   16,00  

47 1.1.12.B.47 Cos de gunoi selectiv, 120 l buc 16,00  

    Loje VIP     

48 1.1.12.B.48 Scaun loja, lemn masiv, tapitat buc 376,00  
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49 1.1.12.B.49 
Masa loja 10 persoane, cadru otel vopsit/inox, 
blat lemn masiv, tapitat 

buc 16,00  

50 1.1.12.B.50 
Masa loja 12 persoane, cadru otel vopsit/inox, 
blat lemn masiv, tapitat 

buc 18,00  

51 1.1.12.B.51 
Ansamblu mobilier bar-dulap-cuier loja VIP, cu 
frigider-minibar inclus 

buc 34,00  

52 1.1.12.B.52 Ecran TV cu LED, diagonala min. 108cm   34,00  

53 1.1.12.B.53 Cos de gunoi, 60 l inclus in mobilier buc 16,00  

    Zona Media - Presa      

54 1.1.12.B.54 
Masa-pupitru Sala conferinta, 3,00x0,60x0,75m, 
cu sistem de sonorizare inclus 

buc 2,00  

55 1.1.12.B.55 Scaun Sala conferinte pupitru, tapitate buc 8,00  

56 1.1.12.B.56 Scaune individuale cu sezut si spatar, tapitate buc 96,00  

57 1.1.12.B.57 Birou-masa cu blat de lucru, 1,6x0,90m (4 locuri) buc 86,00  

58 1.1.12.B.58 Scaun birou (mese de lucru) buc 344,00  

59 1.1.12.B.59 Mobilier bar-autoservire, 1,80x0,60x0,75m buc 2,00  

60 1.1.12.B.60 Cuiere modulare buc 24,00  

61 1.1.12.B.61 Dulap-lockere suprapuse buc 344,00  

62 1.1.12.B.62 Cos de gunoi, 60-90 l buc  22,00  

    Puncte de prim ajutor - zona spectatori     

63 1.1.12.B.63 

Set complet dotare puncte prim ajutor tribune - 
pat, targa medicala, gulere cervicale, atele 
gonflabile, sistem imobilizare coloana vertebrala 
copil/adult, geanta medicala si defibrilator, birou 
cu 2 scaune, dulap aparatura si dulap papetarie 

buc 6,00  

64 1.1.12.B.64 Cos de gunoi, 60-90 l buc 6,00  

    Grupuri sanitare - zona spectatori, presa     

65 1.1.12.B.65 Uscator maini buc 16,00  

66 1.1.12.B.66 Dispenser sapun cu senzor, montaj pe perete buc 36,00  

67 1.1.12.B.67 Oglinzi, sticla securizata buc 48,00  

68 1.1.12.B.68 Dispensor hartie igienica buc 60,00  

69 1.1.12.B.69 Perie WC buc 60,00  

65 1.1.12.B.65 Uscator maini, antivandalism buc 24,00  

66 1.1.12.B.66 Dispenser sapun cu senzor, montaj pe perete buc 36,00  

67 1.1.12.B.67 Oglinzi, antivandalism buc 128,00  

68 1.1.12.B.68 Dispensor hartie igienica, antivandalism buc 140,00  

69 1.1.12.B.69 Perie WC buc 140,00  

70 1.1.12.B.70 Cos de gunoi, 120 l buc 48,00  

    Zona Catering     

71 1.1.12.B.71 

Mobilier bucatarie calda, 600x70x85cm, blat de 
inox, inclusiv rafturi si plita electrica incorporabila 
cu 4 ochiuri 

buc 2,00  

72 1.1.12.B.72 
Mobilier bucatarie rece, 600x70x85cm, blat de 
inox, inclusiv rafturi 

buc 2,00  

73 1.1.12.B.73 
Mobilier bucatarie-oficiu, 300x70x85cm, blat de 
inox, inclusiv rafturi 

buc 6,00  

74 1.1.12.B.74 
Mobilier spalatorie, 300x70x85cm, blat de inox, 
inclusiv chuveta inox cu doua cuve si rafturi 

buc 2,00  

75 1.1.12.B.75 Raft metalic cu 5 pilite buc 24,00  

76 1.1.12.B.76 Plita electrica incorporabila cu 4 zone de gatire buc 2,00  
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77 1.1.12.B.77 
Hota  camin inox 600x500mm , 1 motor, 
740m3/h, 240W 

buc 2,00  

78 1.1.12.B.78 Masina de spalat vase buc 2,00  

79 1.1.12.B.79 Chiuveta inox 2 cuve buc  4,00  

80 1.1.12.B.80 Baterie bucatarie cromata buc  4,00  

81 1.1.12.B.81 Cos de gunoi 120L buc 12,00  

    Vestiare Catering     

82 1.1.12.B.82 Banci vestiare, 3m lungime buc 8,00  

83 1.1.12.B.83 Cuiere modulare buc 8,00  

84 1.1.12.B.84 Dulap haine, tip locker buc 60,00  

85 1.1.12.B.85 Scaun buc 8,00  

86 1.1.12.B.86 Dulap depozitare buc 4,00  

87 1.1.12.B.87 Uscator maini buc 8,00  

88 1.1.12.B.88 Uscator par buc 4,00  

89 1.1.12.B.89 Oglinzi buc 8,00  

    Sala Atletism indoor     

90 1.1.12.B.90 Block start otel galvanizat buc 5,00  

91 1.1.12.B.91 Gard sărituri atletism din otel buc  10,00  

92 1.1.12.B.92 Gard antrenament cu arc buc 10,00  

93 1.1.12.B.93 Prag saritura in lungime buc 1,00  

94 1.1.12.B.94 Mingi medicinale piele ovina buc 25,00  

95 1.1.12.B.95 Bile greutati buc 22,00  

96 1.1.12.B.96 Spalier stejar perete buc 10,00  

    Sala Forta-fitness     

97 1.1.12.B.97 Banda alergare buc 2,00  

98 1.1.12.B.98 Biciclete ergonomice buc 2,00  

99 1.1.12.B.99 Presa picioare culcat/ sezut/gambe buc 2,00  

100 1.1.12.B.100 Aparat abductor/adductor buc 2,00  

101 1.1.12.B.101 Aparat flexie/extensie picior buc 2,00  

102 1.1.12.B.102 Aparat abdomen inf si lombari buc 2,00  

103 1.1.12.B.103 Banca abdomen buc 2,00  

104 1.1.12.B.104 TRX buc 6,00  

105 1.1.12.B.105 Bara dreapta olimpica buc 2,00  

106 1.1.12.B.106 Suport pt bari buc 2,00  

107 1.1.12.B.107 Suport discuri buc 2,00  

108 1.1.12.B.108 Set discuri buc 1,00  

109 1.1.12.B.109 Sac box piele buc 2,00  

110 1.1.12.B.110 Mânuşi sac box buc 4,00  

111 1.1.12.B.111 Spalier stejar perete buc 6,00  

112 1.1.12.B.112 Saltele 200/100/5cm buc 4,00  

113 1.1.12.B.113 Saltele 200/50/5cm buc 4,00  

114 1.1.12.B.114 Perne spate spalier buc 6,00  

115 1.1.12.B.115 Banca gimnastica buc 2,00  

116 1.1.12.B.116 Vesta antr. cu ingreuieri buc 4,00  

117 1.1.12.B.117 Minge medicinala buc 20,00  

118 1.1.12.B.118 Frânghie catarare  buc 2,00  

    Sala Squash / Tenis de masa     

119 1.1.12.B.119 Plasa protectie squash buc 2,00  

120 1.1.12.B.120 

Masa Tenis de masă (ping pong), 
2740x1525x760mm, placa 22-25mm cu profil, 
inclusiv fileu, aprobata ITTF 

buc 2,00  
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121 1.1.12.B.121 Paleta Tenis de masă (ping pong), aprobata ITTF buc 8,00  

122 1.1.12.B.122 
Mingi Tenis de masă (ping pong), 40mm, set 60 
buc, aprobata ITTF 

buc 1,00  

    Vestiare     

123 1.1.12.B.123 Banci vestiare, 3m lungime buc 8,00  

124 1.1.12.B.124 Cuiere modulare buc 3,00  

125 1.1.12.B.125 Dulap haine, tip locker buc 40,00  

126 1.1.12.B.126 Dulap vestiar antrenori buc 26,00  

127 1.1.12.B.127 Birou antrenori buc 2,00  

128 1.1.12.B.128 Scaun buc 8,00  

129 1.1.12.B.129 Dulap depozitare buc 4,00  

130 1.1.12.B.130 Uscator maini buc 8,00  

131 1.1.12.B.131 Uscator par buc 4,00  

132 1.1.12.B.132 Oglinzi buc 8,00  

    Sala Recuperare Atletism/squash/fitness     

133 1.1.12.B.133 Cuier perete (1m)  buc  1,00  

134 1.1.12.B.134 Banca sezut-odihna buc 2,00  

135 1.1.12.B.135 Masa masaj buc 4,00  

    Cabinet medical     

136 1.1.12.B.136 Birou medic  buc 1,00  

137 1.1.12.B.137 Scaun  buc 3,00  

138 1.1.12.B.138 Pat consultatie (rabatabil)  buc 1,00  

139 1.1.12.B.139 Vitrina medicala buc  1,00  

140 1.1.12.B.140 Fiset metalic  buc 2,00  

141 1.1.12.B.141 Aparat fizioterapie (multi)  buc 1,00  

142 1.1.12.B.142 Masa masaj buc 1,00  

143 1.1.12.B.143 Cuier (2m)  buc 1,00  

144 1.1.12.B.144 

Set complet dotare cabinet medical - pat, targa 
medicala, gulere cervicale, atele gonflabile, 
sistem imobilizare coloana vertebrala copil/adult, 
geanta medicala si defibrilator 

buc 1,00  

145 1.1.12.B.145 Cos de gunoi, 60 l buc 9,00  

    Hol si Magazie materiale sportive     

146 1.1.12.B.146 Birou receptie si scaun birou buc 1,00  

147 1.1.12.B.147 Rafturi metalice magazie, 120x40x220cm buc 8,00  

148 1.1.12.B.148 Cos de gunoi, 60-90 l buc 9,00  

          

    Birouri angajati     

149 1.1.12.B.149 Birou receptie si scaun birou buc 1,00  

150 1.1.12.B.150 Demifotoliu asteptare buc 4,00  

151 1.1.12.B.151 Birou de lucru 140x80x75cm buc 12,00  

152 1.1.12.B.152 Scaun ergonomic de birou buc 1,00  

153 1.1.12.B.153 Scaun birou vizitator buc 24,00  

154 1.1.12.B.154 Fiset metalic buc 12,00  

    Sala sedinte     

155 1.1.12.B.155 Scaun birou  buc 12,00  

156 1.1.12.B.156 Masa şedinţa 12 persoane buc 1,00  

157 1.1.12.B.157 Panou flipchart magnetic buc 1,00  

    Vestiare personal     

158 1.1.12.B.158 Scaun buc 6,00  

159 1.1.12.B.159 Dulap cu cuier buc 16,00  
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160 1.1.12.B.160 Pubela/cos de gunoi selectiv, 120 l buc 1,00  

161 1.1.12.B.161 Cos de gunoi, 60 l buc 10,00  

          

    Parcare subterana     

162 1.1.12.B.162 Opritoare locuri de parcare buc 265,00  

163 1.1.12.B.163 
Protectie elemente constructive/instalatii - 
garduri, balustrade etc. 

buc 40,00  

164 1.1.12.B.164 
Indicatoare circulatie parcare buc             

20,00  

    Dotari P.S.I.      

165 1.1.12.B.165 Stingator portabil cu spuma  (P6)  buc 110,00  

166 1.1.12.B.166 Stingator transportabil P50 buc 12,00  

167 1.1.12.B.167 Panou incendiu buc 4,00  

168 1.1.12.B.168 Lada cu nisip (cu lopata, canga, topto, galeata) buc 3,00  

169 1.1.12.B.169 Paturi antiincendiu (la bucatarii) buc 2,00  

    Exterior-Esplanada     

168 1.1.12.B.168 
Catarg steag, H 8-10m, inclusiv steagul 
(1,25x5,00m) 

buc               
5,00  

169 1.1.12.B.169 Banca de sezut buc -    

170 1.1.12.B.170 Cos de gunoi selectiv, cu compartimente  buc -    

171 1.1.12.B.171 

Simbol "FARUL" - obiect urban, confectie 
metalica, H=12,00m, vopsita/zincata, cu 
reflectoare si sistem de iluminat DMX (montat in 
piateta Peluza Sud-Fantana Dragonului) 

buc                    
-    

172 1.1.12.B.172 

Simbol "DOBROGEA" - obiect urban/statuie, 
confectie metalica, H=6,00m, vopsita/zincata, cu 
reflectoare si sistem de iluminat DMX (montat in 
Piateta centrala din Nord) 

buc                    
-    

173 1.1.12.B.173 Pubela gunoi reciclare 3 tipuri gunoi   20,00  

174 1.1.12.B.174 Pubela gunoi umed   20,00  

    Teren de joc     

175 1.1.12.B.175 
Masina tuns iarba (inclusiv unitate tuns, cos 
colectare, aerator) 

buc 1,00  

176 1.1.12.B.176 Masina marcat linii teren buc 1,00  

177 1.1.12.B.177 Aparate fotosinteza mari  buc 4,00  

178 1.1.12.B.178 Aparate fotosinteza mici  buc 2,00  

179 1.1.12.B.179 Aparate ventilare-aerare buc 2,00  

180 1.1.12.B.180 Analizatori  buc 1,00  

181 1.1.12.B.181 Autovehicul transport jucatori accidentati buc 1,00  

 

Obiect 1.2. – Teren antrenament atletism+fotbal si tribuna - Dotari si echipamente - arhitectura 

1 1.1. 2 3 4 

Nr.crt. 
Nr. Crt. 

Subcapitol 
Descriere lucrare UM Cantitate 

  A DOTARI / ECHIP.  CU MONTAJ     

  FOTBAL     

1 1.1.12.A.1 Gazon artificial mp --    

2 1.1.12.A.2 Porti de fotbal buc 3,000  

3 1.1.12.A.3 Steaguri semnalizare - teren fotbal buc 6,000  

4 1.1.12.A.4 Porti de antrenament mici- teren fotbal buc 6,000  
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5 1.1.12.A.5 Banci de rezerve - fotbal, 23 locuri buc 2,000  

    ATLETISM     

6 1.1.12.A.6 Banci de echipare - atletism, 6 locuri buc 6,000  

7 1.1.12.A.7 Tabela de afisare,  buc 1,000  

8 1.1.12.A.8 
Block start atletism din otel/aluminiu, unghi 
reglabil al pedalei si elemente de fixare 

buc 16,000  

9 1.1.12.A.9 
Garduri saritura-obstacole atletism, pentru 
competitie 

buc 16,000  

10 1.1.12.A.10 Gard reglabil pentru antrenament buc 32,000  

11 1.1.12.A.11 Bare de aluminiu stafeta buc 16,000  

12 1.1.12.A.12 
Saltea atletism monobloc, 6,00x4,00x0,70m, 
inclusiv grilaj suport metalic 

buc 2,000  

13 1.1.12.A.13 Stacheta pentru saritura in inaltime  buc 2,000  

14 1.1.12.A.14 Suport stacheta pentru saritura in inaltime  buc 2,000  

15 1.1.12.A.15 Prag saritura in lungime/triplustart buc 2,000  

16 1.1.12.A.16 
Cusca atletism pentru aruncarea discului si a 
ciocanului, inclusiv plasa de protectie 

buc 2,000  

17 1.1.12.A.17 Discuri atletism 0,75-2kg buc 16,000  

18 1.1.12.A.18 Sulita atletism antrenament, 800g buc 16,000  

19 1.1.12.A.19 
Saltea atletism monobloc, 6,00x4,00x0,70m, 
pentru saritura cu prajina 

buc 1,000  

20 1.1.12.A.20 Stacheta pentru saritura cu prajina buc 2,000  

21 1.1.12.A.21 Suport stacheta pentru saritura cu prajina buc 1,000  

22 1.1.12.A.22 Prajina saritura inaltime, aluminiu, L 4m buc 4,000  

23 1.1.12.A.23 Ruleta pentru atletism, 20m, din fibra de sticla buc 2,000  

24 1.1.12.A.24 Ruleta pentru atletism, 50m, din fibra de sticla buc 3,000  

25 1.1.12.A.25 Megafon protabil (poratvoce) buc 2,000  

    TRIBUNA     

26 1.1.12.A.26 

Scaune spectatori - cadru otel zincat, nerabatabil, 
sezut cu spatar fix material plastic, fixat de 
gradena sau cu picior 

buc 1.080,000  

27 1.1.12.A.27 

Scaune insotitor persoana cu dizabilitati, cadru 
otel vopsit, sezut mobil spatar fix material plastic, 
pe picior 

buc 10,000  

  B DOTARI / ECHIP.  FARA MONTAJ     

    MOBILIER URBAN     

38 1.1.12.B.38 Banca de sezut buc 4,00  

35 1.1.12.B.39 Cos de gunoi buc 12,00  

36 1.1.12.B.40 Suport parcare biciclete buc 1,00  

37 1.1.12.B.41 Fantana de baut apa (tasnitoare) buc 4,00  

 

Obiect 1.3. – Cladire vestiare - Dotari si echipamente – arhitectura: 

1 1.1. 2 3 4 

Nr.crt. 
Nr. Crt. 

Subcapitol 
Descriere lucrare UM Cantitate 

  A DOTARI / ECHIP.  CU MONTAJ     

1                      -                                                                                       -             -                     -    

  B DOTARI / ECHIP.  FARA MONTAJ     

    Cabinete medicale     

1 1.3.12.B.1 Birou medic  buc 2,00  

2 1.3.12.B.2 Scaun  buc 4,00  
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3 1.3.12.B.3 Pat consultatie (rabatabil)  buc 2,00  

4 1.3.12.B.4 Vitrina medicala buc 2,00  

5 1.3.12.B.5 Fiset metalic  buc 2,00  

6 1.3.12.B.6 Aparat fizioterapie (multi)  buc 2,00  

7 1.3.12.B.7 Masa masaj buc 2,00  

8 1.3.12.B.8 Cuier (2m)  buc 2,00  

    Vestiare     

9 1.3.12.B.9 Uscator maini buc 16,00  

10 1.3.12.B.10 Uscator par buc 16,00  

11 1.3.12.B.11 Oglinzi buc 8,00  

12 1.3.12.B.12 Banci vestiare, L=3m buc 32,00  

13 1.3.12.B.13 Cuiere modulare buc 32,00  

14 1.3.12.B.14 Dulap haine, lockere suprapuse buc 176,00  

    Birou-vestiar antrenori     

15 1.3.12.B.15 Dulap vestiar antrenori buc 16,00  

16 1.3.12.B.16 Birou antrenori buc 8,00  

17 1.3.12.B.17 Scaun buc 24,00  

18 1.3.12.B.18 Dulap depozitare buc 8,00  

    Magazie materiale sportive     

19 1.3.12.B.19  Rafturi metalice magazie  buc 4,00  

    Sala sedinte     

20 1.3.12.B.20 Scaun birou  buc 22,00  

21 1.3.12.B.21 Masa şedinţa 120x60cm buc 1,00  

22 1.3.12.B.22 Panou tactic buc 1,00  

    Birouri angajati     

23 1.3.12.B.23 Birou 1,60x0,80m buc 2,00  

24 1.3.12.B.24 Scaun birou buc 6,00  

25 1.3.12.B.25 Fiset metalic buc 4,00  

    Vestiare personal     

26 1.3.12.B.26 Scaun buc 2,00  

27 1.3.12.B.27 Dulap cu cuier buc 2,00  

    Hol Receptie-informatii     

28 1.3.12.B.28 Birou receptie (hol) buc 2,00  

29 1.3.12.B.29 Scaun birou buc 2,00  

30 1.3.12.B.30 
Demifotoliu hol asteptare buc               

4,00  

31 1.3.12.B.31 Masa cafea hol asteptare buc 1,00  

32 1.3.12.B.32 Cos de gunoi buc 20,00  

    Puncte de prim ajutor     

33 1.3.12.B.33 
Set complet dotare puncte prim ajutor tribune - 
pat, targa, trusa, dulap - 3.2.236 

buc 1,00  

    Dotari P.S.I.      

