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3 Situaţia existentă şi necesitatea realizării 

obiectivului/proiectului de investiţii 

3.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

In contextul in care dezvoltarea si revitalizarea uniformă a teritoriului nu se poate face decât 

prin oferirea de condiții propice dezvoltării economice, sociale si culturale, necesitatea 

asigurării de dotări sportive și de agrement este justificata prin aportul pe care aceasta îl au 

asupra dezvoltării comunității.  

Investiția propusa este in concordanta cu strategia europeana si strategia de dezvoltare a 

României, ce vizează o creștere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, vizând in special 

oamenii si societatea dar si infrastructura, resursele si competitivitatea, prin crearea unui 

climat favorabil dezvoltării, realizarea unei infrastructuri care sa contribuie in mod esențial la 

dezvoltarea activităților culturale, sociale si economice, oferirea de șanse egale si 

nediscriminare. 

Contextul legislativ este impus de strategiile Uniunii Europene ce promovează unui mod mai 

sustenabil de dezvoltare socio-economică.  

Obiectivul investiției, terenul de fotbal al orașului Câmpeni, este o dotare sportivă realizată în 

perioada anilor 80. Terenul a fost folosit pentru antrenamentele echipei locale de fotbal. In 

prezent, terenul de fotbal nu mai este utilizat, iar gradena existentă pe latura sudică a terenului 

este într-o stare avansată de distrugere.  

În anul 2015, prin Hotărârea nr. 73/28.04.2015 a Consiliului Județean s-a realizat trecerea 

terenului în categoria terenurilor de utilitate publică de interes local și s-a propus exproprierea 

lui. În cursul anului 2021 a unui Raport de Evaluare pentru stabilirea valorii de piață a terenului. 

Terenul studiat are o suprafață de 20264 mp, este amplasat pe strada Gării f.n. și este compus 

din trei parcele identificabile prin Cărțile Funciare nr. 74325, 74327 și 70406 

3.2 Analiza situației existente şi identificarea deficiențelor 

După cum se amintea anterior, Terenul studiat are o suprafață de 20264 mp, este amplasat 

pe strada Gării f.n. și este compus din trei parcele identificabile prin Cărțile Funciare nr. 74325, 

74327 și 70406. 

Amplasamentul are o formă trapezoidală, fiind delimitat la sud-vest de strada Gării, iar la nord-

est de Râul Arieș. Pe latura nord-vestică, parcela se învecinează cu un grup de parcele cu 

destinație rezidențială, iar pe latura sud-estică cu incinta fabricii de mobilă SC Transilvania 

Production.  

Din punct de vedere morfologic, amplasamentul este alcătuit din trei zone:  

O zonă plană adiacentă străzii Gării, cu o lățime ce variază între 5 și 10 m 

O zonă de taluz, cu panta aproximativă de 30 de grade și lățimea cuprinsă între 10 și 18 m, 

amenajată anterior ca zonă de gradene – amenajate pe sol; 

O zonă plană, delimitată la sud-vest de taluz și la nord est de amenajamentele albiei Râului 

Arieș.  
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Pe zona plană se găsește terenul de fotbal, care în prezent nu este amenajat corespunzător 

pentru a permite desfășurarea de activități sportive.  

Din punct de vedere morfologic, terenul deservește cu succes destinația sa actuală de teren 

de sport. Orientarea axului longitudinal a terenului nu este conformă cu recomandările 

Federației Române de Fotbal privind orientarea optimă a terenurilor pentru desfășurarea 

competițiilor sportive. De asemenea, lipsa întreținerii terenului în ultima perioadă a condus la 

scăderea calității suprafeței de joc (planeitatea ei și calitatea gazonului), precum și distrugerea 

gradenei de pe latura sud-vestică. Gardul care perimetrează terenul este într-o stare avansată 

de distrugere.  

3.3 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung 

privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții 

Prin prezenta documentație se propun următoarele deziderate: 

• Obținerea terenului pentru realizarea obiectivului de investiție; 

• Dezvoltarea sa ca bază sportivă cu acces public nelimitat. Prin tema de 

proiectare s-a solicitat prevederea unui număr cât mai mare de dotări sportive 

care să asigure o adresabilitate cât mai largă la nivel local.  

• De asemenea, s-a solicitat ca terenul de fotbal să fie conservat, în măsura 

posibilităților, pe amplasamentul și la dimensiunea actuală - dimensiunea 

standard competițională de 68 x 105m.  

• Nu în ultimul rând, s-a solicitat ca terenul de fotbal să fie accesibil autospecialelor 

SMURD – lucru imposibil la momentul de față – pentru a permite mutarea 

pacienților în elicopterele din dotarea serviciului SMURD pentru transportul de 

urgență la unitățile din alte centre județeene sau regionale de tratament.  

Edificarea unei baze sportive pe amplasamentul studiat studiată reprezintă o necesitate 

pentru localitatea Câmpeni deoarece: 

• La nivelul localității Câmpeni există un număr foarte limitat de dotări sportive:  

o terenurile de sport aflate în dotarea unităților de învățământ, care potrivit 

legii, pot fi utilizate doar de elevii acestora; 

o terenul de sport și sala de sport aflate în administrarea Primăriei UAT 

Câmpeni 

• La nivelul localității Câmpeni a fost identificat un număr foarte limitat de parcuri 

și spații publice petrecere a timpului liber - Piața Avram Iancu. 

• Datorită modului de structurare al localității – aceasta fiind dezvoltată majoritar 

pe teren în pantă, cu o structură foarte eterogenă a parcelarului – numărul de 

terenuri plane, cu orientare favorabilă și de dimensiune suficientă este redus. 

Aceste terenuri se găsesc doar în zona albiei râului Arieș și sunt în marea lor 

majoritate ocupate de construcții cu activitate productivă, de prestări servicii, 

educaționale și rezidențiale. Proximitatea față de zona centrală și faptul că deja 

amplasamentul este deja echipat pentru desfășurarea de activități sportive îl 

recomandă pentru redezvoltarea sa ca bază sportivă.  
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3.4 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Prin prezenta investiție se preconizează realizarea următoarelor obiective specifice: 

1) Trecerea terenului din proprietate privată în domeniul public al Orașului Câmpeni 

2) Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectarea tehnică a Bazei Sportive 

Câmpeni 

3) Asigurarea finanțării necesare pentru implementarea obiectivului de investiție. 

Prin prezenta investiție se preconizează realizarea următoarelor obiective generale: 

1) La nivelul factorului uman promovarea investiției va asigura edificarea unei noi zone 

de agrement, ce va permite desfășurarea de activități sportive în aer liber – fotbal pe 

un teren de dimensiuni competiționale, sau alternativ pe două terenuri de dimensiuni 

mai reduse, baschet, handbal sau volei, tenis, fitness și alegare. Prin prezenta 

investiție se propune realizarea unui spațiu interior pentru vestiare și fitness. De 

asemenea, în dezvoltarea bazei sportive se propune realizarea unui loc de joacă și 

spațiu de întâlnire, dotat cu chioșcuri pentru alimentație publică și zone de petrecere 

a timpului liber.  

2) La nivelul factorului economic această investiție poate promova dezvoltarea 

economică locală prin: 

• Atragerea unui turism specializat – cantonamente pentru echipe de fotbal – cu 

utilizarea bazei sportive propuse în tandem cu unitățile de cazare din zonă. 

• Utilizarea bazei sportive în tandem cu unitățile de cazare din zonă pentru 

asigurarea cadrului necesar tabere de elevi;  

• Închirierea terenurilor de tenis, baschet și fotbal pentru școli de sport în timpul 

liber sau activități tip afterschool pentru elevii din localitate.  

• Realizarea unei atracții noi în zona orașului Câmpeni ce ar putea promova 

dezvoltarea turismului general.  

3) La nivel social-economic – promovarea investiției creează un areal propice organizării 

de evenimente cu adresabilitate locală și regională – concerte, evenimente sportive, 

târguri cu profil agro-turistic, etc. – care pot promova localitatea ca destinație turistică 

și pot asigura creștere economică.  

4) La nivelul infrastructurii: 

• asigurarea unui amplasament pentru transferul pacienților din mijloace de 

deplasare terestră (ambulanțe) în mijloace de transport aerian (elicopter), si care 

urmare scăderea timpilor de deplasare pentru cazurile grave. 

• Refacerea rigolei pluviale ce asigură deversarea apelor pluviale de pe versantul 

adicent în albia râului Arieș. 

Beneficiari direcți și indirecți: 

1) Comunitatea locală 

2) Agenții economici din zonă 

3) Investitori existenți și potențiale 

Rezultate așteptate: 
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1) Din punct de vedere economic 

• Asigurarea premiselor pentru creșterea turismului general și spacializat 

(cantonamente, tabere) 

• Asigurarea premiselor pentru realizarea de evenimente culturale și de agrement 

2) Din punct de vedere social 

• Crearea unui spațiu pentru dezvoltarea aptitudinilor sportive 

• Crearea unui spațiu pentru petrecerea timpului liber 

• Crearea unui mediu mai atractiv ce permite dezvoltarea zonei proxime 

3) Asupra mediului 

• Asigurarea colectării și evacuării apelor pluviale 

 

4 Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două 

scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea 

obiectivului de investiţii 

4.1 Particularităţi ale amplasamentului: 

4.1.1 Descrierea amplasamentului:  

Zona studiată prin prezenta documentație are o suprafață de 20.264,00 mp este amplasată în 

intravilanul localității Câmpeni, pe malul sudic al Râului Arieș. Arealul este format din trei 

parcele identificabile prin Cărțile Funciare nr. 74325, 74327 și 70406, aflate la momentul de 

față în proprietate privată – Mihon Lucia, Moga Cynthia Carmen și Danciu Ilie Dumitru și 

Danciu Marioara.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 73/2015, terenul a fost declarat de utilitate publica și 

propus pentru expropriere. Acest fapt este înscris în cărțile funciare aferente parcelelor.  

Din punct de vedere urbanistic, terenul se găsește în UTR3 SP – Zona spațiilor plantate. 

Conform regulamentului aferent UTR, se permite realizarea de parcuri, scuaruri, terenuri și 

amenajări pentru recreere, activități de agrement și odihnă și zone verzi de protecție. Se 

permite un POT = 10% pentru construcții și un POT=20% pentru amenajări. 

4.1.2 Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: 

Accesul pe amplasament se face pe latura sud-vestică, din strada Gării. Amplasamentul este 

situat la o distanță de aproximativ 800 m față de zona centrală a localității (Piața Avram Iancu). 

Pe termen lung, este posibilă amenajarea unui acces pietonal peste râul Arieș, prin intermediul 

unui pod. Această opțiune nu este studiată în prezenta documentație.  

4.1.3 orientări propuse fată de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes 

naturale sau construite;  

Amplasamentul are o formă trapezoidală, fiind delimitat la sud-vest de strada Gării, iar la nord-

est de Râul Arieș. Pe latura nord-vestică, parcela se învecinează cu un grup de parcele cu 

destinație rezidențială, iar pe latura sud-estică cu incinta fabricii de mobilă SC Transilvania 

Production.  
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Zona studiată are limita posterioară adiacentă albiei Râului Arieș, lucru care constituie un 

punct forte al amplasamentului. De asemenea, prin poziția sa, amplasamentul dispune de 

perspecitve largi asupra orașului, precum și asupra formelor de relief mai înalte ce mărginesc 

pe latura sudică și nordică valea Arieșului. 

4.1.4 Surse de poluare existente în zonă 

Poluare aerului: În proximitatea amplasamentului studiat se găsește incinta fabricii de mobilier 

Transilvania Production. Prin activitatea sa, fabrica are potențialul de a produce poluări ale 

aerului, dar prin dotarea unității de producție, aceste poluări sunt in limita parametrilor permiși 

de lege. 

Poluare fonică: nu este cazul 

Poluare vizuală: Ca urmare a managementului deficitar a deșeurilor în zona aflată în amonte 

față de localitatea Câmpeni, periodic se produc poluări cu deșeuri – în special mase plastice, 

în special ambalaje – a albiei râului Arieș.  

4.1.5 Date climatice și particularități de relief 

Zona orașului Câmpeni se află într-o zonă a climatului temperat continental, poziția sa într-un 

mic bazin depresionar de vale, între munți, îi conferă un microclimat de adăpost. Circulația 

vestică determină unele condiții climatice care corespund zonelor montane și submontane 

caracterizate în general printr-un anotimp călduros, scurt vara și un altul răcoros, prelungit cu 

precipitații abundente. 

Temperatura medie multianuală este cuprinsă între 6 și 7 grade C în partea sudică a zonei 

orașului Câmpeni și de 3-4 grade C în partea nordică pe înălțimea Muntelui Mare. Tipul de 

climat caracteristic acestei zone prezintă temperaturi medii lunare mai mari de 10 grade C în 

1-4 luni pe an, iar temperaturile celei mai reci luni, arareori coboară sub – 30 grade C. 

Temperatura medie în ianuarie este de – 4 grade C, iar a lunii iulie de + 16 grade C. Data 

medie a producerii primului îngheț este de 1 octombrie, iar a ultimului îngheț este de 1 mai. 

Precipitațiile atmosferice se caracterizează printr-un regim mai bogat, mediile multianuale fiind 

la Câmpeni de 700-800 mm, iar pe înălțimi urcă până la 900-1000 mm. Maximul de precipitații 

se realizează la sfârșitul primăverii (mai-iunie), iar minimul la sfârșitul iernii (februarie). Stratul 

de zăpadă este persistent 50-60 zile pe an și are o grosime de 50-60 cm. 

În zona orașului Câmpeni, direcțiile dominante ale vântului sunt cele de vest și sud-vest de 

circa 10 %, viteza medie fiind de 4- 5 m pe secundă. 

4.1.6  Situația utilităților tehnico-edilitare existente: 

Pe limita sud-vestică a amplasament s-a identificat rețeaua aeriană de distribuție a energiei 

electrice în zonă. Această rețea va fi repoziționată la finalizarea lucrărilor de edicare propuse.  

Pe amplasament s-au identificat un număr de 6 stâlpi dedicați iluminării terenului de sport, 

conectați aerian la rețeaua de distribuție a energie electrică. Aceștia vor fi desființați. 

Pe strada Gării, amplasată în subteran, s-a identificat rețeaua de distribuție a apei potabile. 

Aceasta nu va fi afectată de lucrările preconizate. 