34 1.3.12.B.34 Stingator portabil cu spuma  (P6)  buc 6,00  

35 1.3.12.B.35 Stingator portabil cu CO2 tip G6  buc 6,00  

36 1.3.12.B.36 Lada cu nisip (cu lopata, canga, topto, galeata etc) buc 1,00  

 

OBIECT 2. 

Obiect 2.1. Arena „Simona Halep” - Dotari si echipamente – arhitectura: 

1 1.1. 2 3 4 

Nr.crt. 
Nr. Crt. 

Subcapitol 
Descriere lucrare UM Cantitate 
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  A DOTARI / ECHIP.  CU MONTAJ     

1 2.1.12.A.1 Turnicheti dubli buc 6,00  

2 2.1.12.A.2 Turnicheti simpli VIP buc 1,00  

3 2.1.12.A.3 Ascensor electric 13 persoane buc 1,00  

  B DOTARI     

    GRADENE     

1 2.1.12.B.1 

Scaun public general L=50cm cu sezut si spatar 
din PVC rezistent UV, sezut rabatabil, structura 
sustinere otel zincat, fixare cu ancore mecanice 
pe partea verticala a gradenei 

buc                              
2.604,00  

2 2.1.12.B.2 

Scaun public general L=54cm cu sezut si spatar 
din PVC rezistent UV, sezut rabatabil, structura 
sustinere otel zincat, fixare cu ancore mecanice 
pe partea verticala a gradenei 

buc                                  
708,00  

3 2.1.12.B.3 

Scaun public general L=54cm pentru insotitor 
persoana in carucior rulant, sezut si spatar din 
PVC rezistent UV, sezut rabatabil, structura 
sustinere otel zincat, fixare cu ancore mecanice 
pe partea orizontala a gradenei 

buc                                    
24,00  

4 2.1.12.B.4 

Scaun VIP L=60cm cu sezut si spatar captusit 
rezistent UV, sezut rabatabil, structura sustinere 
otel zincat, fixare cu ancore mecanice pe partea 
verticala a gradenei 

buc                                           
-    

   TEREN DE JOC     

5 2.1.12.B.5 Scaun arbitru teren principal buc 1,00  

6 2.1.12.B.6 Scaun arbitru terenuri antrenament buc 3,00  

7 2.1.12.B.7 Masina  aruncat mingi tenis buc 2,00  

8 2.1.12.B.8 Banca 240 cm cu spatar buc 6,00  

9 2.1.12.B.9 Fileu tenis de rezerva buc 4,00  

10 2.1.12.B.10 Tabela marcaj teren principal buc 1,00  

11 2.1.12.B.11 Tabela marcaj terenuri antrenament buc 3,00  

12 2.1.12.B.12 Stand frigorific teren principal buc 2,00  

13 2.1.12.B.13 Cos gheata  buc 4,00  

  APARATE RACORDAT      

14 2.1.12.B.14 Masina racordat rachete buc 1,00  

15 2.1.12.B.15 Trusa de scule pentru coarde buc 1,00  

16 2.1.12.B.16 Trusa cleme buc 1,00  

17 2.1.12.B.17 Sula pentru coarde buc 2,00  

18 2.1.12.B.18 Sula pentru coarde buc 2,00  

19 2.1.12.B.19 Fixator de coarde rotativ buc 2,00  

20 2.1.12.B.20 Calibrator tensiune coarde buc 2,00  

21 2.1.12.B.21 Clema de corzi buc 2,00  

  ACCESORII ANTRENAMENT   

22 2.1.12.B.22 Cos mingi buc 5,00  

23 2.1.12.B.23 Plasa de recuperare buc 2,00  

24 2.1.12.B.24 Panou antrenament 4 module buc 2,00  

25 2.1.12.B.25 Dispozitiv adunat mingi buc 2,00  

26 2.1.12.B.26 Curatator incaltaminte buc 3,00  

27 2.1.12.B.27 Panou magnetic turneu buc 1,00  

28 2.1.12.B.28 Dispozitiv adunat apa 52l buc 2,00  

29 2.1.12.B.29 Dispozitiv indepartat apa - super racleta buc 2,00  
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30 2.1.12.B.30 Courtmaster Rain Shuttle buc 2,00  

  PUBELE GUNOI   

31 2.1.12.B.31 Pubela gunoi carton buc 12,00  

34 2.1.12.B.34 Pubela gunoi hartie buc 12,00  

35 2.1.12.B.35 Pubela gunoi umed buc 12,00  

36 2.1.12.B.36 Pubela gunoi metale si neferoase buc 12,00  

37 2.1.12.B.37 Cos gunoi diverse cuve sortare la spatii interioare buc 4,00  

38 2.1.12.B.38 Scrumiera montaj pe perete/stalp buc 6,00  

  MOBILIER   

39 2.1.12.B.39 Dulapuri modulare vestiare buc 84,00  

40 2.1.12.B.40 Banci vestiare - diverse lungimi m 14,00  

41 2.1.12.B.41 Canapea lounge club L=3m,  buc 3,00  

42 2.1.12.B.42 Fotoliu lounge club buc 6,00  

43 2.1.12.B.43 Scaun demifotoliu buc 12,00  

44 2.1.12.B.44 Masa joasa club buc 8,00  

45 2.1.12.B.45 Scaun birou buc 16,00  

46 2.1.12.B.46 Masa birou, blat PAL melaminat 150x75xh74 buc 6,00  

47 2.1.12.B.47 
Masa lucru, blat rezistent la uzura mecanica, 
150x75xh74 

buc 6,00  

 

Obiect 2.2. Terenuri de antrenamet tensi de camp - Dotari si echipamente – arhitectura: 

1 1.1. 2 3 4 

Nr.crt. 
Nr. Crt. 

Subcapitol 
Descriere lucrare UM Cantitate 

  A DOTARI / ECHIP.  CU MONTAJ     

  
TEREN DE ANTRENAMENT TENIS     

1 2.1.12.A.1 
Set complet fileu de tenis, inclusiv stalpi cu 
macara interioara + set stalpisori inaltare 

buc 4,00  

2 2.1.12.A.2 Montaj fileu de tenis, inclusiv fundatii stalpi buc 4,00  

3 2.1.12.A.3 Marcaje teren tenis plus montare linii buc 4,00  

4 2.1.12.A.4 Banda fileu plus dispozitiv fixare buc 4,00  

5 2.1.12.A.5 Scaun arbitru terenuri antrenament buc 4,00  

  2.1.12.A.6 Banca 240 cm cu spatar buc 8,00  

6 2.1.12.A.7 Umbrela de soare pentru banci - cca 500x300 buc 4,00  

7 2.1.12.A.8 Tabela marcaj terenuri antrenament buc 4,00  

8 2.1.12.A.9 Perie teren buc 2,00  

9 2.1.12.A.10 Grebla caucuiuc plus coada lemn buc 2,00  

10 2.1.12.A.11 

Plasă de traul extra grea, cu unul sau două 
straturi, acoperită cu PVC, cu bara de tracțiune 
din lemn triunghiular + cablu de tragere. Lățime 
de lucru de 200 cm.  

buc 2,00  

11 2.1.12.A.12 
Traul pentru nivelare si curatare teren de joc. 
Lățime de lucru de 200 cm.  

buc 1,00  

12 2.1.12.A.13 Perie linii plus coada buc 1,00  

13 2.1.12.A.14 Razuitor grosier, latime 80 cm buc 1,00  

14 2.1.12.A.15 Razuitor fin buc 1,00  

15 2.1.12.A.16 
Impingator de zgura / racleta din tabla de 
aluminiu latime 100 cm 

buc 1,00  

16 2.1.12.A.17 Dispozitiv indepartat apa - super racleta buc 2,00  

17 2.1.12.A.18 Courtmaster Rain Shuttle buc 2,00  

    ACCESORII TERENURI ANTRENAMENT     
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18 2.1.12.A.19 Plasa de recuperare buc 2,00  

19 2.1.12.A.20 Panou antrenament 4 module (sau perete betin) buc 2,00  

20 2.1.12.A.21 Panou magnetic turneu buc 1,00  

    DIVERSE      

21 2.1.12.A.22 Pubele gunoi buc 1,00 

22 2.1.12.A.23 Pubela gunoi reciclare 3 tipuri gunoi buc 4,00  

 

OBIECT 3. – CENTRU SPORTIV DE RECUPERARE, REFACERE SI CANTONAMENT 

Obiect 3. - Dotari si echipamente - arhitectura  

1 1.1. 2 3 4 

Nr.crt. 
Nr. Crt. 

Subcapitol 
Descriere lucrare UM Cantitate 

  A DOTARI / ECHIP.  CU MONTAJ     

1                      -                                                                                          -             -             -    

  B DOTARI / ECHIP.  FARA MONTAJ     

    Cabinete medicale     

1 3.0.12.B.1 Birou medic  buc 2,00  

2 3.0.12.B.2 Scaun  buc 4,00  

3 3.0.12.B.3 Pat consultatie (rabatabil)  buc 2,00  

4 3.0.12.B.4 Vitrina medicala buc 2,00  

5 3.0.12.B.5 Fiset metalic  buc  2,00  

6 3.0.12.B.6 Aparat fizioterapie (multi)  buc 2,00  

7 3.0.12.B.7 Masa masaj buc 2,00  

8 3.0.12.B.8 Cuier (2m)  buc 2,00  

    Vestiare     

9 3.0.12.B.9 Uscator maini buc 16,00  

10 3.0.12.B.10 Uscator par buc 16,00  

11 3.0.12.B.11 Oglinzi buc 8,00  

12 3.0.12.B.12 Banci vestiare, L=3m buc 32,00  

13 3.0.12.B.13 Cuiere modulare buc 32,00  

14 3.0.12.B.14 Dulap haine, lockere suprapuse buc 176,00  

    Birou-vestiar antrenori     

15 3.0.12.B.15 Dulap vestiar antrenori buc 16,00  

16 3.0.12.B.16 Birou antrenori buc 8,00  

17 3.0.12.B.17 Scaun buc 24,00  

18 3.0.12.B.18 Dulap depozitare buc 8,00  

    Magazie materiale sportive     

19 3.0.12.B.19  Rafturi metalice magazie  buc 4,00  

    Sala sedinte     

20 3.0.12.B.20 Scaun birou  buc 22,00  

21 3.0.12.B.21 Masa şedinţa 120x60cm buc 1,00  

22 3.0.12.B.22 Panou tactic buc 1,00  

    Birouri angajati     

23 3.0.12.B.23 Birou 1,60x0,80m buc 2,00  

24 3.0.12.B.24 Scaun birou buc 6,00  

25 3.0.12.B.25 Fiset metalic buc 4,00  

    Vestiare personal     

26 3.0.12.B.26 Scaun buc 2,00  

27 3.0.12.B.27 Dulap cu cuier buc 2,00  

    Hol Receptie-informatii     
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28 3.0.12.B.28 Birou receptie (hol) buc 2,00  

29 3.0.12.B.29 Scaun birou buc 2,00  

30 3.0.12.B.30 Demifotoliu hol asteptare buc 4,00  

31 3.0.12.B.31 Masa cafea hol asteptare buc 1,00  

32 3.0.12.B.32 Cos de gunoi buc 20,00  

    Puncte de prim ajutor     

33 3.0.12.B.33 
Set complet dotare puncte prim ajutor tribune - 
pat, targa, trusa, dulap - 3.2.236 

buc 1,00  

    Dotari P.S.I.      

34 3.0.12.B.34 Stingator portabil cu spuma  (P6)  buc 6,00  

35 3.0.12.B.35 Stingator portabil cu CO2 tip G6  buc 6,00  

36 3.0.12.B.36 
Lada cu nisip (cu lopata, canga, topto, galeata 
etc.) 

buc 1,00  

 

OBIECT 4. AMENAJARI EXTERIOARE  

Obiect 4. - Dotari si echipamente - arhitectura 

1 1.1. 2 3 4 

Nr.crt. Nr. Crt. 
Subcapitol 

Descriere lucrare UM Cantitate 

  A DOTARI / ECHIP.  CU MONTAJ     

1 4.1.12.A.1 Fantana de baut apa (tasnitoare) buc 2,00 

  B DOTARI / ECHIP.  FARA MONTAJ     

    Mobilier urban     

1 4.1.12.B.1 Banca de sezut buc  5,00  

2 4.1.12.B.2 Cos de gunoi buc  5,00  

3 4.1.12.B.3 Suport parcare biciclete buc 1,00  

  C SEMNE DE CIRCULATIE     

4 4.1.6.C.1 Panou de semnalizare pe stalp, inclusiv beton 
fundatie  

buc 5,00  

5 4.1.6.C.2 Marcaj stradal - vopsea de trafic - pe carosalbil ml 25,00  

6 4.1.6.C.3 Marcaj stradal - vopsea de trafic - in parcare ml 75,00  
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 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2 Amenajarea terenului 8,126,333.74                   1,544,003.41          9,670,337.15          

1.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                          -                          

1.2.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                          -                          

1.2.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                          -                          

1.2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE -                          -                          

1.2.5 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 8,126,333.74                  1,544,003.41          9,670,337.15          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
831,854.23                      158,052.30             989,906.53             

1.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
763,428.95                     145,051.50             908,480.45             

1.3.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
46,735.58                       8,879.76                 55,615.34               

1.3.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
21,689.70                       4,121.04                 25,810.74               

1.3.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE -                          -                          

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  3,489,500.00                   663,005.00             4,152,505.00          

1.4.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                          -                          

1.4.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                          -                          

1.4.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                          -                          

1.4.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE -                          -                          

1.4.5
Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

Relocare utilitati existente
3,489,500.00                  663,005.00             4,152,505.00          

12,447,687.97                 2,365,060.71          14,812,748.68        

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
4,202,645.01                   798,502.55             5,001,147.57          

2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
2,980,719.18                  566,336.64             3,547,055.82          

2.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
517,875.31                     98,396.31               616,271.62             

2.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
614,264.98                     116,710.35             730,975.33             

2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 89,785.54                       17,059.25               106,844.79             

4,202,645.01                   798,502.55             5,001,147.57          

3

3.1 Studii 2,626,653.13                   499,064.10             3,125,717.23          

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 1,344,846.40                  255,520.82             1,600,367.22          

3.1.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
953,830.14                     181,227.73             1,135,057.86          

3.1.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
165,720.10                     31,486.82               197,206.92             

3.1.1.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
196,564.79                     37,347.31               233,912.11             

3.1.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 28,731.37                       5,458.96                 34,190.33               

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 105,066.13                     19,962.56               125,028.69             

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
1,176,740.60                  223,580.71             1,400,321.32          

3.1.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
834,601.37                     158,574.26             993,175.63             

3.1.3.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
145,005.09                     27,550.97               172,556.05             

3.1.3.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
171,994.20                     32,678.90               204,673.09             

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1 

Total capitol 2 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliNr. crt.

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  



3.1.3.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 25,139.95                       4,776.59                 29,916.54               

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

133,291.25                      25,325.34               158,616.59             

3.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
37,480.65                       7,121.32                 44,601.97               

3.2.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
32,420.40                       6,159.88                 38,580.28               

3.2.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
34,740.20                       6,600.64                 41,340.84               

3.2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 28,650.00                       5,443.50                 34,093.50               

3.3 Expertizare tehnică 80,698.65                        15,332.74               96,031.39               

3.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                          -                          

3.3.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                                  -                          -                          

3.3.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                                  -                          -                          

3.3.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE -                                  -                          -                          

3.3.5 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 80,698.65                       15,332.74               96,031.39               

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 246,771.57                      46,886.60               293,658.17             

3.4.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
178,843.15                     33,980.20               212,823.35             

3.4.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
31,072.52                       5,903.78                 36,976.30               

3.4.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
36,855.90                       7,002.62                 43,858.52               

3.4.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE -                                  -                          -                          

3.5 Proiectare                                15,637,792.85                 2,971,180.64          18,608,973.49        

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                                  -                          -                          

3.5.2.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                                  -                          -                          

3.5.2.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                                  -                          -                          

3.5.2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE -                                  -                          -                          

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
928,535.30                     176,421.71             1,104,957.01          

3.5.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
510,694.42                     97,031.94               607,726.35             

3.5.3.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
232,133.83                     44,105.43               276,239.25             

3.5.3.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
139,280.30                     26,463.26               165,743.55             

3.5.3.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 46,426.77                       8,821.09                 55,247.85               

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
5,883,703.02                  1,117,903.57          7,001,606.59          

3.5.4.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
4,010,385.18                  761,973.18             4,772,358.36          

3.5.4.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
725,025.43                     137,754.83             862,780.27             

3.5.4.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
859,970.98                     163,394.49             1,023,365.46          

3.5.4.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 125,699.76                     23,882.95               149,582.71             

3.5.4.5 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 162,621.67                     30,898.12               193,519.79             

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
840,529.00                     159,700.51             1,000,229.51          

3.5.5.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
572,912.17                     108,853.31             681,765.48             

3.5.5.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
103,575.06                     19,679.26               123,254.32             

3.5.5.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
122,853.00                     23,342.07               146,195.07             

3.5.5.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 17,957.11                       3,411.85                 21,368.96               

3.5.5.5 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 23,231.67                       4,414.02                 27,645.68               

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 7,985,025.53                  1,517,154.85          9,502,180.38          

3.5.6.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
5,442,665.60                  1,034,106.46          6,476,772.06          

3.5.6.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
983,963.09                     186,952.99             1,170,916.07          

3.5.6.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,167,103.47                  221,749.66             1,388,853.13          



3.5.6.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 170,592.53                     32,412.58               203,005.11             

3.5.6.5 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 220,700.84                     41,933.16               262,634.00             

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 8,405,290.03                   1,597,005.11          10,002,295.13        

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 4,202,645.01                  798,502.55             5,001,147.57          

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 2,941,851.51                  558,951.79             3,500,803.30          

3.8.1.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
2,005,192.59                  380,986.59             2,386,179.18          

3.8.1.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
362,512.72                     68,877.42               431,390.13             

3.8.1.1.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
429,985.49                     81,697.24               511,682.73             

3.8.1.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 62,849.88                       11,941.48               74,791.36               

3.8.1.1.5 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 81,310.84                       15,449.06               96,759.90               

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

1,260,793.50                  239,550.77             1,500,344.27          

3.8.1.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
859,368.25                     163,279.97             1,022,648.22          

3.8.1.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
155,362.59                     29,518.89               184,881.49             

3.8.1.1.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
184,279.50                     35,013.10               219,292.60             

3.8.1.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 26,935.66                       5,117.78                 32,053.44               

3.8.1.1.5 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 34,847.50                       6,621.03                 41,468.53               

3.8.2 Dirigenţie de şantier 4,202,645.01                  798,502.55             5,001,147.57          

3.8.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
2,864,560.84                  544,266.56             3,408,827.40          

3.8.2.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
517,875.31                     98,396.31               616,271.62             

3.8.2.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
614,264.98                     116,710.35             730,975.33             

3.8.2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 89,785.54                       17,059.25               106,844.79             

3.8.2.5 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 116,158.34                     22,070.08               138,228.42             

27,130,497.48                 5,154,794.52          32,285,292.00        

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 420,264,501.34               79,850,255.25        500,114,756.59      

4.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
298,071,917.81              56,633,664.38        354,705,582.19      

4.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
51,787,530.91                9,839,630.87          61,627,161.79        

4.1.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
61,426,498.42                11,671,034.70        73,097,533.12        

4.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 8,978,554.19                  1,705,925.30          10,684,479.49        

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 5,145,089.05                   977,566.92             6,122,655.97          

4.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
3,022,729.43                  574,318.59             3,597,048.02          

4.2.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,104,734.31                  209,899.52             1,314,633.83          

4.2.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
972,519.63                     184,778.73             1,157,298.35          

4.2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 45,105.68                       8,570.08                 53,675.76               

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   80,798,132.24                 15,351,645.13        96,149,777.37        

4.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
48,713,872.78                9,255,635.83          57,969,508.60        

4.3.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
16,239,882.84                3,085,577.74          19,325,460.57        

4.3.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
15,543,672.11                2,953,297.70          18,496,969.81        

4.3.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 300,704.52                     57,133.86               357,838.38             

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
2,566,024.00                   487,544.56             3,053,568.56          

4.4.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
2,566,024.00                  487,544.56             3,053,568.56          

4.5 Dotări 17,847,899.29                 3,391,100.87          21,239,000.16        

4.5.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
12,524,715.60                2,379,695.96          14,904,411.56        

4.5.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,601,716.00                  304,326.04             1,906,042.04          

4.5.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
3,329,247.00                  632,556.93             3,961,803.93          

4.5.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 392,220.69                     74,521.93               466,742.62             

4.6 Active necorporale

526,621,645.92               100,058,112.72      626,679,758.64      

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 



5

5.1 Organizare de şantier 12,607,935.04                 2,395,507.66          15,003,442.70        

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 8,405,290.03                  1,597,005.11          10,002,295.13        

5.1.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
5,845,280.02                  1,110,603.20          6,955,883.22          

5.1.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,035,750.62                  196,792.62             1,232,543.24          

5.1.1.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,228,529.97                  233,420.69             1,461,950.66          

5.1.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 179,571.08                     34,118.51               213,689.59             

5.1.1.5 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 116,158.34                     22,070.08               138,228.42             

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 4,202,645.01                  798,502.55             5,001,147.57          

6.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
2,922,640.01                  555,301.60             3,477,941.61          

6.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
517,875.31                     98,396.31               616,271.62             

6.1.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
614,264.98                     116,710.35             730,975.33             

6.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 89,785.54                       17,059.25               106,844.79             

6.1.5 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 58,079.17                       11,035.04               69,114.21               

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,963,522.64                   -                          4,963,522.64          

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
2,252,326.07                  -                          2,252,326.07          

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

450,465.21                     -                          450,465.21             

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
2,252,326.07                  -                          2,252,326.07          

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
8,405.29                         -                          8,405.29                 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 27,784,961.40                 5,279,142.67          33,064,104.07        

5.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
19,245,459.34                3,656,637.27          22,902,096.61        

5.3.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
3,718,946.15                  706,599.77             4,425,545.92          

5.3.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
4,271,281.48                  811,543.48             5,082,824.96          

5.3.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 517,330.89                     98,292.87               615,623.76             

5.3.5 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 31,943.54                       6,069.27                 38,012.82               

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

45,356,419.08                 7,674,650.32          53,031,069.40        

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 84,052.90                        15,970.05               100,022.95             

6.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
59,614.38                       11,326.73               70,941.12               

6.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
10,357.51                       1,967.93                 12,325.43               

6.1.3
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
12,285.30                       2,334.21                 14,619.51               

6.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 1,795.71                         341.19                    2,136.90                 

*6.2 Probe tehnologice şi teste 4,189,310.40                   795,968.98             4,985,279.38          

6.2.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

(incl. monitorizare pe perioada de executie)

3,009,871.88                  571,875.66             3,581,747.54          

6.2.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

(incl. monitorizare pe perioada de executie)

488,357.51                     92,787.93               581,145.43             

6.2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

(incl. monitorizare pe perioada de executie)

689,285.30                     130,964.21             820,249.51             

6.2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 1,795.71                         341.19                    2,136.90                 

4,273,363.30                   811,939.03             5,085,302.33          

620,032,258.75               116,863,059.86      736,895,318.61      

450,465,213.39               85,588,390.54        536,053,603.93      

NOTE:

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

*Include cheltuieli cu lucrarile de monitorizare pe perioada executiei

Nu sunt cuprinse in deviz taxele pentru depozitarea deseurilor. Ele vor fi corelate cu taxele locale.



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2 Amenajarea terenului -                                  -                          -                          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
763,428.95                      145,051.50             908,480.45             

1.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
763,428.95                     145,051.50             908,480.45             

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                                  -                          -                          

763,428.95                      145,051.50             908,480.45             

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
2,980,719.18                   566,336.64             3,547,055.82          

2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
2,980,719.18                  566,336.64             3,547,055.82          

2,980,719.18                   566,336.64             3,547,055.82          

3

3.1 Studii 1,862,949.49                   353,960.40             2,216,909.89          

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 953,830.14                     181,227.73             1,135,057.86          

3.1.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
953,830.14                     181,227.73             1,135,057.86          

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 74,517.98                       14,158.42               88,676.40               

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
834,601.37                     158,574.26             993,175.63             

3.1.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
834,601.37                     158,574.26             993,175.63             

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

37,480.65                        7,121.32                 44,601.97               

3.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
37,480.65                       7,121.32                 44,601.97               

3.3 Expertizare tehnică -                                  -                          -                          

3.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                                  -                          -                          

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 178,843.15                      33,980.20               212,823.35             

3.4.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
178,843.15                     33,980.20               212,823.35             

3.5 Proiectare                                10,536,657.36                 2,001,964.90          12,538,622.26        

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
510,694.42                     97,031.94               607,726.35             

3.5.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
510,694.42                     97,031.94               607,726.35             

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
4,010,385.18                  761,973.18             4,772,358.36          

3.5.4.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
4,010,385.18                  761,973.18             4,772,358.36          

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
572,912.17                     108,853.31             681,765.48             

3.5.5.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
572,912.17                     108,853.31             681,765.48             

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 5,442,665.60                  1,034,106.46          6,476,772.06          

3.5.6.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
5,442,665.60                  1,034,106.46          6,476,772.06          

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 5,729,121.68                   1,088,533.12          6,817,654.80          

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2,864,560.84                  544,266.56             3,408,827.40          

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 2,005,192.59                  380,986.59             2,386,179.18          

3.8.1.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
2,005,192.59                  380,986.59             2,386,179.18          

Total capitol 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 1 

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

Obiectul 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

859,368.25                     163,279.97             1,022,648.22          

3.8.1.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
859,368.25                     163,279.97             1,022,648.22          

3.8.2 Dirigenţie de şantier 2,864,560.84                  544,266.56             3,408,827.40          

3.8.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
2,864,560.84                  544,266.56             3,408,827.40          

18,345,052.33                 3,485,559.94          21,830,612.27        

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 298,071,917.81               56,633,664.38        354,705,582.19      

4.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
298,071,917.81              56,633,664.38        354,705,582.19      

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 3,022,729.43                   574,318.59             3,597,048.02          

4.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
3,022,729.43                  574,318.59             3,597,048.02          

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   48,713,872.78                 9,255,635.83          57,969,508.60        

4.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
48,713,872.78                9,255,635.83          57,969,508.60        

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
2,566,024.00                   487,544.56             3,053,568.56          

4.4.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
2,566,024.00                  487,544.56             3,053,568.56          

4.5 Dotări 12,524,715.60                 2,379,695.96          14,904,411.56        

4.5.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
12,524,715.60                2,379,695.96          14,904,411.56        

4.6 Active necorporale

364,899,259.61               69,330,859.33        434,230,118.94      

5

5.1 Organizare de şantier 8,767,920.03                   1,665,904.81          10,433,824.83        

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 5,845,280.02                  1,110,603.20          6,955,883.22          

5.1.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
5,845,280.02                  1,110,603.20          6,955,883.22          

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 2,922,640.01                  555,301.60             3,477,941.61          

5.1.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
2,922,640.01                  555,301.60             3,477,941.61          

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,423,370.11                   -                          3,423,370.11          

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
1,553,420.38                  -                          1,553,420.38          

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

310,684.08                     -                          310,684.08             

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
1,553,420.38                  -                          1,553,420.38          

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
5,845.28                         -                          5,845.28                 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 19,245,459.34                 3,656,637.27          22,902,096.61        

5.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
19,245,459.34                3,656,637.27          22,902,096.61        

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

31,436,749.48                 5,322,542.08          36,759,291.56        

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 59,614.38                        11,326.73               70,941.12               

6.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
59,614.38                       11,326.73               70,941.12               

*6.2 Probe tehnologice şi teste 3,009,871.88                   571,875.66             3,581,747.54          

6.2.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

(incl. monitorizare pe perioada de executie)

3,009,871.88                  571,875.66             3,581,747.54          

3,069,486.27                   583,202.39             3,652,688.66          

421,494,695.81               79,433,551.88        500,928,247.70      

310,684,075.38               59,029,974.32        369,714,049.71      

NOTE:

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

*Include cheltuieli cu lucrarile de monitorizare pe perioada executiei

Nu sunt cuprinse in deviz taxele pentru depozitarea deseurilor. Ele vor fi corelate cu taxele locale.



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2 Amenajarea terenului -                                  -                          -                          

1.2.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje -                          -                          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
509,609.22                      96,825.75               606,434.97             

1.3.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 509,609.22                     96,825.75               606,434.97             

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                                  -                          -                          

1.4.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje -                          -                          

509,609.22                      96,825.75               606,434.97             

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
2,637,052.61                   501,040.00             3,138,092.61          

2.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 2,637,052.61                  501,040.00             3,138,092.61          

2,637,052.61                   501,040.00             3,138,092.61          

3

3.1 Studii 1,648,157.88                   313,150.00             1,961,307.88          

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 843,856.84                     160,332.80             1,004,189.63          

3.1.1.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 843,856.84                     160,332.80             1,004,189.63          

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 65,926.32                       12,526.00               78,452.32               

3.1.2.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 65,926.32                       12,526.00               78,452.32               

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
738,374.73                     140,291.20             878,665.93             

3.1.3.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 738,374.73                     140,291.20             878,665.93             

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

33,732.59                        6,409.19                 40,141.78               

3.2.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 33,732.59                       6,409.19                 40,141.78               

3.3 Expertizare tehnică -                                  -                          -                          

3.3.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje -                                  -                          -                          

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 158,223.16                      30,062.40               188,285.56             

3.4.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 158,223.16                     30,062.40               188,285.56             

3.5 Proiectare                                9,282,754.93                   1,763,723.44          11,046,478.36        

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.2.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje -                                  -                          -                          

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
459,624.97                     87,328.74               546,953.72             

3.5.3.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 459,624.97                     87,328.74               546,953.72             

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
3,529,251.98                  670,557.88             4,199,809.86          

3.5.4.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 3,529,251.98                  670,557.88             4,199,809.86          

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
504,178.85                     95,793.98               599,972.84             

3.5.5.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 504,178.85                     95,793.98               599,972.84             

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 4,789,699.12                  910,042.83             5,699,741.95          

3.5.6.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 4,789,699.12                  910,042.83             5,699,741.95          

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 5,041,788.54                   957,939.82             5,999,728.37          

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2,520,894.27                  478,969.91             2,999,864.18          

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 1,764,625.99                  335,278.94             2,099,904.93          

3.8.1.1.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 1,764,625.99                  335,278.94             2,099,904.93          

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

756,268.28                     143,690.97             899,959.26             

3.8.1.2.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 756,268.28                     143,690.97             899,959.26             

3.8.2 Dirigenţie de şantier 2,520,894.27                  478,969.91             2,999,864.18          

3.8.2.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 2,520,894.27                  478,969.91             2,999,864.18          

16,164,657.09                 3,071,284.85          19,235,941.94        

4

Total capitol 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 1 

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



4.1 Construcţii şi instalaţii 263,705,260.99               50,103,999.59        313,809,260.57      

4.1.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 263,705,260.99              50,103,999.59        313,809,260.57      

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 2,784,731.69                   529,099.02             3,313,830.71          

4.2.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 2,784,731.69                  529,099.02             3,313,830.71          

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   46,521,448.23                 8,839,075.16          55,360,523.39        

4.3.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 46,521,448.23                8,839,075.16          55,360,523.39        

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
2,566,024.00                   487,544.56             3,053,568.56          

4.4.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 2,566,024.00                  487,544.56             3,053,568.56          

4.5 Dotări 11,401,606.60                 2,166,305.25          13,567,911.85        

4.5.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 11,401,606.60                2,166,305.25          13,567,911.85        

4.6 Active necorporale

326,979,071.51               62,126,023.59        389,105,095.09      

5

5.1 Organizare de şantier 7,736,920.32                   1,470,014.86          9,206,935.18          

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 5,157,946.88                  980,009.91             6,137,956.79          

5.1.1.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 5,157,946.88                  980,009.91             6,137,956.79          

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 2,578,973.44                  490,004.95             3,068,978.39          

5.1.2.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 2,578,973.44                  490,004.95             3,068,978.39          

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,027,898.56                   -                          3,027,898.56          

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
1,373,973.01                  -                          1,373,973.01          

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

274,794.60                     -                          274,794.60             

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
1,373,973.01                  -                          1,373,973.01          

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
5,157.95                         -                          5,157.95                 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 17,222,513.84                 3,272,277.63          20,494,791.47        

5.3.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 17,222,513.84                3,272,277.63          20,494,791.47        

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

27,987,332.73                 4,742,292.49          32,729,625.22        

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 52,741.05                        10,020.80               62,761.85               

6.1.1 Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje 52,741.05                       10,020.80               62,761.85               

*6.2 Probe tehnologice şi teste 2,464,696.88                   468,292.41             2,932,989.29          

6.2.1
Obiectul 1.1: Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje

(incl. monitorizare pe perioada de executie)
2,464,696.88                  468,292.41             2,932,989.29          

2,517,437.94                   478,313.21             2,995,751.14          

376,795,161.09               71,015,779.88        447,810,940.97      

274,794,601.39               52,210,974.26        327,005,575.65      

NOTE:

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

*Include cheltuieli cu lucrarile de monitorizare pe perioada executiei

Nu sunt cuprinse in deviz taxele pentru depozitarea deseurilor. Ele vor fi corelate cu taxele locale.



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2 Amenajarea terenului -                                  -                          -                          

1.2.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
-                          -                          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
251,316.32                      47,750.10               299,066.42             

1.3.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
251,316.32                     47,750.10               299,066.42             

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                                  -                          -                          

1.4.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
-                          -                          

251,316.32                      47,750.10               299,066.42             

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
258,158.56                      49,050.13               307,208.69             

2.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
258,158.56                     49,050.13               307,208.69             

258,158.56                      49,050.13               307,208.69             

3

3.1 Studii 161,349.10                      30,656.33               192,005.43             

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 82,610.74                       15,696.04               98,306.78               

3.1.1.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
82,610.74                       15,696.04               98,306.78               

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 6,453.96                         1,226.25                 7,680.22                 

3.1.2.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
6,453.96                         1,226.25                 7,680.22                 

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
72,284.40                       13,734.04               86,018.43               

3.1.3.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
72,284.40                       13,734.04               86,018.43               

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

2,998.45                          569.71                    3,568.16                 

3.2.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
2,998.45                         569.71                    3,568.16                 

3.3 Expertizare tehnică -                                  -                          -                          

3.3.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
-                                  -                          -                          

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 15,489.51                        2,943.01                 18,432.52               

3.4.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
15,489.51                       2,943.01                 18,432.52               

3.5 Proiectare                                944,410.53                      179,438.00             1,123,848.53          

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.2.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
-                                  -                          -                          

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
40,855.55                       7,762.56                 48,618.11               

3.5.3.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
40,855.55                       7,762.56                 48,618.11               

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
361,421.99                     68,670.18               430,092.17             

3.5.4.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
361,421.99                     68,670.18               430,092.17             

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
51,631.71                       9,810.03                 61,441.74               

3.5.5.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
51,631.71                       9,810.03                 61,441.74               

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 490,501.27                     93,195.24               583,696.52             

3.5.6.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
490,501.27                     93,195.24               583,696.52             

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

Total capitol 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 1 

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, gradene

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 516,317.13                      98,100.25               614,417.38             

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 258,158.56                     49,050.13               307,208.69             

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 180,711.00                     34,335.09               215,046.08             

3.8.1.1.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
180,711.00                     34,335.09               215,046.08             

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

77,447.57                       14,715.04               92,162.61               

3.8.1.2.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
77,447.57                       14,715.04               92,162.61               

3.8.2 Dirigenţie de şantier 258,158.56                     49,050.13               307,208.69             

3.8.2.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
258,158.56                     49,050.13               307,208.69             

1,640,564.73                   311,707.30             1,952,272.03          

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 25,815,856.49                 4,905,012.73          30,720,869.22        

4.1.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
25,815,856.49                4,905,012.73          30,720,869.22        

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 122,177.86                      23,213.79               145,391.65             

4.2.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
122,177.86                     23,213.79               145,391.65             

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   814,519.06                      154,758.62             969,277.68             

4.3.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
814,519.06                     154,758.62             969,277.68             

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
-                                  -                          -                          

4.4.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
-                                  -                          -                          

4.5 Dotări 753,507.00                      143,166.33             896,673.33             

4.5.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
753,507.00                     143,166.33             896,673.33             

4.6 Active necorporale

27,506,060.40                 5,226,151.48          32,732,211.88        

5

5.1 Organizare de şantier 774,475.69                      147,150.38             921,626.08             

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 516,317.13                     98,100.25               614,417.38             

5.1.1.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
516,317.13                     98,100.25               614,417.38             

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 258,158.56                     49,050.13               307,208.69             

5.1.2.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
258,158.56                     49,050.13               307,208.69             

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 297,118.41                      -                          297,118.41             

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
134,819.13                     -                          134,819.13             

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

26,963.83                       -                          26,963.83               

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
134,819.13                     -                          134,819.13             

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
516.32                            -                          516.32                    

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1,473,813.15                   280,024.50             1,753,837.65          

5.3.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
1,473,813.15                  280,024.50             1,753,837.65          

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

2,545,407.25                   427,174.88             2,972,582.13          

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 5,163.17                          981.00                    6,144.17                 

6.1.1
Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene
5,163.17                         981.00                    6,144.17                 

*6.2 Probe tehnologice şi teste 323,300.00                      61,427.00               384,727.00             

6.2.1

Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, 

gradene

(incl. monitorizare pe perioada de executie)

323,300.00                     61,427.00               384,727.00             

328,463.17                      62,408.00               390,871.17             

32,529,970.43                 6,124,241.89          38,654,212.32        

26,963,826.36                 5,123,127.01          32,086,953.37        

NOTE:

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

*Include cheltuieli cu lucrarile de monitorizare pe perioada executiei

Nu sunt cuprinse in deviz taxele pentru depozitarea deseurilor. Ele vor fi corelate cu taxele locale.