În zona studiată nu au fost identificate obiective înscrise în Lista Monumentelor istorice sau 

alte obiective cu valoare ambientală. Ca urmare, nu vor fi interferențe cu astfel de obiective. 
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În proximitatea amplasamentului studiat nu au fost identificate instituții care fac parte din 

sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională; 

4.1.7 Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 

geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

Amplasamentul se încadrează in zona seismica având valoarea de vârf a accelerației terenului 

ag = 0,10∙g pentru un IMR = 225 de ani cu probabilitatea de depășire de 20% in 50 de ani. 

Perioada de control este Tc = 0,7 sec. Conform Normativului P100-1/2006, zona seismica se 

caracterizează prin valoarea de vârf ag = 0,12∙g a accelerației terenului. 

4.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural şi 

tehnologic: 

4.2.1 Scenariul 1 – optim 

Se propune realizarea Bazei Sportive Câmpeni ca un ansamblu de clădiri și amenajări format 

din: 

1. Teren de fotbal de dimensiune competițională – cu suprafața de joc de 68x105m și 

dimensiunea totală de 114,4 x 76,30 m. 

2. C1 – o construcție cu regim de înălțime parter și subsol parțial având destinație de 

gradenă cu capacitatea de 1000 locuri. La subsolul construcției se găsesc spații 

tehnice, spații pentru grupurile sanitare și spații de depozitare. La parterul construției 

se găsesc și un spațiu destinat alimentației publice și un spațiu pentru pază și vânzarea 

de bilete. 

3. C2 - Pavilion vestiare și sporturi in sală - O construcție având regim de înălțime P+E, 

cu destinația de spații administrative, sportive și anexe – vestiare pentru terenurile de 

sport amenajate pe amplasament. 

4. Pavilioane de parc pentru alimentație publică – în număr de 2 

5. Pavilionae deschise pentru ședere – în număr de 4 

6. Un pavilion de parc cu destinația de grup sanitar. 

7. Un teren multisport – baschet, handbal, volei -  cu suprafața de joc sintetică, 

împrejmuită cu gard de 6m. Terenul este dotat cu sistem de iluminat propriu. 

8. Două terenuri de tenis de dimensiune standard, cu suprafața de joc din zgură. Cele 

două terenuri vor fi împrejmuite cu gard sportiv de 6m înălțime și prevăzut cu plasă de 

protecție la partea superioară. 

9. Un loc de joacă cu suprafața de joc de 500 mp, prevăzută cu pavaj antitraumă și 

mobilier urban specific – pentru joacă și ședere. 

10. Un spațiu destinat desfășurării de exerciții de fitness în aer liber, prevăzută cu pavaj 

antitraumă și mobilier urban specific. 

11. Alei de parc pavate, prevăzute cu iluminat și mobilier urban specific – bănci și coșuri 

de gunoi. 

12. pistă de alergare cu lungimea de 350 m prevăzută cu suprafață antiderapantă. 

13. Un scuar destinat accesului în baza sportivă, prevăzut cu locuri de ședere ce permite 

desfășurarea de evenimente publice de mică anvergură, festivități școlare, proiecții de 

film. 

14. Un scuar pavat cu suprafața de aproximativ 500 mp ce găzduiește chioșcurile pentru 

alimentație publică și oferă posibilitatea realizării unor spații exterioare pentru servirea 

mesei. 
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15. Pe zona de front se alocă zone pentru modernizarea infrastructurii de circulație prin 

realizarea de trotuare si a 10 locuri de parcare.  

4.2.1.1 Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiții 

C1 – Gradene cu capacitatea de 1000 persoane: 

• Regim de înălțime S+P 

• Aria construită Ac = 1150,0 m2 

• Aria desfășurată construită Adc = 1450,0 m2 

• Arie utilă Au = 197,60 m2 

• Construcția este structurată pe două nivele: 

o La nivelul subsolului parțial sunt amplasate: 

o Zona de grupuri sanitare – câte unul pentru fiecare sex - dotate cu 5 WC 

și 4 lavoare, respectiv 5 WC-uri si 6 pisoare, cel pentru bărbați. 

o Zona tehnică – formată din spațiu de depozitare, boxă pentru curățenie, 

Cameră tehnică, post trafo pentru întreaga bază sportivă și acces spre 

zona de sub gradene pentru întreținere. 

o Zona de acces formată din hol acces și două rampe de acces  

• La nivelul parterului: 

o Pavilion pentru pază și grup sanitar persoane cu dizabilități 

o Pavilion pentru alimentație publică 

o Cursivă de acces 

o Gradene în aer liber, parțial acoperite, cu capacitatea de 1000 locuri.  

• Peste parter se propune realizarea unei copertine cu structura metalică care să 

protejeze de intemperii aproximativ 700 locuri. 

• Repartiția spațiilor interioare este: 

Nivel Număr Denumire Arie 

Subsol 

  S-00 Boxa  curatenie 11.2 

  S-01 Camera tehnica 19.7 

  S-02 Depozitare 14.2 

  S-03 Grup sanitar B 25.3 

  S-04 Grup sanitar F 25.2 

  S-05 Hol 45.8 

  S-06 Hol zona tehnica 11.6 

  S-07 Trafo 10 

      162.9 m² 

Parter 

  P-00 Alimentatie publica 21.8 

  P-01 Depozit 2.7 

  P-02 GSPD 5.1 

  P-03 Paza 5.1 

      34.7 m² 
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Total arie utilă 197.6 m² 

 

 

C2 – Pavilion vestiare și sporturi in sală: 

• Regim de înălțime P+E 

• Aria construită Ac = 440,50 m2 

• Aria desfășurată construită Adc = 833,10 m2 

• Arie utilă Au = 521,00 m2 

• Construcția este structurată pe două nivele: 

• La nivelul parterului sunt amplasate: 

o Zona de primire si circulație – hol parter de primire și casă de scară 

spre etaj 

o Zona de vestiare – două vestiare pentru 30 persoane fiecare dotate cu 

grup sanitar și dușuri, două vestiare pentru arbitri și oficialități – 

capacitate 5 persoane, fiecare dotat cu grup sanitar propriu si cabină de 

duș, un cabinet medical și o zonă de depozitare pentru echipament 

sportiv. Zona de vestiare este prevăzută cu o zonă de regrupare sportivi 

din care este acces la terenul de fotbal și la aleile parcului pentru acces 

la terenul multisport și la cele ce tenis. 

o Zona tehnică care cuprinde: un garaj pentru autovehicul întreținere teren 

de fotbal, cameră tehnică pentru centrala termică și boxă de curățenie.  

• La nivelul etajului sunt amplasate: 

o O sală polivalentă cu capacitate maximă de 90 locuri pe scaune. Sala 

este prevăzută cu spații de depozitare mobilier, permițând reconfigurarea 

sa ca sală pentru activități sportive – dansuri de societate, dansuri 

populare, balet, tenis de masă, etc.  

o O sală de fitness dotată cu mobilier sportiv specific – capacitate 

aproximativ 10 persoane. Sala este prevăzută cu spații de depozitare în 

interior.  

o Grup sanitar pe sexe 

o Birou administrator  

• Terasă parțial acoperită ce permite extinderea activităților din sala de fitness sau 

sala polivalentă în exterior.  

• Repartiția spațiilor interioare este: 

Nivel ID Denumire încăpere Suprafata 

Parter 

  P-00 Boxa curatenie 5.5 

  P-01 Cabinet medical 15.4 

  P-02 Camera tehnica 12.7 

  P-03 Depozitare 9.1 

  P-04 Dus 1.2 

  P-05 Dus 3.8 

  P-06 Dus 3.9 

  P-07 Dus 1.3 
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  P-08 Garaj 22.2 

  P-09 Grup sanitar 13 

  P-10 Grup sanitar 12.4 

  P-11 GS 2.3 

  P-12 GS 2.2 

  P-13 Hol 27.7 

  P-14 Hol 5.9 

  P-15 Hol acces 43.1 

  P-16 Sp tehnic 4.1 

  P-17 Vestiar 33 

  P-18 Vestiar 30.2 

  P-19 Vestiar oficiali 10.4 

  P-20 Vestiar oficiali 10.7 

  P-21 Zona regrupare 40.9 

Total parter  311.1 m² 

Etaj 1 

  E-00 Birou administrator 17.8 

  E-01 
Depozitare/ 

Intretinere 
5.1 

  E-02 GS-B 5.2 

  E-03 GS-F 6.5 

  E-04 Hol etaj 51.2 

  E-05 Sala de fitness 44.7 

  E-06 Sala polivalenta 79.5 

 Total etaj  209.9 m² 

 Arie utilă totală  521.0 m² 

 

Teren de fotbal: 

• Datorită configurației parcelei se propune realizarea terenului de fotbal având 

aceiași orientare cu cel existent pe parcelă și translatat spre sud-vest cu 

aproximativ 16,00m. 

• Terenul de fotbal va avea suprafața de joc ce 68x105 m, cu o zonă de 

protecție perimetrală de: 3,90m pe laturile lungi și minim 3,5 pe laturile 

scurte. Datorită configurației terenului, pe latura scurtă nord-vestică, zona 

de protecție va fi variabilă ca dimensiune având în zona de colț a terenului 

adâncimea de 3 m, iar în spatele porții, adâncimea de 6,00 (conform 

prevederilor legale). 

• Terenul va fi realizat cu gazon sintetic cu lungimea firului de 50 mm, amplasat 

pe o fundație având următoarea stratificație:  

o Strat de fundare – pământ natural compactat 98% 

o Strat de balast compactat prevăzut cu sistem de drenare 

o Strat suport gazon sintetic – strat de nisip cuartos cu amestec zeolit 

o Gazon sintetic – lungime fir 50mm 
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o Strat de lestare – granule de cauciuc si nisip – 30 mm 

• Terenul va fi delimitat perimetral cu un gard de protecție cu înălțimea de 6m, 

prevăzut cu stâlpi metalici cu secțiune pătrată de 100x50x5 mm montați pe o 

fundație compusă dintr-o grindă continuă perimetrală cu dimensiunea de 40x60 

cm realizată din beton armat si fundații cu adâncimea de 2,00m pentru stâlpi. 

Împrejmuirea va fi realizată cu panouri de gard cu dimensiunea de 2,50x2 m 

realizați din sârmă sudată. Excepție face zona gradenelor, în fața cărora se 

propune realizarea unui gard de protectie cu înălțimea de 2 m. 

• Terenul de fotbal va fi prevăzut cu un sistem de drenare amplasat în stratul de 

fundare a gazonului, ce va colecta apele pluviale și le va transporta spre o două 

cămine de colectare amplasate pe limita estică a terenului. Apele colectate vor 

fi conduse si eliminate in emisar. 

• Terenul de fotbal va fi dotat cu porți fixe din aluminiu în configurația de 68x105m 

• Terenul de fotbal va fi prevăzut cu marcaj dublu, atât pentru configurația de 

68x105, cât și pe configurația de două terenuri realizate la jumătatea 

dimensiunii. Acestea vor fi dotate cu porți mobile din aluminiu. 

Terenurile de tenis 

• Terenurile de tenis, in număr de două, vor avea suprafața de joc realizata din 

zgură și vor avea dimensiuni standard, de 36,60 x 18,30m. 

• Terenurile vor avea următoarea stratificație:  

o Strat de fundare – pământ natural compactat 98% 

o Strat de piatră spartă compactată – 15 cm 

o Strat de balast compactat prevăzut cu sistem de drenare 

o Strat de zgură grosieră - granulație 0-30 mm  

o Strat de zgură fină - granulație 0-5 mm  

• Fiecare teren de tenis va fi dotate cu stâlpi metalici pentru montarea fileului, fileu 

din plasă de polietilenă, bancă pentru sportivi și scaun pentru arbitru.  

• Terenurile vor fi prevăzute cu un sistem de drenare amplasat în stratul de 

fundare a gazonului, ce va colecta apele pluviale și le va transporta spre o două 

cămine de colectare amplasate pe limita estică a terenului. Apele colectate vor 

fi conduse si eliminate in emisar. 

• Terenul va fi delimitat perimetral cu un gard de protecție cu înălțimea de 6m, 

prevăzut cu stâlpi metalici cu secțiune pătrată de 100x50x5 mm montați pe o 

fundație compusă dintr-o grindă continuă perimetrală cu dimensiunea de 40x60 

cm realizată din beton armat si fundații cu adâncimea de 2,00m pentru stâlpi. 

Împrejmuirea va fi realizată cu panouri de gard cu dimensiunea de 2,50x2 m 

realizați din sârmă sudată. Fiecare teren va dispune de un acces propriu, precum 

și de un acces median intre cele două terenuri.  

• La partea superioară, terenurile vor fi prevăzute cu plasă de protecție din 

țesătură de polietilenă. 

• Pe stâlpii perimetrali se vor monta proiectare cu LED pentru iluminarea în sistem 

de nocturnă. 
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Terenul multisport 

• Terenul multisport va putea acomoda jocul de baschet, handbal și volei. Acesta 

va avea dimensiunile de 25,6 x 14,30m 

• Terenul va fi realizat în sistem sintetic, având suprafața de joc realizată astfel: 

o Suprafața finită din EPDM turnat cu grosimea de 3cm 

o Placă de beton armat, panta 1% 

o Strat de separație – Folie de polietilenă 

o Strat de balast 15cm 

o Strat de fundare – pământ natural compactat 98% 

• Terenul va fi delimitat perimetral cu un gard de protecție cu înălțimea de 6m, 

prevăzut cu stâlpi metalici cu secțiune pătrată de 100x50x5 mm montați pe o 

fundație compusă dintr-o grindă continuă perimetrală cu dimensiunea de 40x60 

cm realizată din beton armat si fundații cu adâncimea de 2,00m pentru stâlpi. 

Împrejmuirea va fi realizată cu panouri de gard cu dimensiunea de 2,50x2 m 

realizați din sârmă sudată. 

• Echiparea terenului – coșuri de baschet și poarta de handbal vor fi mobile pentru 

a permite utilizarea multipla a terenului 

• Marcajele vor fi realizate în stratul de EPDM lichid. 

Locul de joaca 

• Zona de joacă se va realiza în partea central – nordică a zonei studiate. Se alocă 

o zonă cu suprafața de 500 mp pentru zona efectivă de joacă.  