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2 Amenajarea terenului -                                  -                          -                          

1.2.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi -                          -                          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
2,503.41                          475.65                    2,979.06                 

1.3.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 2,503.41                         475.65                    2,979.06                 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                                  -                          -                          

1.4.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi -                          -                          

2,503.41                          475.65                    2,979.06                 

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
85,508.00                        16,246.52               101,754.52             

2.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 85,508.00                       16,246.52               101,754.52             

85,508.00                        16,246.52               101,754.52             

3

3.1 Studii 53,442.50                        10,154.08               63,596.58               

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 27,362.56                       5,198.89                 32,561.45               

3.1.1.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 27,362.56                       5,198.89                 32,561.45               

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 2,137.70                         406.16                    2,543.86                 

3.1.2.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 2,137.70                         406.16                    2,543.86                 

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
23,942.24                       4,549.03                 28,491.27               

3.1.3.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 23,942.24                       4,549.03                 28,491.27               

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

749.61                             142.43                    892.04                    

3.2.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 749.61                            142.43                    892.04                    

3.3 Expertizare tehnică -                                  -                          -                          

3.3.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi -                                  -                          -                          

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 5,130.48                          974.79                    6,105.27                 

3.4.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 5,130.48                         974.79                    6,105.27                 

3.5 Proiectare                                309,491.90                      58,803.46               368,295.36             

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.2.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi -                                  -                          -                          

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
10,213.89                       1,940.64                 12,154.53               

3.5.3.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 10,213.89                       1,940.64                 12,154.53               

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
119,711.20                     22,745.13               142,456.33             

3.5.4.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 119,711.20                     22,745.13               142,456.33             

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
17,101.60                       3,249.30                 20,350.90               

3.5.5.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 17,101.60                       3,249.30                 20,350.90               

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 162,465.21                     30,868.39               193,333.60             

3.5.6.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 162,465.21                     30,868.39               193,333.60             

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 171,016.01                      32,493.04               203,509.05             

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 85,508.00                       16,246.52               101,754.52             

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 59,855.60                       11,372.56               71,228.17               

3.8.1.1.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 59,855.60                       11,372.56               71,228.17               

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

25,652.40                       4,873.96                 30,526.36               

3.8.1.2.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 25,652.40                       4,873.96                 30,526.36               

3.8.2 Dirigenţie de şantier 85,508.00                       16,246.52               101,754.52             

3.8.2.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 85,508.00                       16,246.52               101,754.52             

539,830.50                      102,567.80             642,398.30             

4

Total capitol 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 1 

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



4.1 Construcţii şi instalaţii 8,550,800.34                   1,624,652.06          10,175,452.40        

4.1.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 8,550,800.34                  1,624,652.06          10,175,452.40        

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 115,819.88                      22,005.78               137,825.66             

4.2.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 115,819.88                     22,005.78               137,825.66             

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   1,377,905.49                   261,802.04             1,639,707.53          

4.3.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 1,377,905.49                  261,802.04             1,639,707.53          

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
-                                  -                          -                          

4.4.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi -                                  -                          -                          

4.5 Dotări 369,602.00                      70,224.38               439,826.38             

4.5.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 369,602.00                     70,224.38               439,826.38             

4.6 Active necorporale

10,414,127.71                 1,978,684.26          12,392,811.97        

5

5.1 Organizare de şantier 256,524.01                      48,739.56               305,263.57             

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 171,016.01                     32,493.04               203,509.05             

5.1.1.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 171,016.01                     32,493.04               203,509.05             

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 85,508.00                       16,246.52               101,754.52             

5.1.2.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 85,508.00                       16,246.52               101,754.52             

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 98,353.14                        -                          98,353.14               

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
44,628.24                       -                          44,628.24               

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

8,925.65                         -                          8,925.65                 

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
44,628.24                       -                          44,628.24               

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
171.02                            -                          171.02                    

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 549,132.35                      104,335.15             653,467.50             

5.3.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 549,132.35                     104,335.15             653,467.50             

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

904,009.50                      153,074.71             1,057,084.21          

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 1,710.16                          324.93                    2,035.09                 

6.1.1 Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi 1,710.16                         324.93                    2,035.09                 

*6.2 Probe tehnologice şi teste 221,875.00                      42,156.25               264,031.25             

6.2.1
Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi

(incl. monitorizare pe perioada de executie)
221,875.00                     42,156.25               264,031.25             

223,585.16                      42,481.18               266,066.34             

12,169,564.28                 2,293,530.12          14,463,094.40        

8,925,647.64                   1,695,873.05          10,621,520.69        

NOTE:

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

*Include cheltuieli cu lucrarile de monitorizare pe perioada executiei

Nu sunt cuprinse in deviz taxele pentru depozitarea deseurilor. Ele vor fi corelate cu taxele locale.



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2 Amenajarea terenului -                          -                          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
46,735.58                        8,879.76                 55,615.34               

1.3.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
46,735.58                       8,879.76                 55,615.34               

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                                  -                          -                          

46,735.58                        8,879.76                 55,615.34               

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
517,875.31                      98,396.31               616,271.62             

2.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
517,875.31                     98,396.31               616,271.62             

517,875.31                      98,396.31               616,271.62             

3

3.1 Studii 323,672.07                      61,497.69               385,169.76             

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 165,720.10                     31,486.82               197,206.92             

3.1.1.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
165,720.10                     31,486.82               197,206.92             

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 12,946.88                       2,459.91                 15,406.79               

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
145,005.09                     27,550.97               172,556.05             

3.1.3.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
145,005.09                     27,550.97               172,556.05             

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

32,420.40                        6,159.88                 38,580.28               

3.2.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
32,420.40                       6,159.88                 38,580.28               

3.3 Expertizare tehnică -                                  -                          -                          

3.3.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                                  -                          -                          

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 31,072.52                        5,903.78                 36,976.30               

3.4.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
31,072.52                       5,903.78                 36,976.30               

3.5 Proiectare                                2,044,697.41                   388,492.51             2,433,189.91          

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
232,133.83                     44,105.43               276,239.25             

3.5.3.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
232,133.83                     44,105.43               276,239.25             

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
725,025.43                     137,754.83             862,780.27             

3.5.4.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
725,025.43                     137,754.83             862,780.27             

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
103,575.06                     19,679.26               123,254.32             

3.5.5.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
103,575.06                     19,679.26               123,254.32             

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 983,963.09                     186,952.99             1,170,916.07          

3.5.6.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
983,963.09                     186,952.99             1,170,916.07          

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 1,035,750.62                   196,792.62             1,232,543.24          

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 517,875.31                     98,396.31               616,271.62             

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 362,512.72                     68,877.42               431,390.13             

3.8.1.1.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
362,512.72                     68,877.42               431,390.13             

Total capitol 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 1 

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

155,362.59                     29,518.89               184,881.49             

3.8.1.2.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
155,362.59                     29,518.89               184,881.49             

3.8.2 Dirigenţie de şantier 517,875.31                     98,396.31               616,271.62             

3.8.2.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
517,875.31                     98,396.31               616,271.62             

3,467,613.01                   658,846.47             4,126,459.48          

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 51,787,530.91                 9,839,630.87          61,627,161.79        

4.1.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
51,787,530.91                9,839,630.87          61,627,161.79        

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 1,104,734.31                   209,899.52             1,314,633.83          

4.2.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,104,734.31                  209,899.52             1,314,633.83          

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   16,239,882.84                 3,085,577.74          19,325,460.57        

4.3.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
16,239,882.84                3,085,577.74          19,325,460.57        

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
-                                  -                          -                          

4.5 Dotări 1,601,716.00                   304,326.04             1,906,042.04          

4.5.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,601,716.00                  304,326.04             1,906,042.04          

4.6 Active necorporale

70,733,864.06                 13,439,434.17        84,173,298.24        

5

5.1 Organizare de şantier 1,553,625.93                   295,188.93             1,848,814.85          

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 1,035,750.62                  196,792.62             1,232,543.24          

5.1.1.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,035,750.62                  196,792.62             1,232,543.24          

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 517,875.31                     98,396.31               616,271.62             

5.1.2.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
517,875.31                     98,396.31               616,271.62             

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 600,454.64                      -                          600,454.64             

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
272,463.13                     -                          272,463.13             

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

54,492.63                       -                          54,492.63               

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
272,463.13                     -                          272,463.13             

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
1,035.75                         -                          1,035.75                 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 3,718,946.15                   706,599.77             4,425,545.92          

5.3.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
3,718,946.15                  706,599.77             4,425,545.92          

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

5,873,026.72                   1,001,788.69          6,874,815.42          

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 10,357.51                        1,967.93                 12,325.43               

6.1.1
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
10,357.51                       1,967.93                 12,325.43               

*6.2 Probe tehnologice şi teste 488,357.51                      92,787.93               581,145.43             

6.2.1

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

(incl. monitorizare pe perioada de executie)

488,357.51                     92,787.93               581,145.43             

498,715.01                      94,755.85               593,470.86             

81,137,829.70                 15,302,101.26        96,439,930.96        

54,492,626.74                 10,353,599.08        64,846,225.82        

NOTE:

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

*Include cheltuieli cu lucrarile de monitorizare pe perioada executiei

Nu sunt cuprinse in deviz taxele pentru depozitarea deseurilor. Ele vor fi corelate cu taxele locale.



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2 Amenajarea terenului -                                  -                          -                          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
21,689.70                        4,121.04                 25,810.74               

1.3.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
21,689.70                       4,121.04                 25,810.74               

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                                  -                          -                          

1.4.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                          -                          

21,689.70                        4,121.04                 25,810.74               

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
614,264.98                      116,710.35             730,975.33             

2.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
614,264.98                     116,710.35             730,975.33             

614,264.98                      116,710.35             730,975.33             

3

3.1 Studii 383,915.62                      72,943.97               456,859.58             

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 196,564.79                     37,347.31               233,912.11             

3.1.1.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
196,564.79                     37,347.31               233,912.11             

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 15,356.62                       2,917.76                 18,274.38               

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
171,994.20                     32,678.90               204,673.09             

3.1.3.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
171,994.20                     32,678.90               204,673.09             

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

34,740.20                        6,600.64                 41,340.84               

3.2.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
34,740.20                       6,600.64                 41,340.84               

3.3 Expertizare tehnică -                                  -                          -                          

3.3.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                                  -                          -                          

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 36,855.90                        7,002.62                 43,858.52               

3.4.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
36,855.90                       7,002.62                 43,858.52               

3.5 Proiectare                                2,289,207.74                   434,949.47             2,724,157.21          

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.2.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                                  -                          -                          

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
139,280.30                     26,463.26               165,743.55             

3.5.3.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
139,280.30                     26,463.26               165,743.55             

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
859,970.98                     163,394.49             1,023,365.46          

3.5.4.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
859,970.98                     163,394.49             1,023,365.46          

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
122,853.00                     23,342.07               146,195.07             

Total capitol 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 1 

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



3.5.5.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
122,853.00                     23,342.07               146,195.07             

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 1,167,103.47                  221,749.66             1,388,853.13          

3.5.6.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,167,103.47                  221,749.66             1,388,853.13          

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 1,228,529.97                   233,420.69             1,461,950.66          

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 614,264.98                     116,710.35             730,975.33             

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 429,985.49                     81,697.24               511,682.73             

3.8.1.1.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
429,985.49                     81,697.24               511,682.73             

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

184,279.50                     35,013.10               219,292.60             

3.8.1.2.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
184,279.50                     35,013.10               219,292.60             

3.8.2 Dirigenţie de şantier 614,264.98                     116,710.35             730,975.33             

3.8.2.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
614,264.98                     116,710.35             730,975.33             

3,973,249.42                   754,917.39             4,728,166.81          

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 61,426,498.42                 11,671,034.70        73,097,533.12        

4.1.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
61,426,498.42                11,671,034.70        73,097,533.12        

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 972,519.63                      184,778.73             1,157,298.35          

4.2.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
972,519.63                     184,778.73             1,157,298.35          

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   15,543,672.11                 2,953,297.70          18,496,969.81        

4.3.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
15,543,672.11                2,953,297.70          18,496,969.81        

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
-                                  -                          -                          

4.5 Dotări 3,329,247.00                   632,556.93             3,961,803.93          

4.5.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
3,329,247.00                  632,556.93             3,961,803.93          

4.6 Active necorporale

81,271,937.16                 15,441,668.06        96,713,605.22        

5

5.1 Organizare de şantier 1,842,794.95                   350,131.04             2,192,925.99          

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 1,228,529.97                  233,420.69             1,461,950.66          

5.1.1.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,228,529.97                  233,420.69             1,461,950.66          

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 614,264.98                     116,710.35             730,975.33             

5.1.2.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
614,264.98                     116,710.35             730,975.33             

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 708,127.06                      -                          708,127.06             

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
321,317.51                     -                          321,317.51             

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

64,263.50                       -                          64,263.50               

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
321,317.51                     -                          321,317.51             

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
1,228.53                         -                          1,228.53                 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 4,271,281.48                   811,543.48             5,082,824.96          

5.3.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
4,271,281.48                  811,543.48             5,082,824.96          

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

6,822,203.49                   1,161,674.52          7,983,878.01          

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 12,285.30                        2,334.21                 14,619.51               

6.1.1
Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
12,285.30                       2,334.21                 14,619.51               

*6.2 Probe tehnologice şi teste 689,285.30                      130,964.21             820,249.51             

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste



6.2.1

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere 

și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

(incl. monitorizare pe perioada de executie)

689,285.30                     130,964.21             820,249.51             

701,570.60                      133,298.41             834,869.01             

93,404,915.36                 17,612,389.78        111,017,305.13      

64,263,502.70                 12,210,065.51        76,473,568.22        

NOTE:

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

*Include cheltuieli cu lucrarile de monitorizare pe perioada executiei

Nu sunt cuprinse in deviz taxele pentru depozitarea deseurilor. Ele vor fi corelate cu taxele locale.



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2 Amenajarea terenului -                                  -                          -                          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
-                                  -                          -                          

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                                  -                          -                          

-                                  -                          -                          

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
89,785.54                        17,059.25               106,844.79             

2.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 89,785.54                       17,059.25               106,844.79             

89,785.54                        17,059.25               106,844.79             

3

3.1 Studii 56,115.96                        10,662.03               66,778.00               

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 28,731.37                       5,458.96                 34,190.33               

3.1.1.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 28,731.37                       5,458.96                 34,190.33               

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 2,244.64                         426.48                    2,671.12                 

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
25,139.95                       4,776.59                 29,916.54               

3.1.3.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 25,139.95                       4,776.59                 29,916.54               

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

28,650.00                        5,443.50                 34,093.50               

3.2.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 28,650.00                       5,443.50                 34,093.50               

3.3 Expertizare tehnică -                                  -                          -                          

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor -                                  -                          -                          

3.5 Proiectare                                360,676.16                      68,528.47               429,204.63             

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
46,426.77                       8,821.09                 55,247.85               

3.5.3.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 46,426.77                       8,821.09                 55,247.85               

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
125,699.76                     23,882.95               149,582.71             

3.5.4.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 125,699.76                     23,882.95               149,582.71             

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
17,957.11                       3,411.85                 21,368.96               

3.5.5.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 17,957.11                       3,411.85                 21,368.96               

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 170,592.53                     32,412.58               203,005.11             

3.5.6.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 170,592.53                     32,412.58               203,005.11             

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 179,571.08                      34,118.51               213,689.59             

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 89,785.54                       17,059.25               106,844.79             

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 62,849.88                       11,941.48               74,791.36               

3.8.1.1.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 62,849.88                       11,941.48               74,791.36               

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

26,935.66                       5,117.78                 32,053.44               

3.8.1.2.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 26,935.66                       5,117.78                 32,053.44               

3.8.2 Dirigenţie de şantier 89,785.54                       17,059.25               106,844.79             

3.8.2.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 89,785.54                       17,059.25               106,844.79             

625,013.21                      118,752.51             743,765.72             

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 8,978,554.19                   1,705,925.30          10,684,479.49        

4.1.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 8,978,554.19                  1,705,925.30          10,684,479.49        

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 45,105.68                        8,570.08                 53,675.76               

4.2.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 45,105.68                       8,570.08                 53,675.76               

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   300,704.52                      57,133.86               357,838.38             

4.3.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 300,704.52                     57,133.86               357,838.38             

Total capitol 1 

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază



4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
-                                  -                          -                          

4.5 Dotări 392,220.69                      74,521.93               466,742.62             

4.5.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 392,220.69                     74,521.93               466,742.62             

4.6 Active necorporale

9,716,585.08                   1,846,151.16          11,562,736.24        

5

5.1 Organizare de şantier 269,356.63                      51,177.76               320,534.38             

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 179,571.08                     34,118.51               213,689.59             

5.1.1.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 179,571.08                     34,118.51               213,689.59             

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 89,785.54                       17,059.25               106,844.79             

5.1.2.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 89,785.54                       17,059.25               106,844.79             

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 102,402.75                      -                          102,402.75             

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
46,465.08                       -                          46,465.08               

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

9,293.02                         -                          9,293.02                 

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
46,465.08                       -                          46,465.08               

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
179.57                            -                          179.57                    

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 517,330.89                      98,292.87               615,623.76             

5.3.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 517,330.89                     98,292.87               615,623.76             

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

889,090.27                      149,470.63             1,038,560.90          

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 1,795.71                          341.19                    2,136.90                 

6.1.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 1,795.71                         341.19                    2,136.90                 

*6.2 Probe tehnologice şi teste 1,795.71                          341.19                    2,136.90                 

6.2.1 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 1,795.71                         341.19                    2,136.90                 

3,591.42                          682.37                    4,273.79                 

11,324,065.52                 2,132,115.93          13,456,181.45        

9,293,016.49                   1,765,673.13          11,058,689.63        

NOTE:

*Include cheltuieli cu lucrarile de monitorizare pe perioada executiei

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2 Amenajarea terenului -                                  -                          -                          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
-                                  -                          -                          

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                                  -                          -                          

-                                  -                          -                          

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
71,891.12                        13,659.31               85,550.43               

2.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
71,891.12                       13,659.31               85,550.43               

71,891.12                        13,659.31               85,550.43               

3

3.1 Studii 44,931.95                        8,537.07                 53,469.02               

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 23,005.16                       4,370.98                 27,376.14               

3.1.1.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
23,005.16                       4,370.98                 27,376.14               

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 1,797.28                         341.48                    2,138.76                 

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
20,129.51                       3,824.61                 23,954.12               

3.1.3.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
20,129.51                       3,824.61                 23,954.12               

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

23,120.55                        4,392.90                 27,513.45               

3.2.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
23,120.55                       4,392.90                 27,513.45               

3.3 Expertizare tehnică -                                  -                          -                          

3.3.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
-                                  -                          -                          

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor -                                  -                          -                          

3.4.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
-                                  -                          -                          

3.5 Proiectare                                289,085.31                      54,926.21               344,011.51             

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.2.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
-                                  -                          -                          

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
37,466.40                       7,118.62                 44,585.02               

3.5.3.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
37,466.40                       7,118.62                 44,585.02               

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
100,647.56                     19,123.04               119,770.60             

3.5.4.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
100,647.56                     19,123.04               119,770.60             

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
14,378.22                       2,731.86                 17,110.09               

3.5.5.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
14,378.22                       2,731.86                 17,110.09               

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 136,593.12                     25,952.69               162,545.81             

3.5.6.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
136,593.12                     25,952.69               162,545.81             

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 143,782.23                      27,318.62               171,100.86             

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 71,891.12                       13,659.31               85,550.43               

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 50,323.78                       9,561.52                 59,885.30               

Total capitol 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 1 

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , accese parcare

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



3.8.1.1.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
50,323.78                       9,561.52                 59,885.30               

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

21,567.33                       4,097.79                 25,665.13               

3.8.1.1.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
21,567.33                       4,097.79                 25,665.13               

3.8.2 Dirigenţie de şantier 71,891.12                       13,659.31               85,550.43               

3.8.2.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
71,891.12                       13,659.31               85,550.43               

500,920.04                      95,174.81               596,094.84             

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 7,189,111.64                   1,365,931.21          8,555,042.85          

4.1.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
7,189,111.64                  1,365,931.21          8,555,042.85          

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 45,105.68                        8,570.08                 53,675.76               

4.2.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
45,105.68                       8,570.08                 53,675.76               

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   300,704.52                      57,133.86               357,838.38             

4.3.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
300,704.52                     57,133.86               357,838.38             

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
-                                  -                          -                          

4.5 Dotări 303,013.69                      57,572.60               360,586.29             

4.5.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
303,013.69                     57,572.60               360,586.29             

4.6 Active necorporale

7,837,935.52                   1,489,207.75          9,327,143.27          

5

5.1 Organizare de şantier 215,673.35                      40,977.94               256,651.29             

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 143,782.23                     27,318.62               171,100.86             

5.1.1.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
143,782.23                     27,318.62               171,100.86             

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 71,891.12                       13,659.31               85,550.43               

5.1.2.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
71,891.12                       13,659.31               85,550.43               

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 82,092.58                        -                          82,092.58               

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
37,249.45                       -                          37,249.45               

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

7,449.89                         -                          7,449.89                 

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
37,249.45                       -                          37,249.45               

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
143.78                            -                          143.78                    

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 417,134.71                      79,255.59               496,390.30             

5.3.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
417,134.71                     79,255.59               496,390.30             

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

714,900.64                      120,233.53             835,134.17             

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 1,437.82                          273.19                    1,711.01                 

6.1.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
1,437.82                         273.19                    1,711.01                 

*6.2 Probe tehnologice şi teste 1,437.82                          273.19                    1,711.01                 

6.2.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , 

accese parcare
1,437.82                         273.19                    1,711.01                 

2,875.64                          546.37                    3,422.02                 

9,128,522.96                   1,718,821.77          10,847,344.73        

7,449,890.66                   1,415,479.23          8,865,369.89          

NOTE:

*Include cheltuieli cu lucrarile de monitorizare pe perioada executiei

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2 Amenajarea terenului -                                  -                          -                          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
-                                  -                          -                          

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                                  -                          -                          

-                                  -                          -                          

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
8,528.43                          1,620.40                 10,148.83               