• Zona de joacă este prevăzută cu o pardoseală anti-traumă realizată din dale de 

cauciuc cu grosimea de 30-40 mm. Acestea sunt așezate pe un strat suport 

format din nisip si pietriș compactate, conform specificațiilor furnizorului. 

• Zona de joaca va fi dotată cu mobilier urban pentru joacă – tobogane, leagăne, 

spaliere, groapa de nisip, etc – grupate în zone pe grupe de vârstă. Perimetral, 

în proximitatea aleilor, se vor prevedea locuri de ședere pentru însoțitorii copiilor.  

Zona fitness in aer liber 

• Zona de fitness se va realiza în partea nord-vestică a zonei studiate. Se alocă 

zonă cu suprafața de 190 mp.  

• Această zonă este prevăzută cu o pardoseală anti-traumă realizată din dale de 

cauciuc cu grosimea de 30-40 mm. Acestea sunt așezate pe un strat suport 

format din nisip si pietriș compactate, conform specificațiilor furnizorului. 

• Zona de joaca va fi dotată cu mobilier urban pentru fitness 

• Zona va fi dotată cu mobilier urban pentru ședere și coșuri de gunoi. 

Pavilioane parc 

• În parc se vor amplasa un număr de 7 pavilioane cu rol specific: 

o 2 pavilioane cu rol de magazin pentru alimentație publică. Acestea vor fi 

identice, având dimensiunea în plan de 5x5m și o înălțime de aproximativ 

6m.  
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o 4 pavilioane cu rol de chioșc deschis, dotate cu locuri de ședere și masă. 

o 1 pavilion cu rol de grup sanitar pe sexe și grup sanitar pentru persoane 

cu dizabilități. Acesta va avea dimensiunea de 10x5 m și înălțimea de 

6m.  

• Pavilioanele vor fi realizate pe structură ușoară din lemn, cu închideri din OSB 

și izolație din vată minerală. La exterior vor fi finisate cu tablă fălțuită, iar la 

interior, cu lambriu lăcuit mait. 

Amenajări parc 

• Aleile și platformele din baza sportivă se vor realiza din dale de beton 

prefabricate, cu dimensiunea de 210x140x60 mm și 100x100x60 mm. Acestea 

vor avea perimetrele realizate din borduri de beton armat cu dimensiuni de 

100x150x500mm și 100x200x500mm. Acestea vor avea o fundație realizată din: 

o Strat de fundare – pământ natural compactat 98% 

o Strat de balast compactat 15 - 20 cm, în funcție de poziție 

o Strat de nisip compactat  

• Pista de atletism este realizata pe placă de beton armat, prevăzută cu o 

suprafață antiderapantă de 3 mm. Fundația va fi similară cu cea a celorlalte alei. 

• Platformele pietonale vor avea o pantă transversală de maxim 1,5% și o pantă 

longitudinală de maxim 5%. 

• Sistemele de scări și rampe vor fi realizate din beton armat monolit și vor avea 

o pantă longitudinală maxima de 8% pe o distantă de maxim 6 m pentru rampele 

pietonale, respectiv maxim 10% pentru rampele auto. 

• Pe frontul parcelei spre râul Arieș, se va prevedea un parapet de siguranță, 

montat pe coronamentul digului. Acesta va fi realizat din confecție metalică – 

balustradă cu înălțimea de 100 cm, cu panourile realizate pentru a nu permite 

escaladarea lor de către copii. Similar, zonele unde diferența de nivel între planul 

de călcare și alte zone adiacente (scări, platforme, rampe) este mai mare de 40 

cm, se vor prevedea balustrade similare cu cea descrisa anterior.  

• Pe zonele de scuar, colectarea apelor pluviale se va face prin cămine pluviale – 

amplasate perimetral, în zonele cu circulație mai redusă. Pentru aleile din zona 

de parc, apele pluviale vor fi conduse în spațiile verzi adiacente. Zonele 

prevăzute cu pardoseli anti-trauma vor fi prevăzute cu dale de cauciuc 

permeabila la apa și fundații care să permită scurgerea apei pluviale în sol. 

• Aleile din parc vor fi prevăzute cu iluminat public de ambianță, prevăzut cu 

senzor zenital pentru acționare și timer. Pentru a se asigura economie de 

energie, iluminatul public va fi după încheierea programului de funcționare. 

• În lungul aleilor se vor amplasa elemente de mobilier urban – bănci și coșuri de 

gunoi – conform documentației desenate atașate. 

• Se vor amplasa cișmele în zona scuarului cu alimentație publică, respectiv în 

zona de loc de joaca și zona de fitness.  
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• Zona de acces în clădirea C2 va fi delimitată față de aleea auto cu bolarzi. De 

asemenea, circulația auto va fi delimitată față de rigola pentru colectare ape 

pluviale cu bolarzi. 

• Rigola pentru colectare ape pluviale va fi rectificată, fiind conservat sistemul 

actual (ne-pereat). Profilul și adâncimea acesteia vor fi refăcute.  

• Baza sportiva va fi delimitată față de circulația publică printr-un gard, prevăzut 

cu porți de acces pe capătul estic și vestic al frontului.  

• Trotuarul propus la strada Gării va fi realizat din pavele interblocante de beton 

cu grosimea de 6 cm și borduri carosabile. 

4.2.1.2 varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; 

C1 – Gradene cu capacitatea de 1000 persoane 

Pentru acest obiectiv s-a optat pentru realizarea unei structuri mixte – fundații, stâlpi și grinzi 

și placa pe sol, respectiv placa parter - realizate din beton monolit, in situ, iar grinzile ce susțin  

gradenele și treptele gradenei realizate din beton prefabricat.  

Copertina peste gradene se va realiza din structură metalică, ce ferme metalice realizate din 

profile sudate. Acestea vor fi prefabricate, vopsite și livrate pe șantierul obiectivului. Peste 

acestea se vor prevedea pane din profile subțiri de tablă tip Z150 pe care se va monta 

învelitoarea. 

S-a optat pentru acest sistem structural deoarece configurația terenului – taluzul existent în 

zona în care se amplasează gradenele – necesită realizarea unui zid de sprijin pe toată 

lungimea stadionului. De asemenea, adâncimea relativ redusă a gradinei permite 

prefabricarea grinzilor si treptelor, fără a necesita o investiție majoră în transportul lor la fața 

locului. 

Optarea pentru această soluție constructivă asigură o utilizare mai sustenabilă a resurselor, 

asigurându-se o utilizare optimă a resurselor timp, buget și forță de muncă.   

Cele două pavilioane amplasate la nivelul parterului – zona de comerț și cea pentru pază – 

vor fi realizate din structură ușoară – ferme din profile metalice și închideri cu panouri de OSB 

și umplutură de saltea de vată minerală. Finisajul exterior este realizat din panouri de tablă 

pre-fălțuită. S-a optat pentru acest sistem deoarece este un sistem flexibil, ușor de realizat, 

ce are o durabilitate bună în timp și necesită puțină mentenanță. Închiderea cu tablă fălțuită 

asigură continuitatea finisajului de pe zonele orizontale cu cele verticale, asigurând astfel o 

bună comportare in timp la infiltrații. 

C2 – Pavilion vestiare și sporturi in sală: 

Pentru pavilion s-a optat pentru o structură executată integral in situ – o infrastructură cu 

fundații continue perimetrale, și fundații izolate sub stâlpi, legate cu grinzi elastice de fundare 

și suprastructura în cadre, cu stâlpi, grinzi și plăci din beton armat monolit.  

Închiderile exterioare ți compartimentările interioare se vor realiza din cărămidă tip GVP, cu 

grosimi cuprinse între 11,5 și 30 cm. In zona vestiarelor se vor realiza compartimentări din 

structură ușoară de profile metalice și închideri cu gips-carton. 

Anvelopa construcției este realizată din polistiren expandat cu grosimea de 15 cm pe 

suprafețele verticale, respectiv straturi de 25-30cm pe suprafețele orizontale. Pentru a stopa 
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pierderile de energie spre sol, se prevede amplasarea unui strat izolant de polistiren sub placa 

pe sol. Zonele vitrate din anvelopa construcției se vor realiza din profile structurale de PVC 

sau aluminiu, cu panouri de geam tip tripan. Se va urmări asigurarea unui coeficient de 

transfer termic de maxim Uf = 0.92W/m2K și Uw = 0.71W/m2K. 

Structura aleasă se adaptează conceptului arhitectural realizat pentru construcție, asigurând 

o flexibilitate sporită în timp, în cazul în care sunt necesare ajustări ale compartimentărilor 

interioare la noi cerințe funcționale și/sau normative. 

Pavilioane parc 

Conceptul arhitectural al pavilioanelor din parc este bazat pe esențializarea formei tradiționale 

a casei zona Țării Moților și reducerea ei la forma de bază – pentagonală. Această formă este 

extrudată, rezultând astfel forma pavilioanelor.  

Pentru acestea a fost ales un sistem structural inspirat din soluția tradițională – o structură de 

lemn cu ferme perete și ferme pentru acoperiș – așezate pe fundații prefabricate tip pahar. 

Închiderile exterioare sunt realizate din OSB, saltea de vată minerală și tablă pre fălțuită, ca 

și în cazul pavilioanelor incorporate în C1. 

S-a optat pentru acest tip de structură pentru durabilitatea sa în timp, precum și pentru ușurința 

edificării sale. Materia primă incorporată este în mare măsură sustenabilă – lemnul fiind o 

resursă regenerabilă, iar tabla fiind un material reciclabil. De asemenea, s-a optat pentru 

aceasta structură pentru a permite reconfigurarea spațiilor exterioare cu ușurință, prin mutarea 

pavilioanelor pe alte poziții, în funcție de necesitățile viitoare. 

4.2.1.3 Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 

C1 – Gradene cu capacitatea de 1000 persoane 

Construcția propusă va fi echipată cu următoarele: 

• Instalații electrice 

o Alimentarea cu energie electrică principală  

o Instalația de iluminat general și iluminat de securitate  

o Instalația de putere și prize  

o Sistemul de detecție și semnalizare la incendiu  

o Instalația de televiziune cu circuit închis  

o Priza de pământ  

o Instalația de paratrăsnet 

• Instalații sanitare  interioare:  

o instalații interioare de distribuție a apei reci;  

o instalații de canalizare a apelor uzate menajere; 

o instalații de producere a apei calde cu boilere de capacitate redusă; 

o punct de transformare pentru baza sportivă 

• Instalații interioare încălzire cu corpuri electrice – panouri cu radiație infraroșu 

pentru băile amplasate la subsol și spațiile de baie, pază și alimentație publică. 

• Instalație de producere de energie cu panouri fotovoltaice amplasate pe 

copertina gradenei – capacitate totală 20 kWh; 

C2 – Pavilion vestiare și sporturi in sală: 
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Construcția propusă va fi echipată cu următoarele: 

• Instalații electrice 

o Alimentarea cu energie electrică principală  

o Instalația de iluminat general și iluminat de securitate  

o Instalația de putere și prize  

o Sistemul de detecție și semnalizare la incendiu  

o Instalația de televiziune cu circuit închis  

o Priza de pământ  

• Instalații sanitare interioare:  

o instalații interioare de distribuție a apei reci și a apei calde;  

o instalații de canalizare a apelor uzate menajere; 

• Instalații termice: 

o Instalație de producere a energiei termice de tip pompă de căldură 

prevăzută cu două pompe de căldură cu capacitatea de 16kW fiecare.  

o Pompele de căldură vor asigura producerea de agent termic pentru 

radiatoare și producerea de apă caldă menajeră. 

• Instalație de producere de energie cu panouri fotovoltaice amplasate pe 

acoperișul construcției– capacitate totală 20 kWh; 

Pavilioane parc 

Cele două pavilioane destinate comerțului vor fi echipate cu: 

• Instalații sanitare: 

o instalații interioare de distribuție a apei reci;  

o instalații de canalizare a apelor uzate menajere; 

• Instalații electrice: 

o Alimentarea cu energie electrică principală  

o Instalația de iluminat general 

o Instalația de putere și prize  

o Priza de pământ  

• Instalații termice: 

o Boiler electric cu capacitate de 30l pentru prepararea apei calde 

menajere 

o Panou termic radiant, cu puterea de 600W 

Pavilionul destinat grupurilor sanitare vor fi echipate cu: 

• Instalații sanitare: 

o instalații interioare de distribuție a apei reci;  

o instalații de canalizare a apelor uzate menajere; 

• Instalații electrice: 

o Alimentarea cu energie electrică principală  

o Instalația de iluminat general 

o Instalația de putere și prize  
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o Priza de pământ  

• Instalații termice: 

o Boiler electric cu capacitate de 30l pentru prepararea apei calde 

menajere 

o Panou termic radiant, cu puterea de 600W 

 

 

Parc și amenajări exterioare 

Zona de parc va fi echipată cu următoarele sisteme: 

• Instalații electrice 

o Alimentarea cu energie electrică principală  

o Instalația de iluminat public 

o Instalația de televiziune cu circuit închis  

• Instalații sanitare exterioare:  

o Instalație de distribuție a apei potabile în incintă pentru construcțiile 

propuse, irigație și cișmele; 

o Instalații de incinta canalizare a apelor uzate menajere și a apelor 

meteorice colectate din sistemul de drenaj al terenurilor sportive. 

o Instalații de incinta canalizare a apelor pluviale 

 

4.2.2 Scenariul 2 – maximal – terenuri sportive cu gazon natural 

Scenariul 2 propune realizarea Bazei Sportive Câmpeni ca un ansamblu de clădiri și amenajări 

format aceleași obiective propuse în cadrul Scenariului 1, cu excepția terenului de fotbal, care 

va fi realizat cu gazon natural, conform temei de proiectare transmise de beneficiar. Ca urmare 

a acestei schimbări de soluție, față de scenariul 1, se vor face următoarele modificări: 

1) Teren de fotbal de dimensiune competițională – cu suprafața de joc de 68x105m și 

dimensiunea totală de 114,4 x 76,30 m, realizat cu gazon natural. 

2) Terenul de fotbal va fi dotat cu sistem de udare a peluzei mobil – prevăzut cu inel de 

presiune perimetral și puncte de conexiune pentru aspersoare mobile. 

3) Stație de pompe cu rezervor subteran de 10 mc. 

4) C1 – o construcție cu regim de înălțime parter și subsol parțial având destinație de 

gradenă cu capacitatea de 1000 locuri. La subsolul construcției se găsesc spații 

tehnice, spații pentru grupurile sanitare și spații de depozitare, spații pentru 

echipamentele de îngrijire a terenului de fotbal. La parterul construcției se găsesc și 

un spațiu destinat alimentației publice și un spațiu pentru pază și vânzarea de bilete. 

5) C2 - Pavilion vestiare și sporturi in sală - O construcție având regim de înălțime P+E, 

cu destinația de spații administrative, sportive și anexe – vestiare pentru terenurile de 

sport amenajate pe amplasament. 

6) Pavilioane de parc pentru alimentație publică – în număr de 2 

7) Pavilioane deschise pentru ședere – în număr de 4 

8) Un pavilion de parc cu destinația de grup sanitar. 
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9) Un teren multisport – baschet, handbal, volei -  cu suprafața de joc sintetică, 

împrejmuită cu gard de 6m. Terenul este dotat cu sistem de iluminat propriu. 

10) Două terenuri de tenis de dimensiune standard, cu suprafața de joc din zgură. Cele 

două terenuri vor fi împrejmuite cu gard sportiv de 6m înălțime și prevăzut cu plasă de 

protecție la partea superioară. 

11) Un loc de joacă cu suprafața de joc de 500 mp, prevăzută cu pavaj antitraumă și 

mobilier urban specific – pentru joacă și ședere. 

12) Un spațiu destinat desfășurării de exerciții de fitness în aer liber, prevăzută cu pavaj 

antitraumă și mobilier urban specific. 

13) Alei de parc pavate, prevăzute cu iluminat și mobilier urban specific – bănci și coșuri 

de gunoi. 

14) pistă de alergare cu lungimea de 350 m prevăzută cu suprafață antiderapantă. 

15) Un scuar destinat accesului în baza sportivă, prevăzut cu locuri de ședere ce permite 

desfășurarea de evenimente publice de mică anvergură, festivități școlare, proiecții de 

film. 

16) Un scuar pavat cu suprafața de aproximativ 500 mp ce găzduiește chioșcurile pentru 

alimentație publică și oferă posibilitatea realizării unor spații exterioare pentru servirea 

mesei. 

17) Pe zona de front se alocă zone pentru modernizarea infrastructurii de circulație prin 

realizarea de trotuare si a 10 locuri de parcare.  

4.2.2.1 Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiții 

C1 – Gradene cu capacitatea de 1000 persoane: 

• Regim de înălțime S+P 

• Aria construită Ac = 1150,0 m2 

• Aria desfășurată construită Adc = 1450,0 m2 

• Arie utilă Au = 197,60 m2 

• Construcția este structurată pe două nivele: 

o La nivelul subsolului parțial sunt amplasate: 

o Zona de grupuri sanitare – câte unul pentru fiecare sex - dotate cu 5 WC 

și 4 lavoare, respectiv 5 WC-uri si 6 pisoare, cel pentru bărbați. 

o Zona tehnică – formată din spațiu de depozitare, boxă pentru curățenie, 

Cameră tehnică, post trafo pentru întreaga bază sportivă și acces spre 

zona de sub gradene pentru întreținere. 

o Zona de acces formată din hol acces și două rampe de acces  

• La nivelul parterului: 

o Pavilion pentru pază și grup sanitar persoane cu dizabilități 

o Pavilion pentru alimentație publică 

o Cursivă de acces 

o Gradene în aer liber, parțial acoperite, cu capacitatea de 1000 locuri.  

• Peste parter se propune realizarea unei copertine cu structura metalică care să 

protejeze de intemperii toate locurile. 

• Repartiția spațiilor interioare este: 
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Nivel Număr Denumire Arie 

Subsol 

  S-00 Boxa  curatenie 11.2 

  S-01 Camera tehnica 19.7 

  S-02 Depozitare 14.2 

  S-03 Grup sanitar B 25.3 

  S-04 Grup sanitar F 25.2 

  S-05 Hol 45.8 

  S-06 Hol zona tehnica 11.6 

  S-07 Trafo 10 

      162.9 m² 

Parter 

  P-00 Alimentatie publica 21.8 

  P-01 Depozit 2.7 

  P-02 GSPD 5.1 

  P-03 Paza 5.1 

      34.7 m² 

Total arie utilă 197.6 m² 

 

C2 – Pavilion vestiare și sporturi in sală: 

• Regim de înălțime P+E 

• Aria construită Ac = 440,50 m2 

• Aria desfășurată construită Adc = 833,10 m2 

• Arie utilă Au = 521,00 m2 

• Construcția este structurată pe două nivele: 

• La nivelul parterului sunt amplasate: 

o Zona de primire si circulație – hol parter de primire și casă de scară 

spre etaj 

o Zona de vestiare – două vestiare pentru 30 persoane fiecare dotate cu 

grup sanitar și dușuri, două vestiare pentru arbitri și oficialități – 

capacitate 5 persoane, fiecare dotat cu grup sanitar propriu si cabină de 

duș, un cabinet medical și o zonă de depozitare pentru echipament 

sportiv. Zona de vestiare este prevăzută cu o zonă de regrupare sportivi 

din care este acces la terenul de fotbal și la aleile parcului pentru acces 

la terenul multisport și la cele ce tenis. 

o Zona tehnică care cuprinde: un garaj pentru autovehicul întreținere teren 

de fotbal, cameră tehnică pentru centrala termică și boxă de curățenie.  

• La nivelul etajului sunt amplasate: 

o O sală polivalentă cu capacitate maximă de 90 locuri pe scaune. Sala 

este prevăzută cu spații de depozitare mobilier, permițând reconfigurarea 

sa ca sală pentru activități sportive – dansuri de societate, dansuri 

populare, balet, tenis de masă, etc.  

o O sală de fitness dotată cu mobilier sportiv specific – capacitate 

aproximativ 10 persoane. Sala este prevăzută cu spații de depozitare în 

interior.  

o Grup sanitar pe sexe 
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o Birou administrator  

• Terasă parțial acoperită ce permite extinderea activităților din sala de fitness sau 

sala polivalentă în exterior.  

• Repartiția spațiilor interioare este: 

Nivel ID Denumire încăpere Suprafata 

Parter 

  P-00 Boxa curatenie 5.5 

  P-01 Cabinet medical 15.4 

  P-02 Camera tehnica 12.7 

  P-03 Depozitare 9.1 

  P-04 Dus 1.2 

  P-05 Dus 3.8 

  P-06 Dus 3.9 

  P-07 Dus 1.3 

  P-08 Garaj 22.2 

  P-09 Grup sanitar 13 

  P-10 Grup sanitar 12.4 

  P-11 GS 2.3 

  P-12 GS 2.2 

  P-13 Hol 27.7 

  P-14 Hol 5.9 

  P-15 Hol acces 43.1 

  P-16 Sp tehnic 4.1 

  P-17 Vestiar 33 

  P-18 Vestiar 30.2 

  P-19 Vestiar oficiali 10.4 

  P-20 Vestiar oficiali 10.7 

  P-21 Zona regrupare 40.9 

Total parter  311.1 m² 

Etaj 1 

  E-00 Birou administrator 17.8 

  E-01 
Depozitare/ 

Intretinere 
5.1 

  E-02 GS-B 5.2 

  E-03 GS-F 6.5 

  E-04 Hol etaj 51.2 

  E-05 Sala de fitness 44.7 

  E-06 Sala polivalenta 79.5 

 Total etaj  209.9 m² 

Teren de fotbal: 

• Datorită configurației parcelei se propune realizarea terenului de fotbal având 

aceiași orientare cu cel existent pe parcelă și translatat spre sud-vest cu 

aproximativ 16,00m. 

• Terenul de fotbal va avea suprafața de joc ce 68x105 m, cu o zonă de 

protecție perimetrală de: 3,90m pe laturile lungi și minim 3,5 pe laturile 

scurte. Datorită configurației terenului, pe latura scurtă nord-vestică, zona 
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de protecție va fi variabilă ca dimensiune având în zona de colț a terenului 

adâncimea de 3 m, iar în spatele porții, adâncimea de 6,00 (conform 

prevederilor legale). 

• Terenul va fi realizat cu gazon natural, amplasat pe o fundație având următoarea 

stratificație:  

o Strat de fundare – pământ natural compactat 98% 

o Strat de piatra sparta 0 – 68 mm 

o Strat de balast compactat prevăzut cu sistem de drenare 

o Strat de balast 0-30mm cu sistem de dejivrare 

o Strat de nisip cuarțos cu amestec zeolit 

o Gazon natural 

• Terenul va fi delimitat perimetral cu un gard de protecție cu înălțimea de 6m, 

prevăzut cu stâlpi metalici cu secțiune pătrată de 100x50x5 mm montați pe o 

fundație compusă dintr-o grindă continuă perimetrală cu dimensiunea de 40x60 

cm realizată din beton armat si fundații cu adâncimea de 2,00m pentru stâlpi. 

Împrejmuirea va fi realizată cu panouri de gard cu dimensiunea de 2,50x2 m 

realizați din sârmă sudată. Excepție face zona gradenelor, în fața cărora se 

propune realizarea unui gard de protectie cu înălțimea de 2 m. 

• Terenul de fotbal va fi prevăzut cu un sistem de drenare amplasat în stratul de 

fundare a gazonului, ce va colecta apele pluviale și le va transporta spre o două 

cămine de colectare amplasate pe limita estică a terenului. Apele colectate vor 

fi conduse si eliminate in emisar. 

• Terenul de fotbal va fi dotat cu porți fixe din aluminiu în configurația de 68x105m 

• Terenul de fotbal va fi prevăzut cu marcaj dublu, atât pentru configurația de 

68x105, cât și pe configurația de două terenuri realizate la jumătatea 

dimensiunii. Acestea vor fi dotate cu porți mobile din aluminiu. 

• Terenul de fotbal se va dota cu un sistem de nocturnă. 

• Pentru întreținerea terenului de fotbal, se prevede realizarea unui sistem de 

irigație cu inel de presiune amplasat perimetral, la care se va realiza branșarea 

unor aspersoare mobile. Pentru asigurarea presiunii necesare, se va realiza o 

stație de pompare, prevăzută cu rezervor de apă de 10 mc. 

• Prin grija beneficiarului se va angaja personalul de întreținere: 1 horticultor care 

să asigure mentenanța terenului și o persoană care să asigure întreținerea 

efectivă a terenului (undare, tundere, fertilizare, etc.) 

• Prin grija beneficiarului se vor asigura cheltuilile de mentenanță, aproximativ 

10000 euro/luna. 

• Terenul se va dota cu un tractor care dotat cu atașamente pentru tundere, 

scarificare și nivelare a terenului.  

• Terenul de fotbal va putea fi utilizat la evenimente cu extensiune în timp de 

maxim 2 zile in condițiile asigurării unei protecții adecvate.  

Terenurile de tenis 
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• Terenurile de tenis, in număr de două, vor avea suprafața de joc realizata din 

EPDM turnat și vor avea dimensiuni standard, de 36,60 x 18,30m. 

• Terenurile vor avea următoarea stratificație:  

o Suprafața finită din EPDM turnat cu grosimea de 3cm 

o Placă de beton armat, panta 1% 

o Strat de separație – Folie de polietilenă 

o Strat de balast 15cm 

o Strat de fundare – pământ natural compactat 98% 

• Fiecare teren de tenis va fi dotate cu stâlpi metalici pentru montarea fileului, fileu 

din plasă de polietilenă, bancă pentru sportivi și scaun pentru arbitru.  

• Terenurile vor fi prevăzute cu un sistem de drenare amplasat în stratul de 

fundare a gazonului, ce va colecta apele pluviale și le va transporta spre o două 

cămine de colectare amplasate pe limita estică a terenului. Apele colectate vor 

fi conduse si eliminate in emisar. 

• Terenul va fi delimitat perimetral cu un gard de protecție cu înălțimea de 6m, 

prevăzut cu stâlpi metalici cu secțiune pătrată de 100x50x5 mm montați pe o 

fundație compusă dintr-o grindă continuă perimetrală cu dimensiunea de 40x60 

cm realizată din beton armat si fundații cu adâncimea de 2,00m pentru stâlpi. 

Împrejmuirea va fi realizată cu panouri de gard cu dimensiunea de 2,50x2 m 

realizați din sârmă sudată. Fiecare teren va dispune de un acces propriu, precum 

și de un acces median intre cele două terenuri.  

• La partea superioară, terenurile vor fi prevăzute cu plasă de protecție din 

țesătură de polietilenă. 

• Pe stâlpii perimetrali se vor monta proiectare cu LED pentru iluminarea în sistem 

de nocturnă. 

Terenul multisport 

• Terenul multisport va putea acomoda jocul de baschet, handbal și volei. Acesta 

va avea dimensiunile de 25,6 x 14,30m 

• Terenul va fi realizat în sistem sintetic, având suprafața de joc realizată astfel: 

o Suprafața finită din EPDM turnat cu grosimea de 3cm 

o Placă de beton armat, panta 1% 

o Strat de separație – Folie de polietilenă 

o Strat de balast 15cm 

o Strat de fundare – pământ natural compactat 98% 

• Terenul va fi delimitat perimetral cu un gard de protecție cu înălțimea de 6m, 

prevăzut cu stâlpi metalici cu secțiune pătrată de 100x50x5 mm montați pe o 

fundație compusă dintr-o grindă continuă perimetrală cu dimensiunea de 40x60 

cm realizată din beton armat si fundații cu adâncimea de 2,00m pentru stâlpi. 

Împrejmuirea va fi realizată cu panouri de gard cu dimensiunea de 2,50x2 m 

realizați din sârmă sudată. 

• Echiparea terenului – coșuri de baschet și poarta de handbal vor fi mobile pentru 

a permite utilizarea multipla a terenului 
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• Marcajele vor fi realizate în stratul de EPDM lichid. 

Locul de joaca 

• Zona de joacă se va realiza în partea central – nordică a zonei studiate. Se alocă 

o zonă cu suprafața de 500 mp pentru zona efectivă de joacă.  

• Zona de joacă este prevăzută cu o pardoseală anti-traumă realizată din dale de 

cauciuc cu grosimea de 30-40 mm. Acestea sunt așezate pe un strat suport 

format din nisip si pietriș compactate, conform specificațiilor furnizorului. 

• Zona de joaca va fi dotată cu mobilier urban pentru joacă – tobogane, leagăne, 

spaliere, groapa de nisip, etc – grupate în zone pe grupe de vârstă. Perimetral, 

în proximitatea aleilor, se vor prevedea locuri de ședere pentru însoțitorii copiilor.  