2.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 8,528.43                         1,620.40                 10,148.83               

8,528.43                          1,620.40                 10,148.83               

3

3.1 Studii 5,330.27                          1,012.75                 6,343.02                 

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 2,729.10                         518.53                    3,247.63                 

3.1.1.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 2,729.10                         518.53                    3,247.63                 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 213.21                            40.51                      253.72                    

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
2,387.96                         453.71                    2,841.67                 

3.1.3.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 2,387.96                         453.71                    2,841.67                 

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

2,607.15                          495.36                    3,102.51                 

3.2.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 2,607.15                         495.36                    3,102.51                 

3.3 Expertizare tehnică -                                  -                          -                          

3.3.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene -                                  -                          -                          

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor -                                  -                          -                          

3.4.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene -                                  -                          -                          

3.5 Proiectare                                34,074.34                        6,474.12                 40,548.46               

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.2.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene -                                  -                          -                          

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
4,224.84                         802.72                    5,027.55                 

3.5.3.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 4,224.84                         802.72                    5,027.55                 

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
11,939.80                       2,268.56                 14,208.36               

3.5.4.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 11,939.80                       2,268.56                 14,208.36               

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
1,705.69                         324.08                    2,029.77                 

3.5.5.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 1,705.69                         324.08                    2,029.77                 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 16,204.02                       3,078.76                 19,282.78               

3.5.6.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 16,204.02                       3,078.76                 19,282.78               

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 17,056.86                        3,240.80                 20,297.66               

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 8,528.43                         1,620.40                 10,148.83               

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 5,969.90                         1,134.28                 7,104.18                 

Total capitol 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 1 

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



3.8.1.1.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 5,969.90                         1,134.28                 7,104.18                 

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

2,558.53                         486.12                    3,044.65                 

3.8.1.1.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 2,558.53                         486.12                    3,044.65                 

3.8.2 Dirigenţie de şantier 8,528.43                         1,620.40                 10,148.83               

3.8.2.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 8,528.43                         1,620.40                 10,148.83               

59,068.61                        11,223.04               70,291.65               

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 852,842.91                      162,040.15             1,014,883.06          

4.1.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 852,842.91                     162,040.15             1,014,883.06          

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale -                                  -                          -                          

4.2.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene -                                  -                          -                          

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   -                                  -                          -                          

4.3.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene -                                  -                          -                          

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
-                                  -                          -                          

4.5 Dotări 34,297.00                        6,516.43                 40,813.43               

4.5.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 34,297.00                       6,516.43                 40,813.43               

4.6 Active necorporale

887,139.91                      168,556.58             1,055,696.49          

5

5.1 Organizare de şantier 25,585.29                        4,861.20                 30,446.49               

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 17,056.86                       3,240.80                 20,297.66               

5.1.1.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 17,056.86                       3,240.80                 20,297.66               

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 8,528.43                         1,620.40                 10,148.83               

5.1.2.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 8,528.43                         1,620.40                 10,148.83               

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,679.77                          -                          9,679.77                 

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
4,392.14                         -                          4,392.14                 

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

878.43                            -                          878.43                    

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
4,392.14                         -                          4,392.14                 

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
17.06                              -                          17.06                      

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 47,339.98                        8,994.60                 56,334.57               

5.3.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 47,339.98                       8,994.60                 56,334.57               

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

82,605.03                        13,855.80               96,460.83               

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 170.57                             32.41                      202.98                    

6.1.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 170.57                            32.41                      202.98                    

*6.2 Probe tehnologice şi teste 170.57                             32.41                      202.98                    

6.2.1 Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene 170.57                            32.41                      202.98                    

341.14                             64.82                      405.95                    

1,037,683.12                   195,320.64             1,233,003.76          

878,428.20                      166,901.36             1,045,329.56          

NOTE:

*Include cheltuieli cu lucrarile de monitorizare pe perioada executiei

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2 Amenajarea terenului -                                  -                          -                          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
-                                  -                          -                          

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                                  -                          -                          

-                                  -                          -                          

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
164.24                             31.20                      195.44                    

2.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 164.24                            31.20                      195.44                    

164.24                             31.20                      195.44                    

3

3.1 Studii 102.65                             19.50                      122.15                    

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 52.56                              9.99                        62.54                      

3.1.1.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 52.56                              9.99                        62.54                      

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 4.11                                0.78                        4.89                        

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
45.99                              8.74                        54.72                      

3.1.3.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 45.99                              8.74                        54.72                      

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

114.60                             21.77                      136.37                    

3.2.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 114.60                            21.77                      136.37                    

3.3 Expertizare tehnică -                                  -                          -                          

3.3.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare -                                  -                          -                          

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor -                                  -                          -                          

3.4.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare -                                  -                          -                          

3.5 Proiectare                                760.53                             144.50                    905.03                    

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.2.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare -                                  -                          -                          

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
185.71                            35.28                      220.99                    

3.5.3.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 185.71                            35.28                      220.99                    

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
229.93                            43.69                      273.62                    

3.5.4.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 229.93                            43.69                      273.62                    

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
32.85                              6.24                        39.09                      

3.5.5.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 32.85                              6.24                        39.09                      

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 312.05                            59.29                      371.34                    

3.5.6.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 312.05                            59.29                      371.34                    

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 328.47                             62.41                      390.88                    

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 164.24                            31.20                      195.44                    

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 114.96                            21.84                      136.81                    

3.8.1.1.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 114.96                            21.84                      136.81                    

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

49.27                              9.36                        58.63                      

3.8.1.1.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 49.27                              9.36                        58.63                      

3.8.2 Dirigenţie de şantier 164.24                            31.20                      195.44                    

3.8.2.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 164.24                            31.20                      195.44                    

1,306.25                          248.19                    1,554.43                 

4

Total capitol 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 1 

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



4.1 Construcţii şi instalaţii 16,423.50                        3,120.47                 19,543.97               

4.1.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 16,423.50                       3,120.47                 19,543.97               

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale -                                  -                          -                          

4.2.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare -                          -                          

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   -                                  -                          -                          

4.3.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare -                          -                          

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
-                                  -                          -                          

4.5 Dotări 22,491.00                        4,273.29                 26,764.29               

4.5.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 22,491.00                       4,273.29                 26,764.29               

4.6 Active necorporale

38,914.50                        7,393.76                 46,308.26               

5

5.1 Organizare de şantier 492.71                             93.61                      586.32                    

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 328.47                            62.41                      390.88                    

5.1.1.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 328.47                            62.41                      390.88                    

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 164.24                            31.20                      195.44                    

5.1.2.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 164.24                            31.20                      195.44                    

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 186.41                             -                          186.41                    

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
84.58                              -                          84.58                      

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

16.92                              -                          16.92                      

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
84.58                              -                          84.58                      

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
0.33                                -                          0.33                        

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 2,008.39                          381.59                    2,389.98                 

5.3.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 2,008.39                         381.59                    2,389.98                 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

2,687.50                          475.21                    3,162.71                 

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 3.28                                 0.62                        3.91                        

6.1.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 3.28                                0.62                        3.91                        

*6.2 Probe tehnologice şi teste 3.28                                 0.62                        3.91                        

6.2.1 Obiectul 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 3.28                                0.62                        3.91                        

6.57                                 1.25                        7.82                        

43,079.05                        8,149.60                 51,228.65               

16,916.21                        3,214.08                 20,130.28               

NOTE:

*Include cheltuieli cu lucrarile de monitorizare pe perioada executiei

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2 Amenajarea terenului -                                  -                          -                          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
-                                  -                          -                          

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                                  -                          -                          

-                                  -                          -                          

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
6,009.31                          1,141.77                 7,151.08                 

2.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 6,009.31                         1,141.77                 7,151.08                 

6,009.31                          1,141.77                 7,151.08                 

3

3.1 Studii 3,755.82                          713.61                    4,469.43                 

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 1,922.98                         365.37                    2,288.35                 

3.1.1.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 1,922.98                         365.37                    2,288.35                 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 150.23                            28.54                      178.78                    

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
1,682.61                         319.70                    2,002.30                 

3.1.3.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 1,682.61                         319.70                    2,002.30                 

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

1,833.60                          348.38                    2,181.98                 

3.2.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 1,833.60                         348.38                    2,181.98                 

3.3 Expertizare tehnică -                                  -                          -                          

3.3.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis -                                  -                          -                          

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor -                                  -                          -                          

3.4.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis -                                  -                          -                          

3.5 Proiectare                                24,003.91                        4,560.74                 28,564.65               

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.2.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis -                                  -                          -                          

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
2,971.31                         564.55                    3,535.86                 

3.5.3.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 2,971.31                         564.55                    3,535.86                 

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
8,413.04                         1,598.48                 10,011.52               

3.5.4.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 8,413.04                         1,598.48                 10,011.52               

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
1,201.86                         228.35                    1,430.22                 

3.5.5.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 1,201.86                         228.35                    1,430.22                 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 11,417.70                       2,169.36                 13,587.06               

3.5.6.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 11,417.70                       2,169.36                 13,587.06               

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 12,018.63                        2,283.54                 14,302.17               

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 6,009.31                         1,141.77                 7,151.08                 

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 4,206.52                         799.24                    5,005.76                 

3.8.1.1.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 4,206.52                         799.24                    5,005.76                 

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

1,802.79                         342.53                    2,145.32                 

3.8.1.1.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 1,802.79                         342.53                    2,145.32                 

3.8.2 Dirigenţie de şantier 6,009.31                         1,141.77                 7,151.08                 

3.8.2.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 6,009.31                         1,141.77                 7,151.08                 

41,611.96                        7,906.27                 49,518.23               

4

Total capitol 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 1 

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



4.1 Construcţii şi instalaţii 600,931.34                      114,176.95             715,108.30             

4.1.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 600,931.34                     114,176.95             715,108.30             

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale -                                  -                          -                          

4.2.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis -                          -                          

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   -                                  -                          -                          

4.3.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis -                          -                          

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
-                                  -                          -                          

4.5 Dotări 17,231.00                        3,273.89                 20,504.89               

4.5.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 17,231.00                       3,273.89                 20,504.89               

4.6 Active necorporale

618,162.34                      117,450.84             735,613.19             

5

5.1 Organizare de şantier 18,027.94                        3,425.31                 21,453.25               

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 12,018.63                       2,283.54                 14,302.17               

5.1.1.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 12,018.63                       2,283.54                 14,302.17               

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 6,009.31                         1,141.77                 7,151.08                 

5.1.2.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 6,009.31                         1,141.77                 7,151.08                 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6,820.57                          -                          6,820.57                 

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
3,094.80                         -                          3,094.80                 

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

618.96                            -                          618.96                    

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
3,094.80                         -                          3,094.80                 

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
12.02                              -                          12.02                      

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 33,009.71                        6,271.84                 39,281.55               

5.3.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 33,009.71                       6,271.84                 39,281.55               

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

57,858.22                        9,697.15                 67,555.37               

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 120.19                             22.84                      143.02                    

6.1.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 120.19                            22.84                      143.02                    

*6.2 Probe tehnologice şi teste 120.19                             22.84                      143.02                    

6.2.1 Obiectul 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 120.19                            22.84                      143.02                    

240.37                             45.67                      286.04                    

723,882.20                      136,241.71             860,123.92             

618,959.28                      117,602.26             736,561.54             

NOTE:

*Include cheltuieli cu lucrarile de monitorizare pe perioada executiei

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2 Amenajarea terenului -                                  -                          -                          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
-                                  -                          -                          

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                                  -                          -                          

-                                  -                          -                          

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
3,192.45                          606.57                    3,799.01                 

2.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 3,192.45                         606.57                    3,799.01                 

3,192.45                          606.57                    3,799.01                 

3

3.1 Studii 1,995.28                          379.10                    2,374.38                 

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 1,021.58                         194.10                    1,215.68                 

3.1.1.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 1,021.58                         194.10                    1,215.68                 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 79.81                              15.16                      94.98                      

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
893.89                            169.84                    1,063.72                 

3.1.3.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 893.89                            169.84                    1,063.72                 

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

974.10                             185.08                    1,159.18                 

3.2.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 974.10                            185.08                    1,159.18                 

3.3 Expertizare tehnică -                                  -                          -                          

3.3.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare -                                  -                          -                          

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor -                                  -                          -                          

3.4.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare -                                  -                          -                          

3.5 Proiectare                                12,752.08                        2,422.89                 15,174.97               

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.2.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare -                                  -                          -                          

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
1,578.51                         299.92                    1,878.43                 

3.5.3.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 1,578.51                         299.92                    1,878.43                 

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
4,469.43                         849.19                    5,318.62                 

3.5.4.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 4,469.43                         849.19                    5,318.62                 

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
638.49                            121.31                    759.80                    

3.5.5.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 638.49                            121.31                    759.80                    

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 6,065.65                         1,152.47                 7,218.12                 

3.5.6.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 6,065.65                         1,152.47                 7,218.12                 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 6,384.90                          1,213.13                 7,598.03                 

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 3,192.45                         606.57                    3,799.01                 

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 2,234.71                         424.60                    2,659.31                 

3.8.1.1.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 2,234.71                         424.60                    2,659.31                 

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

957.73                            181.97                    1,139.70                 

3.8.1.1.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 957.73                            181.97                    1,139.70                 

3.8.2 Dirigenţie de şantier 3,192.45                         606.57                    3,799.01                 

3.8.2.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 3,192.45                         606.57                    3,799.01                 

22,106.35                        4,200.21                 26,306.56               

4

Total capitol 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 1 

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului



4.1 Construcţii şi instalaţii 319,244.80                      60,656.51               379,901.31             

4.1.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 319,244.80                     60,656.51               379,901.31             

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale -                                  -                          -                          

4.2.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare -                          -                          

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   -                                  -                          -                          

4.3.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare -                          -                          

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
-                                  -                          -                          

4.5 Dotări 15,188.00                        2,885.72                 18,073.72               

4.5.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 15,188.00                       2,885.72                 18,073.72               

4.6 Active necorporale

334,432.80                      63,542.23               397,975.03             

5

5.1 Organizare de şantier 9,577.34                          1,819.70                 11,397.04               

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 6,384.90                         1,213.13                 7,598.03                 

5.1.1.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 6,384.90                         1,213.13                 7,598.03                 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 3,192.45                         606.57                    3,799.01                 

5.1.2.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 3,192.45                         606.57                    3,799.01                 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,623.43                          -                          3,623.43                 

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
1,644.11                         -                          1,644.11                 

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

328.82                            -                          328.82                    

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
1,644.11                         -                          1,644.11                 

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
6.38                                -                          6.38                        

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 17,838.11                        3,389.24                 21,227.35               

5.3.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 17,838.11                       3,389.24                 21,227.35               

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

31,038.88                        5,208.94                 36,247.82               

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 63.85                               12.13                      75.98                      

6.1.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 63.85                              12.13                      75.98                      

*6.2 Probe tehnologice şi teste 63.85                               12.13                      75.98                      

6.2.1 Obiectul 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 63.85                              12.13                      75.98                      

127.70                             24.26                      151.96                    

390,898.18                      73,582.20               464,480.39             

328,822.14                      62,476.21               391,298.35             

NOTE:

*Include cheltuieli cu lucrarile de monitorizare pe perioada executiei

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                  -                          -                          

1.2* Amenajarea terenului 8,126,333.74                   1,544,003.41          9,670,337.15          

1.2.5 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 8,126,333.74                  1,544,003.41          9,670,337.15          

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
-                                  -                          -                          

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  3,489,500.00                   663,005.00             4,152,505.00          

1.4.5
Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

Relocare utilitati existente
3,489,500.00                  663,005.00             4,152,505.00          

11,615,833.74                 2,207,008.41          13,822,842.15        

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
-                                  -                          -                          

-                                  -                          -                          

3

3.1 Studii -                                  -                          -                          

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) -                                  -                         -                         

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului -                                  -                         -                         

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
-                                  -                         -                         

3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

-                                  -                          -                          

3.3 Expertizare tehnică 80,698.65                        15,332.74               96,031.39               

3.3.1 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 80,698.65                       15,332.74               96,031.39               

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor -                                  -                          -                          

3.5 Proiectare                                406,554.18                      77,245.29               483,799.48             

3.5.1 Temă de proiectare -                                  -                          -                          

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                  -                         -                         

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
-                                  -                         -                         

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
162,621.67                     30,898.12               193,519.79             

3.5.4.1 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 162,621.67                     30,898.12               193,519.79             

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
23,231.67                       4,414.02                 27,645.68               

3.5.5.1 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 23,231.67                       4,414.02                 27,645.68               

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 220,700.84                     41,933.16               262,634.00             

3.5.6.1 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 220,700.84                     41,933.16               262,634.00             

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                  -                          -                          

3.7 Consultanţă -                                  -                          -                          

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                  -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                  -                          -                          

3.8 Asistenţă tehnică 232,316.67                      44,140.17               276,456.84             

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 116,158.34                     22,070.08               138,228.42             

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 81,310.84                       15,449.06               96,759.90               

3.8.1.1.1 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 81,310.84                       15,449.06               96,759.90               

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

34,847.50                       6,621.03                 41,468.53               

3.8.1.1.1 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 34,847.50                       6,621.03                 41,468.53               

3.8.2 Dirigenţie de şantier 116,158.34                     22,070.08               138,228.42             

3.8.2.1 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 116,158.34                     22,070.08               138,228.42             

719,569.51                      136,718.21             856,287.71             

4

4.1 Construcţii şi instalaţii -                                  -                          -                          

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale -                                  -                          -                          

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   -                                  -                          -                          

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
-                                  -                          -                          

4.5 Dotări -                                  -                          -                          

4.6 Active necorporale

Total capitol 1 

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 2

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 2 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază



-                                  -                          -                          

5

5.1 Organizare de şantier 174,237.51                      33,105.13               207,342.63             

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 116,158.34                     22,070.08               138,228.42             

5.1.1.1 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 116,158.34                     22,070.08               138,228.42             

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 58,079.17                       11,035.04               69,114.21               

5.1.2.1 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 58,079.17                       11,035.04               69,114.21               

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 129,168.07                      -                          129,168.07             

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                  -                          -                          

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
58,659.96                       -                          58,659.96               

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

11,731.99                       -                          11,731.99               

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
58,659.96                       -                          58,659.96               

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
116.16                            -                          116.16                    

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 31,943.54                        6,069.27                 38,012.82               

5.3.1 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 31,943.54                       6,069.27                 38,012.82               

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                  -                          -                          

335,349.12                      39,174.40               374,523.52             

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare -                                  -                          -                          

6.2 Probe tehnologice şi teste -                                  -                          -                          

-                                  -                          -                          

12,670,752.36                 2,382,901.02          15,053,653.38        

11,731,992.07                 2,229,078.49          13,961,070.57        

NOTE:

Data

07.09.2021

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta Popp si Asociații

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1.2* -Include cheltuielile aferente demolarilor constructiilor existente (inclusiv terasamentele aferente extragerilor de fundatii existente). Nu sunt cuprinse taxele 

pentru depozitarea deseurilor. Ele vor fi corelate cu taxele locale.