Zona fitness in aer liber 

• Zona de fitness se va realiza în partea nord-vestică a zonei studiate. Se alocă 

zonă cu suprafața de 190 mp.  

• Această zonă este prevăzută cu o pardoseală anti-traumă realizată din dale de 

cauciuc cu grosimea de 30-40 mm. Acestea sunt așezate pe un strat suport 

format din nisip si pietriș compactate, conform specificațiilor furnizorului. 

• Zona de joaca va fi dotată cu mobilier urban pentru fitness 

• Zona va fi dotată cu mobilier urban pentru ședere și coșuri de gunoi. 

Pavilioane parc 

• În parc se vor amplasa un număr de 7 pavilioane cu rol specific: 

o 2 pavilioane cu rol de magazin pentru alimentație publică. Acestea vor fi 

identice, având dimensiunea în plan de 5x5m și o înălțime de aproximativ 

6m.  

o 4 pavilioane cu rol de chioșc deschis, dotate cu locuri de ședere și masă. 

o 1 pavilion cu rol de grup sanitar pe sexe și grup sanitar pentru persoane 

cu dizabilități. Acesta va avea dimensiunea de 10x5 m și înălțimea de 

6m.  

• Pavilioanele vor fi realizate pe structură ușoară din lemn, cu închideri din OSB 

și izolație din vată minerală. La exterior vor fi finisate cu tablă fălțuită, iar la 

interior, cu lambriu lăcuit mait. 

Amenajări parc 

• Aleile și platformele din baza sportivă se vor realiza din dale de beton 

prefabricate, cu dimensiunea de 210x140x60 mm și 100x100x60 mm. Acestea 

vor avea perimetrele realizate din borduri de beton armat cu dimensiuni de 

100x150x500mm și 100x200x500mm. Acestea vor avea o fundație realizată din: 

o Strat de fundare – pământ natural compactat 98% 

o Strat de balast compactat 15 - 20 cm, în funcție de poziție 

o Strat de nisip compactat  

• Pista de atletism este realizata pe placă de beton armat, prevăzută cu o 

suprafață antiderapantă de 3 mm. Fundația va fi similară cu cea a celorlalte alei. 
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• Platformele pietonale vor avea o pantă transversală de maxim 1,5% și o pantă 

longitudinală de maxim 5%. 

• Sistemele de scări și rampe vor fi realizate din beton armat monolit și vor avea 

o pantă longitudinală maxima de 8% pe o distantă de maxim 6 m pentru rampele 

pietonale, respectiv maxim 10% pentru rampele auto. 

• Pe frontul parcelei spre râul Arieș, se va prevedea un parapet de siguranță, 

montat pe coronamentul digului. Acesta va fi realizat din confecție metalică – 

balustradă cu înălțimea de 100 cm, cu panourile realizate pentru a nu permite 

escaladarea lor de către copii. Similar, zonele unde diferența de nivel între planul 

de călcare și alte zone adiacente (scări, platforme, rampe) este mai mare de 40 

cm, se vor prevedea balustrade similare cu cea descrisa anterior.  

• Pe zonele de scuar, colectarea apelor pluviale se va face prin cămine pluviale – 

amplasate perimetral, în zonele cu circulație mai redusă. Pentru aleile din zona 

de parc, apele pluviale vor fi conduse în spațiile verzi adiacente. Zonele 

prevăzute cu pardoseli anti-trauma vor fi prevăzute cu dale de cauciuc 

permeabila la apa și fundații care să permită scurgerea apei pluviale în sol. 

• Aleile din parc vor fi prevăzute cu iluminat public de ambianță, prevăzut cu 

senzor zenital pentru acționare și timer. Pentru a se asigura economie de 

energie, iluminatul public va fi după încheierea programului de funcționare. 

• În lungul aleilor se vor amplasa elemente de mobilier urban – bănci și coșuri de 

gunoi – conform documentației desenate atașate. 

• Se vor amplasa cișmele în zona scuarului cu alimentație publică, respectiv în 

zona de loc de joaca și zona de fitness.  

• Zona de acces în clădirea C2 va fi delimitată față de aleea auto cu bolarzi. De 

asemenea, circulația auto va fi delimitată față de rigola pentru colectare ape 

pluviale cu bolarzi. 

• Rigola pentru colectare ape pluviale va fi rectificată, fiind conservat sistemul 

actual (ne-pereat). Profilul și adâncimea acesteia vor fi refăcute.  

• Baza sportiva va fi delimitată față de circulația publică printr-un gard, prevăzut 

cu porți de acces pe capătul estic și vestic al frontului.  

• Trotuarul propus la strada Gării va fi realizat din pavele interblocante de beton 

cu grosimea de 6 cm și borduri carosabile. 

4.2.2.2 varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; 

C1 – Gradene cu capacitatea de 1000 persoane 

Pentru acest obiectiv s-a optat pentru realizarea unei structuri mixte – fundații, stâlpi și grinzi 

și placa pe sol, respectiv placa parter - realizate din beton monolit, in situ, iar grinzile ce susțin  

gradenele și treptele gradenei realizate din beton prefabricat.  

Copertina peste gradene se va realiza din structură metalică, ce ferme metalice realizate din 

profile sudate. Acestea vor fi prefabricate, vopsite și livrate pe șantierul obiectivului. Peste 

acestea se vor prevedea pane din profile subțiri de tablă tip Z150 pe care se va monta 

învelitoarea. 
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S-a optat pentru acest sistem structural deoarece configurația terenului – taluzul existent în 

zona în care se amplasează gradenele – necesită realizarea unui zid de sprijin pe toată 

lungimea stadionului. De asemenea, adâncimea relativ redusă a gradinei permite 

prefabricarea grinzilor si treptelor, fără a necesita o investiție majoră în transportul lor la fața 

locului. 

Optarea pentru această soluție constructivă asigură o utilizare mai sustenabilă a resurselor, 

asigurându-se o utilizare optimă a resurselor timp, buget și forță de muncă.   

Cele două pavilioane amplasate la nivelul parterului – zona de comerț și cea pentru pază – 

vor fi realizate din structură ușoară – ferme din profile metalice și închideri cu panouri de OSB 

și umplutură de saltea de vată minerală. Finisajul exterior este realizat din panouri de tablă 

pre-fălțuită. S-a optat pentru acest sistem deoarece este un sistem flexibil, ușor de realizat, 

ce are o durabilitate bună în timp și necesită puțină mentenanță. Închiderea cu tablă fălțuită 

asigură continuitatea finisajului de pe zonele orizontale cu cele verticale, asigurând astfel o 

bună comportare in timp la infiltrații. 

C2 – Pavilion vestiare și sporturi in sală: 

Pentru pavilion s-a optat pentru o structură executată integral in situ – o infrastructură cu 

fundații continue perimetrale, și fundații izolate sub stâlpi, legate cu grinzi elastice de fundare 

și suprastructura în cadre, cu stâlpi, grinzi și plăci din beton armat monolit.  

Închiderile exterioare ți compartimentările interioare se vor realiza din cărămidă tip GVP, cu 

grosimi cuprinse între 11,5 și 30 cm. In zona vestiarelor se vor realiza compartimentări din 

structură ușoară de profile metalice și închideri cu gips-carton. 

Anvelopa construcției este realizată din polistiren expandat cu grosimea de 15 cm pe 

suprafețele verticale, respectiv straturi de 25-30cm pe suprafețele orizontale. Pentru a stopa 

pierderile de energie spre sol, se prevede amplasarea unui strat izolant de polistiren sub placa 

pe sol. Zonele vitrate din anvelopa construcției se vor realiza din profile structurale de PVC 

sau aluminiu, cu panouri de geam tip tripan. Se va urmări asigurarea unui coeficient de 

transfer termic de maxim Uf = 0.92W/m2K și Uw = 0.71W/m2K. 

Structura aleasă se adaptează conceptului arhitectural realizat pentru construcție, asigurând 

o flexibilitate sporită în timp, în cazul în care sunt necesare ajustări ale compartimentărilor 

interioare la noi cerințe funcționale și/sau normative. 

Pavilioane parc 

Conceptul arhitectural al pavilioanelor din parc este bazat pe esențializarea formei tradiționale 

a casei zona Țării Moților și reducerea ei la forma de bază – pentagonală. Această formă este 

extrudată, rezultând astfel forma pavilioanelor.  

Pentru acestea a fost ales un sistem structural inspirat din soluția tradițională – o structură de 

lemn cu ferme perete și ferme pentru acoperiș – așezate pe fundații prefabricate tip pahar. 

Închiderile exterioare sunt realizate din OSB, saltea de vată minerală și tablă pre fălțuită, ca 

și în cazul pavilioanelor incorporate în C1. 

S-a optat pentru acest tip de structură pentru durabilitatea sa în timp, precum și pentru ușurința 

edificării sale. Materia primă incorporată este în mare măsură sustenabilă – lemnul fiind o 

resursă regenerabilă, iar tabla fiind un material reciclabil. De asemenea, s-a optat pentru 

aceasta structură pentru a permite reconfigurarea spațiilor exterioare cu ușurință, prin mutarea 

pavilioanelor pe alte poziții, în funcție de necesitățile viitoare. 
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4.2.2.3 Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 

C1 – Gradene cu capacitatea de 1000 persoane 

Construcția propusă va fi echipată cu următoarele: 

• Instalații electrice 

o Alimentarea cu energie electrică principală  

o Instalația de iluminat general și iluminat de securitate  

o Instalația de putere și prize  

o Sistemul de detecție și semnalizare la incendiu  

o Instalația de televiziune cu circuit închis 

o Priza de pământ  

o Instalația de paratrăsnet 

o punct de transformare pentru baza sportivă 

• Instalații sanitare interioare:  

o instalații interioare de distribuție a apei reci;  

o instalații de canalizare a apelor uzate menajere; 

o instalații de producere a apei calde cu boilere de capacitate redusă; 

• instalatii interioare incalzire cu corpuri electrice – panouri cu radiație infraroșu 

pentru băile amplasate la subsol și spațiile de baie, pază și alimentație publică. 

• Instalație de producere de energie cu panouri fotovoltaice amplasate pe 

copertina gradenei – capacitate totală 20 kWh; 

C2 – Pavilion vestiare și sporturi in sală: 

Construcția propusă va fi echipată cu următoarele: 

• Instalații electrice 

o Alimentarea cu energie electrică principală  

o Instalația de iluminat general și iluminat de securitate  

o Instalația de putere și prize  

o Sistemul de detecție și semnalizare la incendiu  

o Instalația de televiziune cu circuit închis  

o Priza de pământ  

• Instalații sanitare interioare:  

o instalații interioare de distribuție a apei reci și a apei calde;  

o instalații de canalizare a apelor uzate menajere; 

• Instalații termice: 

o Instalație de producere a energiei termice de tip pompă de căldură 

prevăzută cu două pompe de căldură cu capacitatea de 16kW fiecare.  

o Pompele de căldură vor asigura producerea de agent termic pentru 

radiatoare și producerea de apă caldă menajeră. 

• Instalație de producere de energie cu panouri fotovoltaice amplasate pe 

acoperișul construcției– capacitate totală 20 kWh; 
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Pavilioane parc 

Cele două pavilioane destinate comerțului vor fi echipate cu: 

• Instalații sanitare: 

o instalații interioare de distribuție a apei reci;  

o instalații de canalizare a apelor uzate menajere; 

• Instalații electrice: 

o Alimentarea cu energie electrică principală  

o Instalația de iluminat general 

o Instalația de putere și prize  

o Priza de pământ  

• Instalații termice: 

o Boiler electric cu capacitate de 30l pentru prepararea apei calde 

menajere 

o Panou termic radiant, cu puterea de 600W 

Pavilioanul destinat grupurilor sanitare vor fi echipate cu: 

• Instalații sanitare: 

o instalații interioare de distribuție a apei reci;  

o instalații de canalizare a apelor uzate menajere; 

• Instalații electrice: 

o Alimentarea cu energie electrică principală  

o Instalația de iluminat general 

o Instalația de putere și prize  

o Priza de pământ  

• Instalații termice: 

o Boiler electric cu capacitate de 60l pentru prepararea apei calde 

menajere 

o Panouri termice radiante, cu puterea de 600W, câte unul pentru fiecare 

baie. 

Parc și amenajări exterioare 

Zona de parc va fi echipată cu următoarele sisteme: 

• Instalații electrice 

o Alimentarea cu energie electrică principală  

o Instalația de iluminat public 

o Instalația de televiziune cu circuit închis  

• Instalații sanitare exterioare:  

o Instalație de distribuție a apei potabile în incintă pentru construcțiile 

propuse, irigație și cișmele; 

o Instalații de incinta canalizare a apelor uzate menajere și a apelor 

meteorice colectate din sistemul de drenaj al terenurilor sportive. 
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o Fosă septică vidanjabilă pentru fiecare construcție – C1, C2, Pavilioane 

Grupuri sanitare și comerț. 

o Instalații de incinta canalizare a apelor pluviale 

4.3 Costurile estimative ale investiţiei: 

În evaluarea costurilor de investiție au fost utilizate următoarele surse de informații: 

1) Indicatori de cost de investiție bazați pe informații preluate din surse publice: 

proiectele de baze sportive standardizate oferite de Compania Națională pentru 

Investiții (CNI) – proiect „Bază Sportivă tip 1”1 

2) Consultanță din partea unor firme cu activitate în domeniul priectării și implementării 

de baza sportive – SC URBA SRL Cluj-Napoca, respectiv SC SportPlay Systems. 

3) Oferte de preț pentru amenajări sportive și de agrement - SportPlay Systems (anexat 

la prezenta documentație) și Atlas Sports. 

 

4.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii 

Costurile de investiție sunt: 

Categorie lucrări Scenariul 1 Scenariul 2 

Amenajare terenuri de sport 3,354,735.00 ron 5,815,390.00 

Dotari terenuri de sport 
(echipament sportiv, 
echipamente speciale – 
irigatii teren, nocturna) 

148,500,00 2,180,000.00 

Amenajare loc de joaca 164,750.00 164,750.00 

Amenajare zona fitness 84,019.75 84,019.75 

Amenajari peisajere (gazon 
si plantatii) 

316,800.00 316,800.00 

Amenajari exterioare - alei si 
constructii 

1,052,087.50 1,052,087.50 

C1 - Stadion fotbal 2,475,000.00 2,475,000.00 

C2 - Pavilion vestuare si 
administrare parc 

4,380,750.00 4,380,750.00 

Pavilioane parc 247,500.00 247,500.00 

Instalatii sanitare exterioare 247500.00 247500.00 

Instalatii electrice exterioare 
(retele exterioare si iluminat 
public) 

374,369.75 374,369.75 

Instalatii electrice - CCTV 74,250.00 74,250.00 

Instalatie  irigatii 86,625.00 186625.00 

Dotari parc, loc de joaca si 
zona de fitness 

801,160,00 801,160,00 

Dotari cladire administrativa 371,250.00 371,250.00 

Total 14,030,797.00 18,771,452.00 lei 

 
1 https://www.cni.ro/admin/upload/1/Documente/Proiecte%20tip/Baza_Tip_1.pdf 
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4.3.2 Durata de viață 

Durata de viață a investiției: 

Obiectiv Sceanriul 1 Scenariul 2 

Teren de fotbal 10-15 ani 5 anii 

Teren de tenis 20 ani 10 ani 

Teren multisport 10 ani 10 ani 

Parc și amenajari – construcții 20 ani 20 ani 

Dotări parc, loc de joaca si zona 
fitness 

10 ani 10 ani 
 

Construcții 50 ani 50 ani 

 

Varianta de teren de fotbal propusă în Scenariul 2 presupune o refacere a suprafeței de gazon, 

precum și a straturilor suport superficiale la un interval de 5 ani ca urmare a modului de 

comportare a gazonului. De asemenea, în condițiile unei utilizări improprii – gazonul nu este 

suficient protejat în timpul utilizărilor alternative (concerte, evenimente,etc) sau nu este îngrijit 

în mod corect – durata de viață este mai redusă.  

4.3.3 Costurile de operare: 

Scenariul 1: 

Pentru acest scenariu, costurile de întreținere sunt de două tipuri: 

• Costuri de curățenie – curățenia spațiilor publice se va asigura de către firma de 

salubritate ce deține contractul de curățenie cu UAT Câmpeni. Pentru spațiile 

interioare, curățenia se va asigura de către personalul bazei sportive – o femeie 

de servici si un administrator.  

• Costuri de întreținere a terenurilor și dotărilor: 

o Pentru terenul de fotbal – în funcție de gradul de uzură al acestuia, 

cheltuielile anuale variază între 1000 și 4000 euro, sume necesare pentru 

renivelarea stratului de lestare realizat din granule de cauciuc.  

o Pentru terenul de tenis - în funcție de gradul de uzură al acestuia, este 

necesară o singură lucrare de întreținere pe an, la începutul sezonului, 

menită să asigure completarea și compactarea stratului superficial de 

zgură, precum și retrasarea marcajelor. Aceste lucrări, material și 

manoperă, au un cost de aproximativ 4000 euro. 

o Pentru terenul de baschet - în funcție de gradul de uzură al acestuia, este 

necesară o singură lucrare de întreținere pe an, pentru reîmprospătarea 

suprafeței de joc. Aceasta procedură are un cost de aproximativ 1000 

euro.  

o Cheltuielile de funcționare pentru clădirea de vestiare sunt de 

aproximativ 1000 de euro pentru lunile de iarnă – cheltuieli pentru 

energia electrică necesară încălzirii clădirii, si aproximativ 200 euro 

pentru lunile de vară. Construcția este prevăzută cu panouri fotovoltaice 

care asigură compensarea parțială a cheltuielilor.  
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Scenariul 2: 

Pentru acest scenariu, costurile de întreținere sunt de două tipuri: 

• Costuri de curățenie – curățenia spațiilor publice se va asigura de către firma de 

salubritate ce deține contractul de curățenie cu UAT Câmpeni. Pentru spațiile 

interioare, curățenia se va asigura de către personalul bazei sportive – o femeie 

de servici si un administrator.  

• Costuri de întreținere a terenurilor și dotărilor: 

o Pentru terenul de fotbal – în funcție de gradul de uzură al acestuia, 

cheltuielile anuale variază între 7500 și 15000 euro lunar, sume necesare 

pentru plata salariilor personalului de mentenanță – un horticultor și un 

tehnician, pentru materialele necesare și pentru întreținerea utilajelor de 

mentenanță. 

o Pentru terenurile de tenis  și cel multisport - în funcție de gradul de uzură 

al acestuia, este necesară o singură lucrare de întreținere pe an, pentru 

reîmprospătarea suprafeței de joc. Aceasta procedură are un cost de 

aproximativ 5000 euro.  

Cheltuielile de funcționare pentru clădirea de vestiare sunt de aproximativ 1000 de 

euro pentru lunile de iarnă – cheltuieli pentru energia electrică necesară încălzirii 

clădirii, si aproximativ 200 euro 

4.4 Studii de specialitate: 

Se anexează la prezenta documentație: 

• Studiu topografic  

• Studiu geotehnic  

• Raport de evaluare
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4.5 Grafice orientative de realizare a investiţiei 

Anul 1 2 

Semestrul 1 2 1 2 

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activitate                                                 

Organizarea procedurilor de achizitie pentru elaborarea 
Proiect tehnic și Detalii de execuție 

                                                

Elaborare Proiect tehnic: PT + DDE                                                 

Verificarea proiectului                                                 

Obținere avize, acorduri si autorizații                                                 

Comisioane și taxe                                                 

Organizarea procedurilor de achiziție pentru contractarea 
execuției lucrării, consultanței și a dirigenției de șantier 

                                                

Dirigenția de șantier                                                 

Asistența tehnica din partea proiectantului                                                 

Predare amplasament pentru executarea lucrării                                                 

Organizare de șantier                                                 

Lucrări de construcții – eliberare amplasament                                                 

Lucrări de construcții – terasamente                                                 

Lucrări de construcții – Edificare gradene C1                                                 

Lucrări de construcții - Edificare pavilion C2                                                 

Lucrări de instalatii – instalații de incinta, bransamente                         

Lucrări de construcții – amenajare terenuri de sport                                              

Lucrări de construcții – alei si scuaruri                                                 

Lucrări de construcții – plantatii si gazonare                                                 

Lucrări de construcții – aplicare suprafata de joc                                                 

Lucrări de construcții – amenajare loc de joaca si fitness                                                 

Montaj mobilier urban, corpuri de iluminat, accesorii                         

Probe tehnologice şi teste                                                 

Receptia lucrărilor                                                 
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5 Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- 

economic(e) propus(e) 

5.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și 

prezentarea scenariului de referință 

Terenul studiat are o suprafață de 20264 mp, este amplasat pe strada Gării f.n. și este compus 

din trei parcele identificabile prin Cărțile Funciare nr. 74325, 74327 și 70406. 

Amplasamentul are o formă trapezoidală, fiind delimitat la sud-vest de strada Gării, iar la nord-

est de Râul Arieș. Pe latura nord-vestică, parcela se învecinează cu un grup de parcele cu 

destinație rezidențială, iar pe latura sud-estică cu incinta fabricii de mobilă SC Transilvania 

Production. 

Pe zona plană se găsește terenul de fotbal, care în prezent nu este amenajat corespunzător 

pentru a permite desfășurarea de activități sportive. 

Investiția propusa prin acest proiect vizeaza imbunatatirea mediului urban prin reconversia 

functionala a unor amplasamente degradate din interiorul orașul Câmpeni si transformarea in 

zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru cetateni. In particular sunt vizate 

urmatoarele actiuni: 

Prin prezenta documentație se propun următoarele deziderate: 

1) achiziționarea amplasamentului de la proprietarii actuali; 

2) Dezvoltarea sa ca bază sportivă cu acces public nelimitat. Prin tema de proiectare s-

a solicitat prevederea unui număr cât mai mare de dotări sportive care să asigure o 

adresabilitate cât mai largă la nivel local.  

Ipoteze de lucru: 

1) În elaborarea proiecțiilor financiare s-a folosit metoda fluxului net de numerar 

actualizat. 

2) Principalii indicatori ai investiției au fost calculați pe baza fluxurilor financiare 

marginale/diferențiale ale proiectului față de situația existentă; 

3) Orizontul de analiză este de 15 ani din care 2 ani durata de implementare a proiectului 

la care se adaugă 13 ani perioada de monitorizare de la terminarea investiției; 

4) Rata de actualizare utilizată în cadrul analizei financiare pentru actualizarea fluxurilor 

de numerar nete este de 4% în termeni reali;  

5) Valoarea reziduală aferentă proiectului este 0, întrucât : 

• Proiectul reprezintă o investiție publica care nu va fi valorificata la sfârșitul 

perioadei de operare 

• Proiectul este negenerator de venituri, suportarea cheltuielilor de operare fiind 

asigurata din alocații bugetare la nivelul costurilor necesare pentru funcționarii 

investitei 

• Fluxul de numerar aferent exploatării investitiei este nul.  
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6) Analiza a fost intocmită având ȋn vedere valoarea totală a investiţiei - totalul costurilor 

eligibile şi ne-eligibile; 

7) Veniturile si costurile proiectului sunt exprimate in valori cu TVA. 

8) In cadrul Tabelului de calcul a sustenabilității financiare am ținut cont de următoarele: 

• Implementarea si operarea proiectului nu conduce la plăti de taxe si impozite 

locale având in vedere natura solicitantului 

 Prin implementarea acestui proiect, suprafața de zone verzi și de agrement a orașului 

Câmpeni, va creste.  

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra orașului având in vedere: 

• Urmare a implementării investiției va creste atractivitatea zonelor de 

implementare cu impact direct la nivel social cat si economic; 

• Infrastructura creata va avea un impact social prin crearea unor zone de 

agrement de care pot beneficia locuitorii orașului Câmpeni precum si turistii  

• In vecinătatea locațiilor de implementare i-si desfășoară activitatea in prezent un 

număr de minim 50 agenți economici, urmare a implementării fiind preconizata 

o creștere a cifrei de afaceri a acestor, implicit a profitului si impozitelor achitate 

bugetului de stat si local.  

Finanțarea lucrărilor din aceasta documentație se propune a se realiza prin Compania 

Națională de Investiții și prin Bugetul local al Orașului Câmpeni. 

Proiectul acesta este destinat dezvoltării locale prin creșterea nivelului de trai si îmbunătățirea 

calității vieții. 

Necesitatea investitiei este justificata de caracteristicile zonei, a situației infrastructurii publice, 

a nevoilor reale a grupurilor țintă, si  a îndeplinirii obiectivelor strategice. 

In determinarea amplasamentului propus in proiect au fost luați in calcul o serie de factori: 

• Necesitatea sociala a funcțiunii respective; 

• Proximitatea fata de artere de circulație; 

• Dotările si umilitățile urbane prezente in zona 

Scenarii studiate: 

Sunt luate in calcul doua variante: 

Scenariul 1: 

Se propune realizarea Bazei Sportive Câmpeni ca un ansamblu de clădiri și amenajări format 

din: 

• Teren de fotbal de dimensiune competițională – cu suprafața de joc de 68x105m 

și dimensiunea totală de 114,4 x 76,30 m. 

• C1 – o construcție cu regim de înălțime parter și subsol parțial având destinație 

de gradenă cu capacitatea de 1000 locuri. La subsolul construcției se găsesc 

spații tehnice, spații pentru grupurile sanitare și spații de depozitare. La parterul 

construției se găsesc și un spațiu destinat alimentației publice și un spațiu pentru 

pază și vânzarea de bilete. 
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• C2 - Pavilion vestiare și sporturi in sală - O construcție având regim de înălțime 

P+E, cu destinația de spații administrative, sportive și anexe – vestiare pentru 

terenurile de sport amenajate pe amplasament. 

• Pavilioane de parc pentru alimentație publică – în număr de 2 

• Pavilionae deschise pentru ședere – în număr de 4 

• Un pavilion de parc cu destinația de grup sanitar. 

• Un teren multisport – baschet, handbal, volei -  cu suprafața de joc sintetică, 

împrejmuită cu gard de 6m. Terenul este dotat cu sistem de iluminat propriu. 

• Două terenuri de tenis de dimensiune standard, cu suprafața de joc din zgură. 

Cele două terenuri vor fi împrejmuite cu gard sportiv de 6m înălțime și prevăzut 

cu plasă de protecție la partea superioară. 

• Un loc de joacă cu suprafața de joc de 500 mp, prevăzută cu pavaj antitraumă 

și mobilier urban specific – pentru joacă și ședere. 

• Un spațiu destinat desfășurării de exerciții de fitness în aer liber, prevăzută cu 

pavaj antitraumă și mobilier urban specific. 

• Alei de parc pavate, prevăzute cu iluminat și mobilier urban specific – bănci și 

coșuri de gunoi. 

• O pistă de alergare cu lungimea de 350 m prevăzută cu suprafață antiderapantă. 

• Un scuar destinat accesului în baza sportivă, prevăzut cu locuri de ședere ce 

permite desfășurarea de evenimente publice de mică anvergură, festivități 

școlare, proiecții de film. 

• Un scuar pavat cu suprafața de aproximativ 500 mp ce găzduiește chioșcurile 

pentru alimentație publică și oferă posibilitatea realizării unor spații exterioare 

pentru servirea mesei. 

• Pe zona de front se alocă zone pentru modernizarea infrastructurii de circulație 

prin realizarea de trotuare si a 10 locuri de parcare.  

Scenariul 2: 

Scenariul 2 propune realizarea Bazei Sportive Câmpeni ca un ansamblu de clădiri și amenajări 

format aceleași obiective propuse în cadrul Scenariului 1, cu excepția terenului de fotbal, care 

va fi realizat cu gazon natural. Ca urmare a acestei schimbări de soluție, față de scenariul 1, 

se vor face următoarele modificări: 

• Teren de fotbal de dimensiune competițională – cu suprafața de joc de 68x105m 

și dimensiunea totală de 114,4 x 76,30 m, realizat cu gazon natural. 

• Terenul de fotbal va fi dotat cu sistem de udare a peluzei mobil – prevăzut cu 

inel de presiune perimetral și puncte de conexiune pentru aspersoare mobile. 

• Stație de pompe cu rezervor subteran de 10 mc. 

• C1 – o construcție cu regim de înălțime parter și subsol parțial având destinație 

de gradenă cu capacitatea de 1000 locuri. La subsolul construcției se găsesc 

spații tehnice, spații pentru grupurile sanitare și spații de depozitare, spații pentru 
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echipamentele de îngrijire a terenului de fotbal. La parterul construcției se 

găsesc și un spațiu destinat alimentației publice și un spațiu pentru pază și 

vânzarea de bilete. 