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 STADION ”GHEORGHE HAGI”, ESPLANADA ȘI PARCAJE 263,705,260.99  50,103,999.59  313,809,260.57  

4.1.2
TEREN DE ANTRENAMENT FORTBAL CU PISTA DE 

ATLETISM, GRADENE
25,815,856.49    4,905,012.73    30,720,869.22    

4.1.3 VESTIARE SPORTIVI 8,550,800.34      1,624,652.06    10,175,452.40    

298,071,917.81  56,633,664.38  354,705,582.19  

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale -                    -                      

4.2.1 STADION ”GHEORGHE HAGI”, ESPLANADA ȘI PARCAJE 2,784,731.69      529,099.02       3,313,830.71      

4.2.2
TEREN DE ANTRENAMENT FORTBAL CU PISTA DE 

ATLETISM, GRADENE
122,177.86         23,213.79         145,391.65         

4.2.3 VESTIARE SPORTIVI 115,819.88         22,005.78         137,825.66         

3,022,729.43      574,318.59       3,597,048.02      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
48,713,872.78    9,255,635.83    57,969,508.60    

4.3.1 STADION ”GHEORGHE HAGI”, ESPLANADA ȘI PARCAJE 46,521,448.23   8,839,075.16    55,360,523.39   

4.3.2
TEREN DE ANTRENAMENT FORTBAL CU PISTA DE 

ATLETISM, GRADENE
814,519.06         154,758.62       969,277.68         

4.3.3 VESTIARE SPORTIVI 1,377,905.49      261,802.04       1,639,707.53      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
2,566,024.00      487,544.56       3,053,568.56      

4.4.1 STADION ”GHEORGHE HAGI”, ESPLANADA ȘI PARCAJE 2,566,024.00      487,544.56       3,053,568.56      

4.5 Dotări                                                                      12,524,715.60    2,379,695.96    14,904,411.56    

4.5.1 STADION ”GHEORGHE HAGI”, ESPLANADA ȘI PARCAJE 11,401,606.60   2,166,305.25    13,567,911.85   

4.5.2
TEREN DE ANTRENAMENT FORTBAL CU PISTA DE 

ATLETISM, GRADENE
753,507.00         143,166.33       896,673.33         

4.5.3 VESTIARE SPORTIVI 369,602.00         70,224.38         439,826.38         

4.6 Active necorporale                                                          -                    -                      

63,804,612.38    12,610,420.91  78,981,057.29    

364,899,259.61  69,818,403.89  437,283,687.50  

DEVIZUL - SCENARIU 2

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
TVANr. 

Crt.

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   

Obiectului 1 : Construire Stadion “Gheorghe Hagi”



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 21,017,758.53    3,993,374.12    25,011,132.65    

4.1.2 Structura de rezistenta 117,558,566.02  22,336,127.54  139,894,693.56  

4.1.3 Arhitectura 65,935,614.32    12,527,766.72  78,463,381.04    

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 34,721,502.88    6,597,085.55    41,318,588.43    

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi 4,419,005.21      839,610.99       5,258,616.20      

4.1.7 Instalatii sanitare 8,798,055.60      1,671,630.56    10,469,686.16    

4.1.8 Instalatii hvac 10,234,758.42    1,944,604.10    12,179,362.52    

4.1.9 Instalatii BMS 1,020,000.00      193,800.00       1,213,800.00      

4.1.10 -                      -                    -                      

263,705,260.99  50,103,999.59  313,809,260.57  

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura 584,840.00         111,119.60       695,959.60         

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 358,529.68         68,120.64         426,650.32         

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi 1,102,858.93      209,543.20       1,312,402.12      

4.2.4 Instalatii sanitare 383,807.55         72,923.43         456,730.98         

4.2.5 Instalatii hvac 354,695.54         67,392.15         422,087.69         

2,784,731.69      529,099.02       3,313,830.71      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
46,521,448.23    8,839,075.16    55,360,523.39    

4.3.1 Arhitectura 5,848,400.00      1,111,196.00    6,959,596.00      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 8,963,242.00      1,703,015.98    10,666,257.98   

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi 22,057,178.50   4,190,863.92    26,248,042.42   

4.3.4 Instalatii sanitare 2,558,717.00      486,156.23       3,044,873.23      

4.3.5 Instalatii hvac 7,093,910.73      1,347,843.04    8,441,753.77      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
2,566,024.00      487,544.56       3,053,568.56      

4.5 Dotări                                                                      11,401,606.60    2,166,305.25    13,567,911.85    

4.5.1 Arhitectura 11,401,606.60   2,166,305.25    13,567,911.85   

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

60,489,078.83    11,492,924.98  71,982,003.81    

326,979,071.51  62,126,023.59  389,105,095.09  

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL - SCENARIU 2

Obiectului 1.1 : Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 8,416,962.82      1,599,222.94    10,016,185.76    

4.1.2 Structura de rezistenta 2,816,226.02      535,082.94       3,351,308.96      

4.1.3 Arhitectura 7,398,645.76      1,405,742.69    8,804,388.45      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 4,437,596.88      843,143.41       5,280,740.29      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi 392,452.00         74,565.88         467,017.88         

4.1.7 Instalatii sanitare 1,977,901.00      375,801.19       2,353,702.19      

4.1.8 Instalatii hvac 376,072.00         71,453.68         447,525.68         

4.1.9 -                      -                    -                      

4.1.10 -                      -                    -                      

25,815,856.49    4,905,012.73    30,720,869.22    

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 33,300.00           6,327.00           39,627.00           

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi 6,122.11             1,163.20           7,285.31             

4.2.4 Instalatii sanitare 80,022.00           15,204.18         95,226.18           

4.2.5 Instalatii hvac 2,733.75             519.41              3,253.16             

122,177.86         23,213.79         145,391.65         

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
814,519.06         154,758.62       969,277.68         

4.3.1 Arhitectura -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 222,000.00         42,180.00         264,180.00         

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi 40,814.06           7,754.67           48,568.73           

4.3.4 Instalatii sanitare 533,480.00         101,361.20       634,841.20         

4.3.5 Instalatii hvac 18,225.00           3,462.75           21,687.75           

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      753,507.00         143,166.33       896,673.33         

4.5.1 Arhitectura 753,507.00         143,166.33       896,673.33         

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

1,568,026.06      297,924.95       1,865,951.01      

27,506,060.40    5,226,151.48    32,732,211.88    

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL - SCENARIU 2

Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, gradene

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 105,499.55         20,044.91         125,544.46         

4.1.2 Structura de rezistenta 2,102,975.87      399,565.41       2,502,541.28      

4.1.3 Arhitectura 3,964,154.20      753,189.30       4,717,343.49      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 1,212,728.99      230,418.51       1,443,147.50      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi 183,020.28         34,773.85         217,794.13         

4.1.7 Instalatii sanitare 431,197.21         81,927.47         513,124.68         

4.1.8 Instalatii hvac 551,224.25         104,732.61       655,956.85         

4.1.9 -                      -                    -                      

4.1.10 -                      -                    -                      

8,550,800.34      1,624,652.06    10,175,452.40    

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 3,649.05             693.32              4,342.37             

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi 45,432.97           8,632.26           54,065.24           

4.2.4 Instalatii sanitare 1,827.90             347.30              2,175.20             

4.2.5 Instalatii hvac 64,909.96           12,332.89         77,242.85           

115,819.88         22,005.78         137,825.66         

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
1,377,905.49      261,802.04       1,639,707.53      

4.3.1 Arhitectura -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 24,327.00           4,622.13           28,949.13           

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi 908,659.45         172,645.30       1,081,304.75      

4.3.4 Instalatii sanitare 12,186.00           2,315.34           14,501.34           

4.3.5 Instalatii hvac 432,733.04         82,219.28         514,952.32         

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      369,602.00         70,224.38         439,826.38         

4.5.1 Arhitectura 369,602.00         70,224.38         439,826.38         

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

1,747,507.49      332,026.42       2,079,533.91      

10,414,127.71    1,978,684.26    12,392,811.97    

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL - SCENARIU 2

Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 ARENA DETENIS "SIMONA HALEP" 46,316,192.10    8,800,076.50    55,116,268.60    

4.1.2 ARENA DE TENIS MICĂ  1000 LOCURI -                      -                    -                      

4.1.3 TEREN DE TENIS ANTERANAMENT (4 buc) 5,471,338.81      1,039,554.37    6,510,893.18      

51,787,530.91    9,839,630.87    61,627,161.79    

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 ARENA DETENIS "SIMONA HALEP" 1,046,754.36      198,883.33       1,245,637.69      

4.2.2 ARENA DE TENIS MICĂ  1000 LOCURI -                      -                    -                      

4.1.3 TEREN DE TENIS ANTERANAMENT (4 buc) 57,979.95           11,016.19         68,996.14           

1,104,734.31      209,899.52       1,314,633.83      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
16,239,882.84    3,085,577.74    19,325,460.57    

4.3.1 ARENA DETENIS "SIMONA HALEP" 15,838,649.84   3,009,343.47    18,847,993.30   

4.3.2 ARENA DE TENIS MICĂ  1000 LOCURI -                      -                    -                      

4.3.3 TEREN DE TENIS ANTERANAMENT (4 buc) 401,233.00         76,234.27         477,467.27         

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      1,601,716.00      304,326.04       1,906,042.04      

4.5.1 ARENA DETENIS "SIMONA HALEP" 1,465,188.00      278,385.72       1,743,573.72      

4.5.2 ARENA DE TENIS MICĂ  1000 LOCURI -                      -                    -                      

4.5.3 TEREN DE TENIS ANTERANAMENT (4 buc) 136,528.00         25,940.32         162,468.32         

4.6 Active necorporale                                                          -                    -                      

17,841,598.84    3,389,903.78    21,231,502.61    

70,733,864.06    13,439,434.17  84,173,298.24    

DEVIZUL - SCENARIU 2

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

Obiectului 2: Construire arene tenis si dependinte



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 4,642,202.61      882,018.50       5,524,221.10      

4.1.2 Structura de rezistenta 11,623,870.02    2,208,535.30    13,832,405.33    

4.1.3 Arhitectura 8,022,939.99      1,524,358.60    9,547,298.59      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 14,919,614.67    2,834,726.79    17,754,341.46    

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi 2,134,241.79      405,505.94       2,539,747.73      

4.1.7 Instalatii sanitare 1,641,729.18      311,928.54       1,953,657.72      

4.1.8 Instalatii hvac 3,232,593.85      614,192.83       3,846,786.68      

4.1.9 Instalatii BMS 99,000.00           18,810.00         117,810.00         

4.1.10 -                      -                    -                      

46,316,192.10    8,800,076.50    55,116,268.60    

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura 102,300.00         19,437.00         121,737.00         

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 97,194.00           18,466.86         115,660.86         

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi 495,108.15         94,070.55         589,178.70         

4.2.4 Instalatii sanitare 65,979.00           12,536.01         78,515.01           

4.2.5 Instalatii hvac 286,173.21         54,372.91         340,546.12         

1,046,754.36      198,883.33       1,245,637.69      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
15,838,649.84    3,009,343.47    18,847,993.30    

4.3.1 Arhitectura 682,000.00         129,580.00       811,580.00         

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 2,429,850.00      461,671.50       2,891,521.50      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi 9,902,163.08      1,881,410.98    11,783,574.06   

4.3.4 Instalatii sanitare 439,860.00         83,573.40         523,433.40         

4.3.5 Instalatii hvac 2,384,776.76      453,107.58       2,837,884.34      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      1,465,188.00      278,385.72       1,743,573.72      

4.5.1 Arhitectura - mobilier 1,465,188.00      278,385.72       1,743,573.72      

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

17,303,837.84    3,287,729.19    20,591,567.02    

64,666,784.30    12,286,689.02  76,953,473.32    

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL - SCENARIU 2

Obiectului 2.1 : Arena de tenis ”Simona Halep” Arena 3000 de locuri

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii 

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 1,618,642.73      307,542.12       1,926,184.84      

4.1.2 Structura de rezistenta 1,761,641.87      334,711.95       2,096,353.82      

4.1.3 Arhitectura 1,441,272.72      273,841.82       1,715,114.54      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 283,593.69         53,882.80         337,476.49         

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi 20,433.13 3,882.29 24,315.42 

4.1.7 Instalatii sanitare 345,754.68         65,693.39         411,448.06         

4.1.8 Instalatii hvac - - - 

4.1.9 - - - 

4.1.10 - - - 

5,471,338.81      1,039,554.37    6,510,893.18      

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura - - 

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 4,410.00 837.90 5,247.90 

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi 53,569.95 10,178.29         63,748.24 

4.2.4 Instalatii sanitare - - 

4.2.5 Instalatii hvac - - 

57,979.95 11,016.19         68,996.14 

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
401,233.00         76,234.27         477,467.27         

4.3.1 Arhitectura - - 

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 44,100.00 8,379.00 52,479.00 

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi 357,133.00         67,855.27         424,988.27         

4.3.4 Instalatii sanitare - - 

4.3.5 Instalatii hvac - - 

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
- - - 

4.5 Dotări 136,528.00         25,940.32         162,468.32         

4.5.1 Arhitectura 136,528.00         25,940.32         162,468.32         

4.6 Active necorporale  - - - 

537,761.00         102,174.59       639,935.59         

6,067,079.76      1,152,745.15    7,219,824.92      

 TOTAL I - subcap. 4.1 

 TOTAL II - subcap. 4.2 

 TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

 Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 

DEVIZUL - SCENARIU 2

Obiectului 2.2: Teren de tenis antrenament (4 buc)

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 9,638,687.18      1,831,350.56    11,470,037.75    

4.1.2 Structura de rezistenta 15,431,936.59    2,932,067.95    18,364,004.54    

4.1.3 Arhitectura 19,243,138.59    3,656,196.33    22,899,334.92    

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 5,570,769.26      1,058,446.16    6,629,215.42      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi 1,455,763.73      276,595.11       1,732,358.83      

4.1.7 Instalatii sanitare 3,833,324.62      728,331.68       4,561,656.30      

4.1.8 Instalatii hvac 5,855,278.46      1,112,502.91    6,967,781.37      

4.1.9 Instalatii BMS 397,600.00         75,544.00         473,144.00         

4.1.10 -                      -                    -                      

61,426,498.42    11,671,034.70  73,097,533.12    

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura 155,082.00         29,465.58         184,547.58         

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 234,138.60         44,486.33         278,624.93         

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi 244,125.50         46,383.84         290,509.34         

4.2.4 Instalatii sanitare 79,387.38           15,083.60         94,470.98           

4.2.5 Instalatii hvac 259,786.15         49,359.37         309,145.52         

972,519.63         184,778.73       1,157,298.35      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
15,543,672.11    2,953,297.70    18,496,969.81    

4.3.1 Arhitectura 1,033,880.00      196,437.20       1,230,317.20      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 3,902,310.00      741,438.90       4,643,748.90      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi 4,882,509.95      927,676.89       5,810,186.84      

4.3.4 Instalatii sanitare 529,249.20         100,557.35       629,806.55         

4.3.5 Instalatii hvac 5,195,722.96      987,187.36       6,182,910.32      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      3,329,247.00      632,556.93       3,961,803.93      

4.5.1 Arhitectura 3,329,247.00      632,556.93       3,961,803.93      

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

18,872,919.11    3,585,854.63    22,458,773.74    

81,271,937.16    15,441,668.06  96,713,605.22    

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL - SCENARIU 2

Obiectului 3 : Construire Centru de recuperare, refacere și cantonamente

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, 

carosabil , accese parcare
7,189,111.64      1,365,931.21    8,555,042.85      

4.1.2
Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de 

antrenament, gradene
852,842.91         162,040.15       1,014,883.06      

4.1.3 Obiectului 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 16,423.50           3,120.47           19,543.97           

4.1.4 Obiectului 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 600,931.34         114,176.95       715,108.30         

4.1.5 Obiectului 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 319,244.80         60,656.51         379,901.31         

8,978,554.19      1,705,925.30    10,684,479.49    

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, 

carosabil , accese parcare
45,105.68           8,570.08           53,675.76           

4.2.2
Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de 

antrenament, gradene
-                      -                    -                      

4.2.3 Obiectului 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare -                      -                    -                      

4.2.4 Obiectului 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis -                      -                    -                      

4.2.5 Obiectului 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare -                      -                    -                      

45,105.68           8,570.08           53,675.76           

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
300,704.52         57,133.86         357,838.38         

4.3.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, 

carosabil , accese parcare
300,704.52         57,133.86         357,838.38         

4.3.2
Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de 

antrenament, gradene
-                      -                    -                      

4.3.3 Obiectului 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare -                      -                    -                      

4.3.4 Obiectului 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis -                      -                    -                      

4.3.5 Obiectului 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare -                      -                    -                      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      392,220.69         74,521.93         466,742.62         

4.5.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, 

carosabil , accese parcare
303,013.69         57,572.60         360,586.29         

4.5.2
Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de 

antrenament, gradene
34,297.00           6,516.43           40,813.43           

4.5.3 Obiectului 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 22,491.00           4,273.29           26,764.29           

4.5.4 Obiectului 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 17,231.00           3,273.89           20,504.89           

4.5.5 Obiectului 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 15,188.00           2,885.72           18,073.72           

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

692,925.21         131,655.79       824,581.00         

9,716,585.08      1,846,151.16    11,562,736.24    

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL - SCENARIU 2

Obiectului 4 : Amenajări exterioare

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 2,283,489.25      433,862.96       2,717,352.21      

4.1.2 Structura de rezistenta 815,373.18         154,920.90       970,294.08         

4.1.3 Arhitectura -                    -                      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 961,843.04         182,750.18       1,144,593.22      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.1.7 Instalatii sanitare 840,011.56         159,602.20       999,613.75         

4.1.7 Instalatii hvac 370,387.94         70,373.71         440,761.65         

4.1.8 Amenajari exterioare - Ob.1.1 Stadion+Esplanada 1,918,006.67      364,421.27       2,282,427.93      

7,189,111.64      1,365,931.21    8,555,042.85      

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 12,639.00           2,401.41           15,040.41           

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.2.4 Instalatii sanitare 14,247.00           2,706.93           16,953.93           

4.2.5 Instalatii hvac 18,219.68           3,461.74           21,681.42           

45,105.68           8,570.08           53,675.76           

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
300,704.52         57,133.86         357,838.38         

4.3.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 84,260.00           16,009.40         100,269.40         

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.3.4 Instalatii sanitare 94,980.00           18,046.20         113,026.20         

4.3.5 Instalatii hvac 121,464.52         23,078.26         144,542.78         

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      303,013.69         57,572.60         360,586.29         

4.5.1 Dotari si Echipamente - Ob.1.1 Stadion+Esplanada 303,013.69         57,572.60         360,586.29         

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

603,718.21         114,706.46       718,424.67         

7,837,935.52      1,489,207.75    9,327,143.27      

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL - SCENARIU 2

Obiectului 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , accese parcare

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 186,271.73         35,391.63         221,663.36         

4.1.2 Structura de rezistenta 160,732.04         30,539.09         191,271.13         

4.1.3 Arhitectura -                    -                      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.1.7 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.1.8 Instalatii hvac -                      -                    -                      

4.1.9 Amenajari exterioare - Ob.1.2 Teren antrenament+Tribuna 505,839.13         96,109.44         601,948.57         

852,842.91         162,040.15       1,014,883.06      

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.2.4 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.2.5 Instalatii hvac -                      -                    -                      

-                      -                    -                      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
-                      -                    -                      

4.3.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.3.4 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.3.5 Instalatii hvac -                      -                    -                      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      34,297.00           6,516.43           40,813.43           

4.5.1
Dotari si Echipamente - Ob.1.2 Teren 

antrenament+Tribuna 
34,297.00           6,516.43           40,813.43           

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

34,297.00           6,516.43           40,813.43           

887,139.91         168,556.58       1,055,696.49      

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL - SCENARIU 2

Obiectului 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) -                      -                    -                      

4.1.2 Structura de rezistenta -                      -                    -                      

4.1.3 Arhitectura -                    -                      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.1.7 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.1.8 Instalatii hvac -                      -                    -                      

4.1.9 Amenajari exterioare - Ob.1.3 Cladire vestiare 16,423.50           3,120.47           19,543.97           

16,423.50           3,120.47           19,543.97           

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.2.4 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.2.5 Instalatii hvac -                      -                    -                      

-                      -                    -                      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
-                      -                    -                      

4.3.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.3.4 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.3.5 Instalatii hvac -                      -                    -                      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      22,491.00           4,273.29           26,764.29           

4.5.1 Dotari si Echipamente - Ob.1.3 Cladire vestiare 22,491.00           4,273.29           26,764.29           

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

22,491.00           4,273.29           26,764.29           

38,914.50           7,393.76           46,308.26           

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL - SCENARIU 2

Obiectului 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) -                    -                      

4.1.2 Structura de rezistenta 313,415.28         59,548.90         372,964.18         

4.1.3 Arhitectura -                    -                      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari -                    -                      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.1.7 Instalatii sanitare -                    -                      

4.1.7 Instalatii hvac -                    -                      

4.1.8 Amenajari exterioare - Ob.2 Arene tenis 287,516.06         54,628.05         342,144.11         

600,931.34         114,176.95       715,108.30         

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.2.4 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.2.5 Instalatii hvac -                      -                    -                      

-                      -                    -                      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
-                      -                    -                      