• C2 - Pavilion vestiare și sporturi in sală - O construcție având regim de înălțime 

P+E, cu destinația de spații administrative, sportive și anexe – vestiare pentru 

terenurile de sport amenajate pe amplasament. 

• Pavilioane de parc pentru alimentație publică – în număr de 2 

• Pavilioane deschise pentru ședere – în număr de 4 

• Un pavilion de parc cu destinația de grup sanitar. 

• Un teren multisport – baschet, handbal, volei -  cu suprafața de joc sintetică, 

împrejmuită cu gard de 6m. Terenul este dotat cu sistem de iluminat propriu. 

• Două terenuri de tenis de dimensiune standard, cu suprafața de joc din zgură. 

Cele două terenuri vor fi împrejmuite cu gard sportiv de 6m înălțime și prevăzut 

cu plasă de protecție la partea superioară. 

• Un loc de joacă cu suprafața de joc de 500 mp, prevăzută cu pavaj antitraumă 

și mobilier urban specific – pentru joacă și ședere. 

• Un spațiu destinat desfășurării de exerciții de fitness în aer liber, prevăzută cu 

pavaj antitraumă și mobilier urban specific. 

• Alei de parc pavate, prevăzute cu iluminat și mobilier urban specific – bănci și 

coșuri de gunoi. 

• O pistă de alergare cu lungimea de 350 m prevăzută cu suprafață antiderapantă. 

• Un scuar destinat accesului în baza sportivă, prevăzut cu locuri de ședere ce 

permite desfășurarea de evenimente publice de mică anvergură, festivități 

școlare, proiecții de film. 

• Un scuar pavat cu suprafața de aproximativ 500 mp ce găzduiește chioșcurile 

pentru alimentație publică și oferă posibilitatea realizării unor spații exterioare 

pentru servirea mesei. 

• Pe zona de front se alocă zone pentru modernizarea infrastructurii de circulație 

prin realizarea de trotuare si a 10 locuri de parcare.  

Perioada de referinta 

Perioada de analiza sau orizontul de analiza reprezinta numarul de ani pentru care sunt 

furnizate previziuni in analiza cost –beneficiu. Previziunile proiectelor ar trebui sa includa o 

perioada apropiata de durata de viata economica a acestora si destul de indelungata pentru 

a cuprinde impacturile pe termen lung. Durata de viata variaza in functie de natura investitiei. 

Orizontul de timp luat in considerare pentru acest proiect este de 15 ani, perioada de analiza 

fiind intre anii 2023–2038. 

 
Scenariul de referinta 
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Scenariul recomandat de elaborator este scenariul Varianta 1 –varianta minimala, care 

presupune realizarea Bazei Sportive Câmpeni ca un ansamblu de clădiri și amenajări. 

In termeni financiari, scenariul Variantei 1  presupune o investitie moderata in raport cu 

necesitatile, oferind conditii optime pentru utilizare. 

 

5.2 Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv 

de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:   

1) Riscurile  de  planificare  si  proiectare  care  ar  putea  aparea  în  cursul  fazei  de  

proiectare a investiției și anume: probabilitatea apariției unor vicii de proiectare care sa 

constituie ulterior cauza unor întârzieri sau a unor depășiri de costuri.  

  
Pentru  a  minimiza  efectele  acestor  riscuri  activitatea  de  proiectare  trebuie  sa  aiba  la 

baza tema de proiectare elaborata pe baza unui studiu de necesitate și oportunitate a 

investiției. Astfel în vederea obținerii unei eficiențe economice se impune parcurgerea 

următoarelor etape:  

• introducerea  în  proiectare  a  unor solutii simple si clare care sa fie insusite si 

intelese de beneficair, acesta asumandu-si ulterior costurile mentenantei;  

• dimensionarea optima a investiției;  

• alegerea unor soluții ce implica consumuri reduse de materiale;  

• alegerea  de  soluții  mentenabile,  ergonomice și  cu  un  grad  ridicat  de 

siguranța în exploatare;  

• adoptarea  de  soluții  care  sa  duca  la  creșterea  productivității  muncii  și  la  

ameliorarea proceselor tehnologice.  

 

2) Riscurile de construcție sunt toate riscurile care pot aparea in timpul conceperii 

proiectului  sau  ca  rezultat  direct  al  acesteia  care  pot  avea  ca  efect  de  asemenea,  

depășirile  de costuri. Realizarea unei lucrări de construcție are caracter unicat deoarece are 

la baza un proiect care definește numai acea lucrare si care impune o serie de masuri legate 

de amplasament, proiectare si adaptarea unor soluții tehnologice si organizatorice specifice 

de execuție, evaluarea si planificare a costurilor de execuție.  

  
In vederea minimizării riscurilor de construcție, cu efecte directe asupra costurilor de execuție, 

se impune implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va presupune 

organizarea de recepții parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor în parte. Procedurile  aferente  

vor  fi  prevăzute  în  documentele  de  licitație  și  în  contractele  care  se  vor  încheia. 

Sistemul de supervizare va consta în următoarele aspecte:  

• încadrarea în standardele de calitate și în termenele prevăzute;  

• respectarea specificațiilor referitoare la materiale, echipamente și proiectare;  

• îndeplinirea cerințelor referitoare la protecția și conservarea mediului 

înconjurător.  

3) Riscurile  de  intretinere  care  se  pot  datora  incapacitatii  financiare  a  beneficiarului  

de  a  intreține  investiția  realizata.  Municipiul Sebes,  in  calitate  de  promotor  al  acestui  
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proiect,  este  prima entitate interesata in implementarea optima a proiectului, asigurând in 

acest fel resursele financiare necesare.  

 

4) Schimbările  climatice  pot  conduce,  in  perioada  de  execuție,  la  întârzierea  

perioadei  de finalizare a lucrărilor. 

 
Analizând cele mai sus menționate, consideram ca prezentul obiectiv de investiții prezintă un 

grad scăzut de vulnerabilitate. 

 
5) Vandalizare și distrugere;  

Fiind o investiție cu caracter public, acest parc va deveni un obiectiv supravegheat periodic 

de către Autoritățile locale competente. Suplimentar a fost prevăzut un sistem de 

supraveghere video. 

5.3 Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 

Utilitățile necesare se vor asigura prin branșament la rețelele existente din zonă – de distribuție 

energie electrică și apă potabilă. 

Colectarea apelor uzate și tratarea lor se va realiza pe amplasament. 

Prin proiect se propune modernizarea străzii Gării pe lungimea frontului parcelei studiate. Ca 

urmare a acestor lucrări, stâlpii de beton ce susțin rețeaua de distribuție a energiei electrice 

vor trebui relocați. 

Toate lucrările de branșamente și relocare a utilităților se vor supune legislației în vigoare, și 

se vor realiza în baza avizelor de specialitate emise de operatori. 

5.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

Prin amenajarea propusa s-au luat toate măsurile care permit sau facilitează  accesul  și  

utilizarea  de  către  toate  categoriilor  sociale sau de varsta, astfel este de așteptat un numar 

semnificativ de utilizatori. Astfel, crearea  locurilor  de  relaxare  într-un  cadru  natural  și  

implicit  a platformelor  pentru  socializare,  întâlnire  sau  sport,  destinate  tuturor varstelor, 

are  un  impact  pozitiv  major  la  nivelul  comunității,  din  punct  de  vedere social și cultural. 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în 

faza de operare; 

Necesarul de forta de munca pentru faza de executie este de aproximativ 30 persoane in 

ambele variante si cuprinde personal pentru serviciile de management al proiectului, dirigentie 

de santier, proiectare si asitenta tehnica, executie lucrari, aprovizionare si productie materiale, 

echipamente si dotari. 

Pentru  faza  de  operare,  entitatea  responsabilă  de  administrarea obiectivului va decide 

necesarul de personal, dar acesta va include:  

• -  Personal  și  echipamente  pentru  mentenanța  suprafețelor  de  călcare, atât 

în timpul verii, cât și pe timp de iarnă  

• -  Personal  și  echipamente  pentru  mentenanța  vegetației  (înalte,  medii și 

joase)  
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• -  Personal  pentru  mentenanța  echipamentelor  electrice  sau  sanitare realizate 

prin proiect. 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 

protejate, după caz; 

Nu este cazul 

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se 

integrează, după caz. 

Nu este cazul 

5.5 4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului 

de investiții 

Edificarea unei baze sportive pe amplasamentul studiat reprezintă o necesitate pentru 

localitatea Câmpeni deoarece: 

1) La nivelul localității Câmpeni există un număr foarte limitat de dotări sportive:  

• terenurile de sport aflate în dotarea unităților de învățământ, care potrivit legii, 

pot fi utilizate doar de elevii acestora; 

• terenul de sport și sala de sport aflate în administrarea Primăriei UAT Câmpeni 

2) La nivelul localității Câmpeni a fost identificat un număr foarte limitat de parcuri și spații 

publice petrecere a timpului liber - Piața Avram Iancu. 

3) Datorită modului de structurare al localității – aceasta fiind dezvoltată majoritar pe teren 

în pantă, cu o structură foarte eterogenă a parcelarului – numărul de terenuri plane, 

cu orientare favorabilă și de dimensiune suficientă este redus. Aceste terenuri se 

găsesc doar în zona albiei râului Arieș și sunt în marea lor majoritate ocupate de 

construcții cu activitate productivă, de prestări servicii, educaționale și rezidențiale. 

Proximitatea față de zona centrală și faptul că deja amplasamentul este deja echipat 

pentru desfășurarea de activități sportive îl recomandă pentru redezvoltarea sa ca 

bază sportivă.  

5.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: 

fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; 

sustenabilitatea financiară 

Proiectul propus nu se încadrează in sfera proiectelor generatoare de venit. Operarea 

investiției propuse nu va conduce la obținerea in mod direct de venituri financiare, impactul 

pozitiv al proiectului fiind dat de beneficiile indirecte economice, sociale si de mediu. Necesarul 

de finantare pentru sustinerea cheltuielilor financiare de operare a investitiei sunt constituite 

din alocatii bugetare la nivelul primariei orașului Cîmpeni. 

 
Indicatori financiari cantitativi şi calitativi 

Pentru analiza financiară a proiectului indicatorii cantitativi determinaţi sunt: 

• cheltuielile totale: cheltuieli de exploatare, costul total al investiţiei şi costul 

capitalului naţional investit; 
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• veniturile din exploatarea proiectului; 

• fuxul de numerar net. 

 
Indicatorii calitativi determinaţi pentru analiza financiară a investiţiei: 

• valoarea actuală netă financiară a investiţiei (FNPV/C); 

• rata internă a rentabilităţii financiare a investiţiei (FRR/C); 

• rata beneficiu/cost a investiţiei (B/CC); 

 
Indicatorii calitativi determinaţi pentru analiza capitalului propriu investit (contribuția națională 

la realizarea proiectului) sunt: 

• valoarea actuală netă financiară a capitalului (FNPV/k); 

• rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului (FRR/k); 

• rata beneficiu/cost a investiţiei (B/Ck); 

 
Nu se previzioneaza costuri economice ce ar putea fi generate de proiect, dincolo de costurile 

financiare propriu-zise necesare operarii si intretinerii obiectului investitiei. Asadar costurile 

financiare estimate de operarea proiectului sunt estimate ca fiind identice pentru cele 2 

variante: 

 

Salarii personal Persoane 
Salar 
lunar 
brut 

Total 

Coordonator lucrari 1 4.500 4.500 

Muncitori intretinere constructii 1 3.000 3.000 

Muncitori intretinere spatii verzi 2 3.000 6.000 

Total lunar     13.500 

Total annual     162.000 

Contributii angajator annual 2%   3.645 

Total cheltuieli salarii annual 
RON     165.645 

 
Consum apa zilnic  mc 3,9 

Consum apa annual estimat mc 1.440 

Consum energie electrică zilnică kW 63,0 

Consum energie electrică anuală kW 22.995 

Cost unitar apa mc 5 

Cost unitar energie ron 0,7 

Cost total  utilitătii RON ron 23.297 

Cost total apa EURO euro 23.297 

      

      
Intretinere 

Valoare investitie lei 15.971.647 
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Cota intretinere curenta % 1,0% 

Cota intretinere periodica % 3,0% 

Cost intretinere curenta lei 159.716 

Cost intretinere periodica lei 479.149 

 
Fisele de calcul aferente celor 2 scenarii sunt: 
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Scenariu 1 

Tab. 2.2. Costuri si venituri operationale - lei   

                

 An   

Elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Materiale     15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 

Salarii     165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 

Utilitati     23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 

Combustibili     0,0                         

Intretinere 
parc     13.848,4 

13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 

Intretinere 
construcții     159.716,5 

159.716,5 159.716,5 159.716,5 159.716,5   159.716,5 159.716,5 159.716,5 159.716,5   159.716,5 159.716,5 

Intretinere 
investitie 
periodic     0,0 

        479.149,4         479.149,4   
  

Costuri de 
desfacere     0,0 

                      
  

Total 
costuri 
operationale 0,0 0,0 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 696.939,3 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 696.939,3 377.506,4 377.506,4 
Alocatii 
bugetare     

377.506,4 377.506,4 
377.506,4 377.506,4 377.506,4 696.939,3 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 696.939,3 377.506,4 377.506,4 

                                

                                

Vanzari 0,0 0,0 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 696.939,3 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 696.939,3 377.506,4 377.506,4 

Venituri 
nete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tab. 2.3. Surse de finantare  -lei   

                

 An   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Capital propriu                               

Locale - Consiliul local 176.231,847 176.231,847                           

Locale - Populatie                               

                                

Total  contributie  
locala publica 176.232 176.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grant pentru  investitii 11.572.557,923 11.572.557,923                           

E.U. Bugetul de stat                               

Imprumuturi EIB/EBRD                                

Alte imprumuturi                               

Total  resurse 
financiare 11.748.789,770 11.748.789,770 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tab. 2.4.  Tabloul Sustenabilitatii  financire - lei   

                

 

An 
  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Total resurse financiare 11.748.789,77 11.748.789,77 377.506,37 377.506,37 377.506,37 377.506,37 377.506,37 696.939,32 377.506,37 377.506,37 377.506,37 377.506,37 696.939,32 377.506,37 377.506,37 