4.3.1 Arhitectura -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari -                    -                      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi -                    -                      

4.3.4 Instalatii sanitare -                    -                      

4.3.5 Instalatii hvac -                    -                      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      17,231.00           3,273.89           20,504.89           

4.5.1 Dotari si Echipamente - Ob.2 Arene tenis 17,231.00           3,273.89           20,504.89           

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

17,231.00           3,273.89           20,504.89           

618,162.34         117,450.84       735,613.19         

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL - SCENARIU 2

Obiectului 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) -                    -                      

4.1.2 Structura de rezistenta 239,122.99         45,433.37         284,556.36         

4.1.3 Arhitectura -                    -                      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari -                    -                      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.1.7 Instalatii sanitare -                    -                      

4.1.7 Instalatii hvac -                    -                      

4.1.8 Amenajari exterioare - Ob.3 Centru recuperare sportivi 80,121.81           15,223.14         95,344.95           

319,244.80         60,656.51         379,901.31         

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.2.4 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.2.5 Instalatii hvac -                      -                    -                      

-                      -                    -                      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
-                      -                    -                      

4.3.1 Arhitectura -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari -                    -                      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi -                    -                      

4.3.4 Instalatii sanitare -                    -                      

4.3.5 Instalatii hvac -                    -                      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      15,188.00           2,885.72           18,073.72           

4.5.1
Dotari si Echipamente - - Ob.3 Centru recuperare 

sportivi
15,188.00           2,885.72           18,073.72           

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

15,188.00           2,885.72           18,073.72           

334,432.80         63,542.23         397,975.03         

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL - SCENARIU 2

Obiectului 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta -                    -                      

4.1.2 Structura de rezistenta 8,126,333.74      1,544,003.41    9,670,337.15      

4.1.3 Arhitectura -                    -                      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.1.7 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.1.8 Instalatii hvac -                      -                    -                      

8,126,333.74      1,544,003.41    9,670,337.15      

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari -                    -                      

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi -                    -                      

4.2.4 Instalatii sanitare -                    -                      

4.2.5 Instalatii hvac -                    -                      

-                      -                    -                      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
-                      -                    -                      

4.3.1 Arhitectura -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari -                    -                      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi -                    -                      

4.3.4 Instalatii sanitare -                    -                      

4.3.5 Instalatii hvac -                    -                      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      -                      -                    -                      

4.5.1 Arhitectura - mobilier -                    -                      

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

-                      -                    -                      

8,126,333.74      1,544,003.41    9,670,337.15      

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL - SCENARIU 2

Obiectului 5 : Demolarea construcțiilor existente

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                                 -                         -                         

1.2 Amenajarea terenului 8,126,333.74                  1,544,003.41          9,670,337.15          

1.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                         -                         

1.2.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                         -                         

1.2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

-                         -                         

1.2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE -                         -                         

1.2.5 Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE 8,126,333.74                 1,544,003.41         9,670,337.15         

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială
853,108.66                     162,090.65             1,015,199.31          

1.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
779,067.59                    148,022.84            927,090.43            

1.3.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
19,202.00                      3,648.38                22,850.38              

1.3.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

54,839.07                      10,419.42              65,258.49              

1.3.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE -                         -                         

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  3,489,500.00                  663,005.00             4,152,505.00          

1.4.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                         -                         

1.4.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                         -                         

1.4.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

-                         -                         

1.4.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE -                         -                         

1.4.5
Obiectul 5 - DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

Relocare utilitati existente
3,489,500.00                 663,005.00            4,152,505.00         

12,468,942.40                2,369,099.06          14,838,041.45        

2
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii
4,787,108.58                  909,550.63             5,696,659.22          

2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
3,121,775.62                 593,137.37            3,714,912.99         

2.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
943,624.70                    179,288.69            1,122,913.39         

2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

614,264.98                    116,710.35            730,975.33            

2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 107,443.28                    20,414.22              127,857.51            

4,787,108.58                  909,550.63             5,696,659.22          

3

3.1 Studii 2,991,942.87                  568,469.14             3,560,412.01          

3.1.1 Studii de teren (studiu topo, geo, hidro) 1,531,874.75                 291,056.20            1,822,930.95         

3.1.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
998,968.20                    189,803.96            1,188,772.16         

3.1.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
301,959.90                    57,372.38              359,332.28            

3.1.1.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

196,564.79                    37,347.31              233,912.11            

3.1.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 34,381.85                      6,532.55                40,914.40              

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 119,677.71                    22,738.77              142,416.48            

3.1.3
Alte studii specifice (studiu de trafic, studiu de insorire, studiu de 

zgomot etc.)
1,340,390.40                 254,674.18            1,595,064.58         

3.1.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
874,097.17                    166,078.46            1,040,175.64         

3.1.3.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
264,214.92                    50,200.83              314,415.75            

3.1.3.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

171,994.20                    32,678.90              204,673.09            

3.1.3.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 30,084.12                      5,715.98                35,800.10              

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1

al obiectivului de investiţii:

COMPLEX SPORTIV FARUL CONSTANTA

LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1 

Total capitol 2 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliNr. crt.



3.2

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

(lucrarile aferente racordarii se vor deconta din cap.2.

Exemplu: Aviz Tehnic de Racordare pt alimentarea cu energie electrica)

133,291.25                     25,325.34               158,616.59             

3.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
37,480.65                      7,121.32                44,601.97              

3.2.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
32,420.40                      6,159.88                38,580.28              

3.2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

34,740.20                      6,600.64                41,340.84              

3.2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 28,650.00                      5,443.50                34,093.50              

3.3 Expertizare tehnică 80,698.65                       15,332.74               96,031.39               

3.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
80,698.65                      15,332.74              96,031.39              

3.3.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                                 -                         -                         

3.3.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

-                                 -                         -                         

3.3.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE -                                 -                         -                         

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 280,779.92                     53,348.18               334,128.10             

3.4.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
187,306.54                    35,588.24              222,894.78            

3.4.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
56,617.48                      10,757.32              67,374.80              

3.4.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

36,855.90                      7,002.62                43,858.52              

3.4.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE -                                 -                         -                         

3.5 Proiectare                                17,683,415.35                3,359,848.92          21,043,264.26        

3.5.1 Temă de proiectare -                                 -                         -                         

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                                 -                         -                         

3.5.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                                 -                         -                         

3.5.2.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
-                                 -                         -                         

3.5.2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

-                                 -                         -                         

3.5.2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE -                                 -                         -                         

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
928,535.30                    176,421.71            1,104,957.01         

3.5.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
510,694.42                    97,031.94              607,726.35            

3.5.3.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
232,133.83                    44,105.43              276,239.25            

3.5.3.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

139,280.30                    26,463.26              165,743.55            

3.5.3.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 46,426.77                      8,821.09                55,247.85              

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
6,701,952.02                 1,273,370.88         7,975,322.90         

3.5.4.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
4,370,485.87                 830,392.32            5,200,878.18         

3.5.4.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,321,074.58                 251,004.17            1,572,078.75         

3.5.4.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

859,970.98                    163,394.49            1,023,365.46         

3.5.4.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 150,420.60                    28,579.91              179,000.51            

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
957,421.72                    181,910.13            1,139,331.84         

3.5.5.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
624,355.12                    118,627.47            742,982.60            

3.5.5.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
188,724.94                    35,857.74              224,582.68            

3.5.5.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

122,853.00                    23,342.07              146,195.07            

3.5.5.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 21,488.66                      4,082.84                25,571.50              

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 9,095,506.31                 1,728,146.20         10,823,652.51       

3.5.6.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
5,931,373.68                 1,126,961.00         7,058,334.68         

3.5.6.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,792,886.92                 340,648.52            2,133,535.44         

3.5.6.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

1,167,103.47                 221,749.66            1,388,853.13         

3.5.6.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 204,142.24                    38,787.02              242,929.26            

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                                 -                         -                         

3.7 Consultanţă -                                 -                         -                         

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii -                                 -                         -                         

3.7.2 Auditul financiar -                                 -                         -                         

3.8 Asistenţă tehnică 9,574,217.17                  1,819,101.26          11,393,318.43        

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 4,787,108.58                 909,550.63            5,696,659.22         



3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 3,350,976.01                 636,685.44            3,987,661.45         

3.8.1.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
2,185,242.93                 415,196.16            2,600,439.09         

3.8.1.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
660,537.29                    125,502.08            786,039.37            

3.8.1.1.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

429,985.49                    81,697.24              511,682.73            

3.8.1.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 75,210.30                      14,289.96              89,500.25              

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

1,436,132.58                 272,865.19            1,708,997.76         

3.8.1.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
936,532.69                    177,941.21            1,114,473.90         

3.8.1.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
283,087.41                    53,786.61              336,874.02            

3.8.1.1.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

184,279.50                    35,013.10              219,292.60            

3.8.1.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 32,232.98                      6,124.27                38,357.25              

3.8.2 Dirigenţie de şantier 4,787,108.58                 909,550.63            5,696,659.22         

3.8.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
3,121,775.62                 593,137.37            3,714,912.99         

3.8.2.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
943,624.70                    179,288.69            1,122,913.39         

3.8.2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

614,264.98                    116,710.35            730,975.33            

3.8.2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 107,443.28                    20,414.22              127,857.51            

30,744,345.20                5,841,425.59          36,585,770.79        

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 478,710,858.45              90,955,063.11        569,665,921.56      

4.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
312,177,562.07             59,313,736.79       371,491,298.87     

4.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
94,362,469.73               17,928,869.25       112,291,338.98     

4.1.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

61,426,498.42               11,671,034.70       73,097,533.12       

4.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 10,744,328.22               2,041,422.36         12,785,750.59       

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 5,837,804.47                  1,109,182.85          6,946,987.32          

4.2.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
3,011,555.96                 572,195.63            3,583,751.59         

4.2.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,808,623.21                 343,638.41            2,152,261.62         

4.2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

972,519.63                    184,778.73            1,157,298.35         

4.2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 45,105.68                      8,570.08                53,675.76              

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   89,753,454.73                17,053,156.40        106,806,611.13      

4.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
48,573,072.52               9,228,883.78         57,801,956.29       

4.3.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
25,336,005.59               4,813,841.06         30,149,846.65       

4.3.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

15,543,672.11               2,953,297.70         18,496,969.81       

4.3.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 300,704.52                    57,133.86              357,838.38            

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
2,566,024.00                  487,544.56             3,053,568.56          

4.4.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
2,566,024.00                 487,544.56            3,053,568.56         

4.5 Dotări 19,326,621.38                3,672,058.06          22,998,679.44        

4.5.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
12,524,715.60               2,379,695.96         14,904,411.56       

4.5.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
3,077,694.00                 584,761.86            3,662,455.86         

4.5.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

3,329,247.00                 632,556.93            3,961,803.93         

4.5.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 394,964.78                    75,043.31              470,008.09            

4.6 Active necorporale

596,194,763.03              113,277,004.98      709,471,768.01      

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 



5

5.1 Organizare de şantier 14,361,325.75                2,728,651.89          17,089,977.65        

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 9,574,217.17                 1,819,101.26         11,393,318.43       

5.1.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
6,243,551.24                 1,186,274.74         7,429,825.98         

5.1.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
1,887,249.39                 358,577.38            2,245,826.78         

5.1.1.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

1,228,529.97                 233,420.69            1,461,950.66         

5.1.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 214,886.56                    40,828.45              255,715.01            

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului 4,787,108.58                 909,550.63            5,696,659.22         

6.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
3,121,775.62                 593,137.37            3,714,912.99         

6.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
943,624.70                    179,288.69            1,122,913.39         

6.1.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

614,264.98                    116,710.35            730,975.33            

6.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 107,443.28                    20,414.22              127,857.51            

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5,634,742.46                  -                         5,634,742.46          

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                                 -                         -                         

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
2,556,894.66                 -                         2,556,894.66         

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

511,378.93                    -                         511,378.93            

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
2,556,894.66                 -                         2,556,894.66         

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
9,574.22                        -                         9,574.22                

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 31,454,630.64                5,976,379.82          37,431,010.46        

5.3.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
20,021,711.68               3,804,125.22         23,825,836.90       

5.3.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
6,548,484.44                 1,244,212.04         7,792,696.49         

5.3.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

4,272,938.95                 811,858.40            5,084,797.35         

5.3.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 611,495.57                    116,184.16            727,679.72            

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate -                                 -                         -                         

51,450,698.85                8,705,031.71          60,155,730.57        

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 95,742.17                       18,191.01               113,933.18             

6.1.1
Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
62,435.51                      11,862.75              74,298.26              

6.1.2
Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta
18,872.49                      3,585.77                22,458.27              

6.1.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

12,285.30                      2,334.21                14,619.51              

6.1.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 2,148.87                        408.28                   2,557.15                

6.2 Probe tehnologice şi teste 4,519,787.17                  858,759.56             5,378,546.73          

6.2.1

Obiectul 1 - LOT 1: Construire Stadion “Gheorghe Hagi”, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

(incl. monitorizare pe perioada de executie)

3,014,830.51                 572,817.80            3,587,648.31         

6.2.2

Obiectul 2 - LOT 2: Construire arene tenis si dependinte, Strada 

Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul Constanta

(incl. monitorizare pe perioada de executie)

813,522.49                    154,569.27            968,091.77            

6.2.3

Obiectul 3 - LOT 3: Construire Centru sportiv pentru recuperare, 

refacere și cantonamente, Strada Primaverii, Numarul 2-11, Municipiul 

Constanta

(incl. monitorizare pe perioada de executie)

689,285.30                    130,964.21            820,249.51            

6.2.4 Obiectul 4 - AMENAJARI EXTERIOARE 2,148.87                        408.28                   2,557.15                

4,615,529.34                  876,950.58             5,492,479.92          

700,261,387.41              131,979,062.54      832,240,449.95      

511,378,931.07              97,161,996.90        608,540,927.97      

Data

Beneficiar/Investitor, Intocmit,

Municipiul Constanta

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 STADION ”GHEORGHE HAGI”, ESPLANADA ȘI PARCAJE 278,563,969.95  52,927,154.29  331,491,124.24  

4.1.2
TEREN DE ANTRENAMENT FORTBAL CU PISTA DE 

ATLETISM, GRADENE
25,815,856.49    4,905,012.73    30,720,869.22    

4.1.3 VESTIARE SPORTIVI 7,797,735.63      1,481,569.77    9,279,305.41      

312,177,562.07  59,313,736.79  371,491,298.87  

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale -                    -                      

4.2.1 STADION ”GHEORGHE HAGI”, ESPLANADA ȘI PARCAJE 2,784,731.69      529,099.02       3,313,830.71      

4.2.2
TEREN DE ANTRENAMENT FORTBAL CU PISTA DE 

ATLETISM, GRADENE
122,177.86         23,213.79         145,391.65         

4.2.3 VESTIARE SPORTIVI 104,646.41         19,882.82         124,529.23         

3,011,555.96      572,195.63       3,583,751.59      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
48,573,072.52    9,228,883.78    57,801,956.29    

4.3.1 STADION ”GHEORGHE HAGI”, ESPLANADA ȘI PARCAJE 46,521,448.23    8,839,075.16    55,360,523.39    

4.3.2
TEREN DE ANTRENAMENT FORTBAL CU PISTA DE 

ATLETISM, GRADENE
814,519.06         154,758.62       969,277.68         

4.3.3 VESTIARE SPORTIVI 1,237,105.23      235,049.99       1,472,155.22      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
2,566,024.00      487,544.56       3,053,568.56      

4.4.1 STADION ”GHEORGHE HAGI”, ESPLANADA ȘI PARCAJE 2,566,024.00      487,544.56       3,053,568.56      

4.5 Dotări                                                                      12,524,715.60    2,379,695.96    14,904,411.56    

4.5.1 STADION ”GHEORGHE HAGI”, ESPLANADA ȘI PARCAJE 11,401,606.60    2,166,305.25    13,567,911.85    

4.5.2
TEREN DE ANTRENAMENT FORTBAL CU PISTA DE 

ATLETISM, GRADENE
753,507.00         143,166.33       896,673.33         

4.5.3 VESTIARE SPORTIVI 369,602.00         70,224.38         439,826.38         

4.6 Active necorporale                                                          -                    -                      

63,663,812.12    12,583,668.86  78,813,504.98    

378,852,930.15  72,469,601.29  453,888,555.44  

DEVIZUL

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
TVANr. 

Crt.

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   

Obiectului 1 : Construire Stadion “Gheorghe Hagi”



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 35,256,219.81    6,698,681.76    41,954,901.57    

4.1.2 Structura de rezistenta 117,558,566.02  22,336,127.54  139,894,693.56  

4.1.3 Arhitectura 66,555,862.01    12,645,613.78  79,201,475.80    

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 34,721,502.88    6,597,085.55    41,318,588.43    

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi 4,419,005.21      839,610.99       5,258,616.20      

4.1.7 Instalatii sanitare 8,798,055.60      1,671,630.56    10,469,686.16    

4.1.8 Instalatii hvac 10,234,758.42    1,944,604.10    12,179,362.52    

4.1.9 Instalatii BMS 1,020,000.00      193,800.00       1,213,800.00      

4.1.10 -                      -                    -                      

278,563,969.95  52,927,154.29  331,491,124.24  

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura 584,840.00         111,119.60       695,959.60         

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 358,529.68         68,120.64         426,650.32         

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi 1,102,858.93      209,543.20       1,312,402.12      

4.2.4 Instalatii sanitare 383,807.55         72,923.43         456,730.98         

4.2.5 Instalatii hvac 354,695.54         67,392.15         422,087.69         

2,784,731.69      529,099.02       3,313,830.71      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
46,521,448.23    8,839,075.16    55,360,523.39    

4.3.1 Arhitectura 5,848,400.00      1,111,196.00    6,959,596.00      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 8,963,242.00      1,703,015.98    10,666,257.98    

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi 22,057,178.50    4,190,863.92    26,248,042.42    

4.3.4 Instalatii sanitare 2,558,717.00      486,156.23       3,044,873.23      

4.3.5 Instalatii hvac 7,093,910.73      1,347,843.04    8,441,753.77      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
2,566,024.00      487,544.56       3,053,568.56      

4.5 Dotări                                                                      11,401,606.60    2,166,305.25    13,567,911.85    

4.5.1 Arhitectura 11,401,606.60    2,166,305.25    13,567,911.85    

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

60,489,078.83    11,492,924.98  71,982,003.81    

341,837,780.47  64,949,178.29  406,786,958.76  

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 1.1 : Stadion ”Gheorghe Hagi”, Esplanada și parcaje

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 8,416,962.82      1,599,222.94    10,016,185.76    

4.1.2 Structura de rezistenta 2,816,226.02      535,082.94       3,351,308.96      

4.1.3 Arhitectura 7,398,645.76      1,405,742.69    8,804,388.45      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 4,437,596.88      843,143.41       5,280,740.29      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi 392,452.00         74,565.88         467,017.88         

4.1.7 Instalatii sanitare 1,977,901.00      375,801.19       2,353,702.19      

4.1.8 Instalatii hvac 376,072.00         71,453.68         447,525.68         

4.1.9 -                      -                    -                      

4.1.10 -                      -                    -                      

25,815,856.49    4,905,012.73    30,720,869.22    

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 33,300.00           6,327.00           39,627.00           

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi 6,122.11             1,163.20           7,285.31             

4.2.4 Instalatii sanitare 80,022.00           15,204.18         95,226.18           

4.2.5 Instalatii hvac 2,733.75             519.41              3,253.16             

122,177.86         23,213.79         145,391.65         

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
814,519.06         154,758.62       969,277.68         

4.3.1 Arhitectura -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 222,000.00         42,180.00         264,180.00         

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi 40,814.06           7,754.67           48,568.73           

4.3.4 Instalatii sanitare 533,480.00         101,361.20       634,841.20         

4.3.5 Instalatii hvac 18,225.00           3,462.75           21,687.75           

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      753,507.00         143,166.33       896,673.33         

4.5.1 Arhitectura 753,507.00         143,166.33       896,673.33         

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

1,568,026.06      297,924.95       1,865,951.01      

27,506,060.40    5,226,151.48    32,732,211.88    

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 1.2 : Teren de antrenament fortbal cu pista de atletism, gradene

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 66,350.90           12,606.67         78,957.57           

4.1.2 Structura de rezistenta 1,531,463.95      290,978.15       1,822,442.11      

4.1.3 Arhitectura 3,964,154.20      753,189.30       4,717,343.49      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 1,133,163.72      215,301.11       1,348,464.82      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi 176,969.92         33,624.29         210,594.21         

4.1.7 Instalatii sanitare 431,197.21         81,927.47         513,124.68         

4.1.8 Instalatii hvac 494,435.73         93,942.79         588,378.52         

4.1.9 -                      -                    -                      

4.1.10 -                      -                    -                      

7,797,735.63      1,481,569.77    9,279,305.41      

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 3,649.05             693.32              4,342.37             

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi 40,459.69           7,687.34           48,147.03           

4.2.4 Instalatii sanitare 1,827.90             347.30              2,175.20             

4.2.5 Instalatii hvac 58,709.77           11,154.86         69,864.63           

104,646.41         19,882.82         124,529.23         

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
1,237,105.23      235,049.99       1,472,155.22      

4.3.1 Arhitectura -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 24,327.00           4,622.13           28,949.13           

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi 809,193.75         153,746.81       962,940.56         

4.3.4 Instalatii sanitare 12,186.00           2,315.34           14,501.34           

4.3.5 Instalatii hvac 391,398.48         74,365.71         465,764.19         

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      369,602.00         70,224.38         439,826.38         

4.5.1 Arhitectura 369,602.00         70,224.38         439,826.38         

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

1,606,707.23      305,274.37       1,911,981.60      

9,509,089.27      1,806,726.96    11,315,816.24    

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 1.3 : Vestiare sportivi

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 ARENA DETENIS "SIMONA HALEP" 69,971,843.56    13,294,650.28  83,266,493.83    

4.1.2 ARENA DE TENIS MICĂ  1000 LOCURI 20,861,832.87    3,963,748.25    24,825,581.12    

4.1.3 TEREN DE TENIS ANTERANAMENT (4 buc) 3,528,793.30      670,470.73       4,199,264.03      

94,362,469.73    17,928,869.25  112,291,338.98  

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 ARENA DETENIS "SIMONA HALEP" 1,233,844.84      234,430.52       1,468,275.36      

4.2.2 ARENA DE TENIS MICĂ  1000 LOCURI 516,798.42         98,191.70         614,990.11         

4.1.3 TEREN DE TENIS ANTERANAMENT (4 buc) 57,979.95           11,016.19         68,996.14           

1,808,623.21      343,638.41       2,152,261.62      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
25,336,005.59    4,813,841.06    30,149,846.65    

4.3.1 ARENA DETENIS "SIMONA HALEP" 17,397,514.09    3,305,527.68    20,703,041.76    

4.3.2 ARENA DE TENIS MICĂ  1000 LOCURI 7,537,258.50      1,432,079.12    8,969,337.62      

4.3.3 TEREN DE TENIS ANTERANAMENT (4 buc) 401,233.00         76,234.27         477,467.27         

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      3,077,694.00      584,761.86       3,662,455.86      

4.5.1 ARENA DETENIS "SIMONA HALEP" 2,030,418.00      385,779.42       2,416,197.42      

4.5.2 ARENA DE TENIS MICĂ  1000 LOCURI 912,478.00         173,370.82       1,085,848.82      

4.5.3 TEREN DE TENIS ANTERANAMENT (4 buc) 134,798.00         25,611.62         160,409.62         

4.6 Active necorporale                                                          -                    -                      

28,413,699.59    5,398,602.92    33,812,302.51    

124,584,792.52  23,671,110.58  148,255,903.10  

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

Obiectului 2: Construire arene tenis si dependinte

DEVIZUL

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 9,663,956.88      1,836,151.81    11,500,108.69    

4.1.2 Structura de rezistenta 18,485,646.35    3,512,272.81    21,997,919.15    

4.1.3 Arhitectura 18,516,475.92    3,518,130.42    22,034,606.34    

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 15,672,039.81    2,977,687.56    18,649,727.38    

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi 2,149,099.58      408,328.92       2,557,428.50      

4.1.7 Instalatii sanitare 1,710,715.08      325,035.86       2,035,750.94      

4.1.8 Instalatii hvac 3,674,909.95      698,232.89       4,373,142.84      

4.1.9 Instalatii BMS 99,000.00           18,810.00         117,810.00         

4.1.10 -                      -                    -                      

69,971,843.56    13,294,650.28  83,266,493.83    

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura 186,990.00         35,528.10         222,518.10         

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 103,830.00         19,727.70         123,557.70         

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi 497,707.61         94,564.45         592,272.05         

4.2.4 Instalatii sanitare 65,979.00           12,536.01         78,515.01           

4.2.5 Instalatii hvac 379,338.24         72,074.26         451,412.50         

1,233,844.84      234,430.52       1,468,275.36      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
17,397,514.09    3,305,527.68    20,703,041.76    

4.3.1 Arhitectura 1,246,600.00      236,854.00       1,483,454.00      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 2,595,750.00      493,192.50       3,088,942.50      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi 9,954,152.13      1,891,288.90    11,845,441.03    

4.3.4 Instalatii sanitare 439,860.00         83,573.40         523,433.40         

4.3.5 Instalatii hvac 3,161,151.96      600,618.87       3,761,770.83      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      2,030,418.00      385,779.42       2,416,197.42      

4.5.1 Arhitectura - mobilier 2,030,418.00      385,779.42       2,416,197.42      

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

19,427,932.09    3,691,307.10    23,119,239.18    

90,633,620.48    17,220,387.89  107,854,008.38  

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 2.1 : Arena de tenis ”Simona Halep”

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 2,291,347.77      435,356.08       2,726,703.84      

4.1.2 Structura de rezistenta 6,985,069.48      1,327,163.20    8,312,232.68      

4.1.3 Arhitectura 4,310,335.52      818,963.75       5,129,299.26      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 3,665,369.04      696,420.12       4,361,789.16      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi 1,221,713.22      232,125.51       1,453,838.73      

4.1.7 Instalatii sanitare 1,043,015.85      198,173.01       1,241,188.86      

4.1.8 Instalatii hvac 1,344,982.01      255,546.58       1,600,528.59      

4.1.9 -                      -                    -                      

4.1.10 -                      -                    -                      

20,861,832.87    3,963,748.25    24,825,581.12    

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura 41,400.00           7,866.00           49,266.00           

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 99,498.50           18,904.72         118,403.22         

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi 282,020.56         53,583.91         335,604.46         

4.2.4 Instalatii sanitare 14,788.50           2,809.82           17,598.32           

4.2.5 Instalatii hvac 79,090.86           15,027.26         94,118.12           

516,798.42         98,191.70         614,990.11         

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
7,537,258.50      1,432,079.12    8,969,337.62      

4.3.1 Arhitectura 276,000.00         52,440.00         328,440.00         

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 994,985.00         189,047.15       1,184,032.15      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi 5,640,411.10      1,071,678.11    6,712,089.21      

4.3.4 Instalatii sanitare 98,590.00           18,732.10         117,322.10         

4.3.5 Instalatii hvac 527,272.40         100,181.76       627,454.16         

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      912,478.00         173,370.82       1,085,848.82      

4.5.1 Arhitectura 912,478.00         173,370.82       1,085,848.82      

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

8,449,736.50      1,605,449.94    10,055,186.44    

29,828,367.79    5,667,389.88    35,495,757.67    

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 2.2 : Arena de tenis mică  1000 locuri

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 1,210,868.57      230,065.03       1,440,933.60      

4.1.2 Structura de rezistenta 535,510.82         101,747.06       637,257.87         

4.1.3 Arhitectura 1,092,501.59      207,575.30       1,300,076.90      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 323,724.51         61,507.66         385,232.17         

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi 20,433.13           3,882.29           24,315.42           

4.1.7 Instalatii sanitare 345,754.68         65,693.39         411,448.06         

4.1.8 Instalatii hvac -                      -                    -                      

4.1.9 -                      -                    -                      

4.1.10 -                      -                    -                      

3,528,793.30      670,470.73       4,199,264.03      

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 4,410.00             837.90              5,247.90             

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi 53,569.95           10,178.29         63,748.24           

4.2.4 Instalatii sanitare -                    -                      

4.2.5 Instalatii hvac -                    -                      

57,979.95           11,016.19         68,996.14           

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
401,233.00         76,234.27         477,467.27         

4.3.1 Arhitectura -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 44,100.00           8,379.00           52,479.00           

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi 357,133.00         67,855.27         424,988.27         

4.3.4 Instalatii sanitare -                    -                      

4.3.5 Instalatii hvac -                    -                      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      134,798.00         25,611.62         160,409.62         

4.5.1 Arhitectura 134,798.00         25,611.62         160,409.62         

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

536,031.00         101,845.89       637,876.89         

4,122,804.25      783,332.81       4,906,137.06      

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 2.3 : Teren de tenis antrenament (4 buc)

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 9,638,687.18      1,831,350.56    11,470,037.75    

4.1.2 Structura de rezistenta 15,431,936.59    2,932,067.95    18,364,004.54    

4.1.3 Arhitectura 19,243,138.59    3,656,196.33    22,899,334.92    

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 5,570,769.26      1,058,446.16    6,629,215.42      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi 1,455,763.73      276,595.11       1,732,358.83      

4.1.7 Instalatii sanitare 3,833,324.62      728,331.68       4,561,656.30      

4.1.8 Instalatii hvac 5,855,278.46      1,112,502.91    6,967,781.37      

4.1.9 Instalatii BMS 397,600.00         75,544.00         473,144.00         

4.1.10 -                      -                    -                      

61,426,498.42    11,671,034.70  73,097,533.12    

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura 155,082.00         29,465.58         184,547.58         

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 234,138.60         44,486.33         278,624.93         

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi 244,125.50         46,383.84         290,509.34         

4.2.4 Instalatii sanitare 79,387.38           15,083.60         94,470.98           

4.2.5 Instalatii hvac 259,786.15         49,359.37         309,145.52         

972,519.63         184,778.73       1,157,298.35      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
15,543,672.11    2,953,297.70    18,496,969.81    

4.3.1 Arhitectura 1,033,880.00      196,437.20       1,230,317.20      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 3,902,310.00      741,438.90       4,643,748.90      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi 4,882,509.95      927,676.89       5,810,186.84      

4.3.4 Instalatii sanitare 529,249.20         100,557.35       629,806.55         

4.3.5 Instalatii hvac 5,195,722.96      987,187.36       6,182,910.32      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      3,329,247.00      632,556.93       3,961,803.93      

4.5.1 Arhitectura 3,329,247.00      632,556.93       3,961,803.93      

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

18,872,919.11    3,585,854.63    22,458,773.74    

81,271,937.16    15,441,668.06  96,713,605.22    

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 3 : Construire Centru de recuperare, refacere și cantonamente

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, 

carosabil , accese parcare
8,760,411.01      1,664,478.09    10,424,889.10    

4.1.2
Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, 

gradene
830,464.77         157,788.31       988,253.07         

4.1.3 Obiectului 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 115,094.15         21,867.89         136,962.04         

4.1.4 Obiectului 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 622,640.50         118,301.69       740,942.19         

4.1.5 Obiectului 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 415,717.79         78,986.38         494,704.17         

10,744,328.22    2,041,422.36    12,785,750.59    

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, 

carosabil , accese parcare
45,105.68           8,570.08           53,675.76           

4.2.2
Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de 

antrenament, gradene
-                      -                    -                      

4.2.3 Obiectului 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare -                      -                    -                      

4.2.4 Obiectului 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis -                      -                    -                      

4.2.5 Obiectului 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare -                      -                    -                      

45,105.68           8,570.08           53,675.76           

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
300,704.52         57,133.86         357,838.38         

4.3.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, 

carosabil , accese parcare
300,704.52         57,133.86         357,838.38         

4.3.2
Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de 

antrenament, gradene
-                      -                    -                      

4.3.3 Obiectului 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare -                      -                    -                      

4.3.4 Obiectului 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis -                      -                    -                      

4.3.5 Obiectului 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare -                      -                    -                      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      394,964.78         75,043.31         470,008.09         

4.5.1
Obiectul 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, 

carosabil , accese parcare
305,757.78         58,093.98         363,851.76         

4.5.2
Obiectul 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de 

antrenament, gradene
34,297.00           6,516.43           40,813.43           

4.5.3 Obiectului 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare 22,491.00           4,273.29           26,764.29           

4.5.4 Obiectului 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis 17,231.00           3,273.89           20,504.89           

4.5.5 Obiectului 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare 15,188.00           2,885.72           18,073.72           

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

695,669.30         132,177.17       827,846.47         

11,485,103.20    2,182,169.61    13,667,272.81    

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 4 : Amenajări exterioare

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 2,283,489.25      433,862.96       2,717,352.21      

4.1.2 Structura de rezistenta 2,490,484.91      473,192.13       2,963,677.05      

4.1.3 Arhitectura -                    -                      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari 961,843.04         182,750.18       1,144,593.22      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.1.7 Instalatii sanitare 840,011.56         159,602.20       999,613.75         

4.1.7 Instalatii hvac 370,387.94         70,373.71         440,761.65         

4.1.8 Amenajari exterioare - Ob.1.1 Stadion+Esplanada 1,814,194.31      344,696.92       2,158,891.23      

8,760,411.01      1,664,478.09    10,424,889.10    

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari 12,639.00           2,401.41           15,040.41           

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.2.4 Instalatii sanitare 14,247.00           2,706.93           16,953.93           

4.2.5 Instalatii hvac 18,219.68           3,461.74           21,681.42           

45,105.68           8,570.08           53,675.76           

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
300,704.52         57,133.86         357,838.38         

4.3.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari 84,260.00           16,009.40         100,269.40         

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.3.4 Instalatii sanitare 94,980.00           18,046.20         113,026.20         

4.3.5 Instalatii hvac 121,464.52         23,078.26         144,542.78         

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      305,757.78         58,093.98         363,851.76         

4.5.1 Dotari si Echipamente - Ob.1.1 Stadion+Esplanada 305,757.78         58,093.98         363,851.76         

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

606,462.30         115,227.84       721,690.14         

9,411,978.99      1,788,276.01    11,200,255.00    

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 4.11: Amenajări exterioare - Stadion , Piateta, carosabil , accese parcare

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) 186,271.73         35,391.63         221,663.36         

4.1.2 Structura de rezistenta 160,732.04         30,539.09         191,271.13         

4.1.3 Arhitectura -                    -                      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.1.7 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.1.8 Instalatii hvac -                      -                    -                      

4.1.9 Amenajari exterioare - Ob.1.2 Teren antrenament+Tribuna 483,460.99         91,857.59         575,318.58         

830,464.77         157,788.31       988,253.07         

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.2.4 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.2.5 Instalatii hvac -                      -                    -                      

-                      -                    -                      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
-                      -                    -                      

4.3.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.3.4 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.3.5 Instalatii hvac -                      -                    -                      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      34,297.00           6,516.43           40,813.43           

4.5.1
Dotari si Echipamente - Ob.1.2 Teren 

antrenament+Tribuna 
34,297.00           6,516.43           40,813.43           

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

34,297.00           6,516.43           40,813.43           

864,761.77         164,304.74       1,029,066.50      

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 4.12 : Amenajări exterioare - Teren de antrenament, gradene

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) -                      -                    -                      

4.1.2 Structura de rezistenta -                      -                    -                      

4.1.3 Arhitectura -                    -                      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.1.7 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.1.8 Instalatii hvac -                      -                    -                      

4.1.9 Amenajari exterioare - Ob.1.3 Cladire vestiare 115,094.15         21,867.89         136,962.04         

115,094.15         21,867.89         136,962.04         

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.2.4 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.2.5 Instalatii hvac -                      -                    -                      

-                      -                    -                      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
-                      -                    -                      

4.3.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.3.4 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.3.5 Instalatii hvac -                      -                    -                      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      22,491.00           4,273.29           26,764.29           

4.5.1 Dotari si Echipamente - Ob.1.3 Cladire vestiare 22,491.00           4,273.29           26,764.29           

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

22,491.00           4,273.29           26,764.29           

137,585.15         26,141.18         163,726.33         

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 4.13 : Amenajări exterioare - Cladire vestiare

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) -                    -                      

4.1.2 Structura de rezistenta 313,415.28         59,548.90         372,964.18         

4.1.3 Arhitectura -                    -                      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari -                    -                      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.1.7 Instalatii sanitare -                    -                      

4.1.7 Instalatii hvac -                    -                      

4.1.8 Amenajari exterioare - Ob.2 Arene tenis 309,225.22         58,752.79         367,978.01         

622,640.50         118,301.69       740,942.19         

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.2.4 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.2.5 Instalatii hvac -                      -                    -                      

-                      -                    -                      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
-                      -                    -                      

4.3.1 Arhitectura -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari -                    -                      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi -                    -                      

4.3.4 Instalatii sanitare -                    -                      

4.3.5 Instalatii hvac -                    -                      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      17,231.00           3,273.89           20,504.89           

4.5.1 Dotari si Echipamente - Ob.2 Arene tenis 17,231.00           3,273.89           20,504.89           

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

17,231.00           3,273.89           20,504.89           

639,871.50         121,575.58       761,447.08         

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 4.2 : Amenajări exterioare - Arene de tenis

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta (lucrari de teren) -                    -                      

4.1.2 Structura de rezistenta 239,122.99         45,433.37         284,556.36         

4.1.3 Arhitectura -                    -                      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari -                    -                      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.1.7 Instalatii sanitare -                    -                      

4.1.7 Instalatii hvac -                    -                      

4.1.8 Amenajari exterioare - Ob.3 Centru recuperare sportivi 176,594.80         33,553.01         210,147.81         

415,717.79         78,986.38         494,704.17         

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                      -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.2.4 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.2.5 Instalatii hvac -                      -                    -                      

-                      -                    -                      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
-                      -                    -                      

4.3.1 Arhitectura -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari -                    -                      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi -                    -                      

4.3.4 Instalatii sanitare -                    -                      

4.3.5 Instalatii hvac -                    -                      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      15,188.00           2,885.72           18,073.72           

4.5.1
Dotari si Echipamente - - Ob.3 Centru recuperare 

sportivi
15,188.00           2,885.72           18,073.72           

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

15,188.00           2,885.72           18,073.72           

430,905.79         81,872.10         512,777.89         

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 4.3 : Amenajări exterioare - Centru de recuperare

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Valoare Valoare

(fără TVA) cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1*  Construcţii şi instalaţii                                                   

4.1.1 Rezistenta -                    -                      

4.1.2 Structura de rezistenta 8,126,333.74      1,544,003.41    9,670,337.15      

4.1.3 Arhitectura -                    -                      

4.1.5 Instalatii electrice curenti tari -                      -                    -                      

4.1.6 Instalatii electrice curenti slabi -                      -                    -                      

4.1.7 Instalatii sanitare -                      -                    -                      

4.1.8 Instalatii hvac -                      -                    -                      

4.1.9

4.1.10

4.1.11 -                      -                    -                      

4.1.12 -                      -                    -                      

8,126,333.74      1,544,003.41    9,670,337.15      

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

4.2.1 Arhitectura -                    -                      

4.2.2 Instalatii electrice curenti tari -                    -                      

4.2.3 Instalatii electrice curenti slabi -                    -                      

4.2.4 Instalatii sanitare -                    -                      

4.2.5 Instalatii hvac -                    -                      

-                      -                    -                      

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
-                      -                    -                      

4.3.1 Arhitectura -                    -                      

4.3.2 Instalatii electrice curenti tari -                    -                      

4.3.3 Instalatii electrice curenti slabi -                    -                      

4.3.4 Instalatii sanitare -                    -                      

4.3.5 Instalatii hvac -                    -                      

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
-                      -                    -                      

4.5 Dotări                                                                      -                      -                    -                      

4.5.1 Arhitectura - mobilier -                    -                      

4.6 Active necorporale                                                          -                      -                    -                      

-                      -                    -                      

8,126,333.74      1,544,003.41    9,670,337.15      

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului 5 : Demolarea construcțiilor existente

Nr. 

Crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   
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