Vanzari                               

Total intrari 11.748.789,77 11.748.789,77 377.506,37 377.506,37 377.506,37 377.506,37 377.506,37 696.939,32 377.506,37 377.506,37 377.506,37 377.506,37 696.939,32 377.506,37 377.506,37 

Total  costuri operationale 0,00 0,00 377.506,37 377.506,37 377.506,37 377.506,37 377.506,37 696.939,32 377.506,37 377.506,37 377.506,37 377.506,37 696.939,32 377.506,37 377.506,37 

Totalt costuri  investitii 11.748.789,77 11.748.789,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dobanzi                               

Bonificatiii restituire                               

Credite                               

Taxe                               

Total iesiri 11.748.789,77 11.748.789,77 377.506,37 377.506,37 377.506,37 377.506,37 377.506,37 696.939,32 377.506,37 377.506,37 377.506,37 377.506,37 696.939,32 377.506,37 377.506,37 

Total cash flow 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

cash flow cumulat total  0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tab. 2.5. Calcularea ratei interne financiare de rentabilitate a investitiei -  lei   

                

 

An 
  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Alocatii bugetare 0,000 0,000 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 

Total intrari 0,000 0,000 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 

Total  costuri operationale 0,000 0,000 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939,315 377.506,372 377.506,372 

Bonificatiii restituire 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt costuri  investitii 11.748.789,770 11.748.789,770 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.685.987 

Total iesiri 11.748.789,770 11.748.789,770 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 -14.308.481 

Flux financiar net -11.748.789,770 -11.748.789,770 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.685.987 

Rata financiara a investitiei 
(FRR/C) 

-3,42%   

Valoarea neta actualizata a 
investitiei (FNPV/C) 

-14.004.722,431   

Beneficiul / Rata capitalului 
(B/C k) 

0   
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Tab. 2.6. Calcularea ratei interne financiare de rentabilitate a Capitalului - lei   

                

 An   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Alocatii bugetare 0 0 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 

 Valoare Rezidula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.685.987 

Total intrari 0 0 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 15.063.494 

Total  costuri 
operationale 0,000 0,000 377.506,372 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 

Dobanzi 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bonificatiii restituire 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Credite 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Local contribution 176.231,847 176.231,847 0,000                         

National public 
contribution 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total iesiri 176.231,847 176.231,847 377.506,372 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 

Net cash flow 
-

176.231,847 
-

176.231,847 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.685.987 

Rata interna de 
rentabilitate a 
capitalului (FRR/K) 

31,73%   

Valoarea actualizata 
neta a capitalului 
(FNPV/K) 

7.822.217,439   

Beneficiul / Rata 
capitalului (B/C k) 

0,92   

 
Scenariul 2 

Tab. 2.2. Costuri si venituri operationale - lei   

                

 An   

Elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Materiale     15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 

Salarii     165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 165.645,0 

Utilitati     23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 23.296,5 

Combustibili     0,0                         

Intretinere parc     13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 13.848,4 

Intretinere construcții     159.716,5 159.716,5 159.716,5 159.716,5 159.716,5   159.716,5 159.716,5 159.716,5 159.716,5   159.716,5 159.716,5 

Intretinere investitie 
periodic     0,0 

        479.149,4         479.149,4   
  

Costuri de desfacere     0,0                         

Total costuri 
operationale 0,0 0,0 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 696.939,3 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 696.939,3 377.506,4 377.506,4 

Alocatii bugetare     
377.506,4 377.506,4 

377.506,4 377.506,4 377.506,4 696.939,3 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 696.939,3 377.506,4 377.506,4 

                                

                                

Vanzari 0,0 0,0 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 696.939,3 377.506,4 377.506,4 377.506,4 377.506,4 696.939,3 377.506,4 377.506,4 

Venituri nete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

A 
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Tab. 2.5. Calcularea ratei interne financiare de rentabilitate a investitiei -  lei   

                

 

An 
  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Alocatii bugetare 0,000 0,000 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 

Total intrari 0,000 0,000 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 

Total  costuri operationale 0,000 0,000 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506, 

Bonificatiii restituire 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt costuri  investitii 13.895.424,420 13.895.424,420 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.685.987 

Total iesiri 13.895.424,420 13.895.424,420 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 -14.308.481 

Flux financiar net 
-

13.895.424,420 
-

13.895.424,420 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.685.987 

Rata financiara a investitiei 
(FRR/C) 

-4,62% 
  

Valoarea neta actualizata a 
investitiei (FNPV/C) 

-18.053.478,613 
  

Beneficiul / Rata capitalului 
(B/C k) 

0 
  

 

Tab. 2.6. Calcularea ratei interne financiare de rentabilitate a Capitalului - lei   

                

 An   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Alocatii bugetare 0 0 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 

 Valoare Rezidula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.685.987 

Total intrari 0 0 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 15.063.494 

Total  costuri operationale 0,000 0,000 377.506,372 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 

Dobanzi 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bonificatiii restituire 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Credite 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Local contribution 104.215,683 104.215,683 0,000                         

National public contribution 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total iesiri 104.215,683 104.215,683 377.506,372 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 

Net cash flow 
-

104.215,683 
-

104.215,683 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.685.987 

Rata interna de rentabilitate a 
capitalului (FRR/K) 

36,93%   

Valoarea actualizata neta a 
capitalului (FNPV/K) 

7.958.046,741   

Beneficiul / Rata capitalului 
(B/C k) 

0,95   

 

 



SPANU STUDIO PROIECTARE SI URBANISM 
CLUJ-NAPOCA, Str. Mestecenilor nr. 3/19 
Tel. 0740064035, 0740257435, e-mail: office@spanuarhitectura.ro 

 

49 
 

Indicatorii analizei financiare sunt: 

Indicator Varianta 1 Varianta 2 

Rata financiara a investitiei (FRR/C) -3,42% -4,62% 

Valoarea neta actualizata a investitiei 
(FNPV/C) 

-14.004.722,431 -18.053.478,613 

Beneficiul / Rata capitalului (B/C k) 1 1 

Rata interna de rentabilitate a 
capitalului (FRR/K) 

38,63% 36,93% 

Valoarea actualizata neta a capitalului 
(FNPV/K) 

7.988.412,413 7.958.046,741 

Beneficiul / Rata capitalului (B/C k) 0,98 0,98 

5.7 Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: 

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu 

sau, după caz, analiza cost-eficacitate 

5.7.1 Definirea proiectului  

Prezenta documentație vizează achiziționarea amplasamentului de la proprietarii actuali și 

dezvoltarea sa ca bază sportivă cu acces public nelimitat. Prin tema de proiectare s-a solicitat 

prevederea unui număr cât mai mare de dotări sportive care să asigure o adresabilitate cât 

mai largă la nivel local. Terenul este detinut de Primaria Cămpeni. 

5.7.2 Descrierea alternativelor proiectului  

Cele doua variante luate in calcul sunt: 

Scenariul 1: 

Se propune realizarea Bazei Sportive Câmpeni ca un ansamblu de clădiri și amenajări format 

din: 

• Teren de fotbal de dimensiune competițională – cu suprafața de joc de 68x105m 

și dimensiunea totală de 114,4 x 76,30 m. 

• C1 – o construcție cu regim de înălțime parter și subsol parțial având destinație 

de gradenă cu capacitatea de 1000 locuri. La subsolul construcției se găsesc 

spații tehnice, spații pentru grupurile sanitare și spații de depozitare. La parterul 

construției se găsesc și un spațiu destinat alimentației publice și un spațiu pentru 

pază și vânzarea de bilete. 

• C2 - Pavilion vestiare și sporturi in sală - O construcție având regim de înălțime 

P+E, cu destinația de spații administrative, sportive și anexe – vestiare pentru 

terenurile de sport amenajate pe amplasament. 

• Pavilioane de parc pentru alimentație publică – în număr de 2 

• Pavilionae deschise pentru ședere – în număr de 4 
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• Un pavilion de parc cu destinația de grup sanitar. 

• Un teren multisport – baschet, handbal, volei -  cu suprafața de joc sintetică, 

împrejmuită cu gard de 6m. Terenul este dotat cu sistem de iluminat propriu. 

• Două terenuri de tenis de dimensiune standard, cu suprafața de joc din zgură. 

Cele două terenuri vor fi împrejmuite cu gard sportiv de 6m înălțime și prevăzut 

cu plasă de protecție la partea superioară. 

• Un loc de joacă cu suprafața de joc de 500 mp, prevăzută cu pavaj antitraumă 

și mobilier urban specific – pentru joacă și ședere. 

• Un spațiu destinat desfășurării de exerciții de fitness în aer liber, prevăzută cu 

pavaj antitraumă și mobilier urban specific. 

• Alei de parc pavate, prevăzute cu iluminat și mobilier urban specific – bănci și 

coșuri de gunoi. 

• O pistă de alergare cu lungimea de 350 m prevăzută cu suprafață antiderapantă. 

• Un scuar destinat accesului în baza sportivă, prevăzut cu locuri de ședere ce 

permite desfășurarea de evenimente publice de mică anvergură, festivități 

școlare, proiecții de film. 

• Un scuar pavat cu suprafața de aproximativ 500 mp ce găzduiește chioșcurile 

pentru alimentație publică și oferă posibilitatea realizării unor spații exterioare 

pentru servirea mesei. 

• Pe zona de front se alocă zone pentru modernizarea infrastructurii de circulație 

prin realizarea de trotuare si a 10 locuri de parcare.  

Scenariul 2: 

Scenariul 2 propune realizarea Bazei Sportive Câmpeni ca un ansamblu de clădiri și amenajări 

format aceleași obiective propuse în cadrul Scenariului 1, cu excepția terenului de fotbal, care 

va fi realizat cu gazon natural. Ca urmare a acestei schimbări de soluție, față de scenariul 1, 

se vor face următoarele modificări: 

• Teren de fotbal de dimensiune competițională – cu suprafața de joc de 68x105m 

și dimensiunea totală de 114,4 x 76,30 m, realizat cu gazon natural. 

• Terenul de fotbal va fi dotat cu sistem de udare a peluzei mobil – prevăzut cu 

inel de presiune perimetral și puncte de conexiune pentru aspersoare mobile. 

• Stație de pompe cu rezervor subteran de 10 mc. 

• C1 – o construcție cu regim de înălțime parter și subsol parțial având destinație 

de gradenă cu capacitatea de 1000 locuri. La subsolul construcției se găsesc 

spații tehnice, spații pentru grupurile sanitare și spații de depozitare, spații pentru 

echipamentele de îngrijire a terenului de fotbal. La parterul construcției se 

găsesc și un spațiu destinat alimentației publice și un spațiu pentru pază și 

vânzarea de bilete. 

• C2 - Pavilion vestiare și sporturi in sală - O construcție având regim de înălțime 

P+E, cu destinația de spații administrative, sportive și anexe – vestiare pentru 

terenurile de sport amenajate pe amplasament. 
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• Pavilioane de parc pentru alimentație publică – în număr de 2 

• Pavilioane deschise pentru ședere – în număr de 4 

• Un pavilion de parc cu destinația de grup sanitar. 

• Un teren multisport – baschet, handbal, volei -  cu suprafața de joc sintetică, 

împrejmuită cu gard de 6m. Terenul este dotat cu sistem de iluminat propriu. 

• Două terenuri de tenis de dimensiune standard, cu suprafața de joc din zgură. 

Cele două terenuri vor fi împrejmuite cu gard sportiv de 6m înălțime și prevăzut 

cu plasă de protecție la partea superioară. 

• Un loc de joacă cu suprafața de joc de 500 mp, prevăzută cu pavaj antitraumă 

și mobilier urban specific – pentru joacă și ședere. 

• Un spațiu destinat desfășurării de exerciții de fitness în aer liber, prevăzută cu 

pavaj antitraumă și mobilier urban specific. 

• Alei de parc pavate, prevăzute cu iluminat și mobilier urban specific – bănci și 

coșuri de gunoi. 

• O pistă de alergare cu lungimea de 350 m prevăzută cu suprafață antiderapantă. 

• Un scuar destinat accesului în baza sportivă, prevăzut cu locuri de ședere ce 

permite desfășurarea de evenimente publice de mică anvergură, festivități 

școlare, proiecții de film. 

• Un scuar pavat cu suprafața de aproximativ 500 mp ce găzduiește chioșcurile 

pentru alimentație publică și oferă posibilitatea realizării unor spații exterioare 

pentru servirea mesei. 

• Pe zona de front se alocă zone pentru modernizarea infrastructurii de circulație 

prin realizarea de trotuare si a 10 locuri de parcare.  

Scenariul tehnico economic selectat 

Varianta selectata este scenariu 1. 

5.7.3 Analizarea aplicabilității metodei ACE 

In vederea indeplinirii scopului urmarit si anume crearea un spațiu de recreere și agrement, 

U.A.T.  Cîmpeni doreste executarea lucrarilor de amenajare oferind un loc de relaxare 

locuitorilor orașului Cîmpeni. In acest sens au fost analizate mai multe scenarii tehnice 

posibile, in final fiind conturate 2 variante de investitie.  

5.7.4 Identificarea  şi calcularea costurilor (evaluarea costurilor totale pentru fiecare 

alternativă) 

 Financiar cele 2 variante sunt următoarele: 

Categorie lucrări Scenariul 1 Scenariul 2 

Amenajare terenuri de sport 3,354,735.00 ron 5,815,390.00 

Dotari terenuri de sport 148,500,00 2,180,000.00 
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(echipament sportiv, 
echipamente speciale – 
irigatii teren, nocturna) 

Amenajare loc de joaca 164,750.00 164,750.00 

Amenajare zona fitness 84,019.75 84,019.75 

Amenajari peisajere (gazon 
si plantatii) 

316,800.00 316,800.00 

Amenajari exterioare - alei si 
constructii 

1,052,087.50 1,052,087.50 

C1 - Stadion fotbal 2,475,000.00 2,475,000.00 

C2 - Pavilion vestuare si 
administrare parc 

4,380,750.00 4,380,750.00 

Pavilioane parc 247,500.00 247,500.00 

Instalatii sanitare exterioare 247500.00 247500.00 

Instalatii electrice exterioare 
(retele exterioare si iluminat 
public) 

374,369.75 374,369.75 

Instalatii electrice - CCTV 74,250.00 74,250.00 

Instalatie  irigatii 86,625.00 186625.00 

Dotari parc, loc de joaca si 
zona de fitness 

801,160,00 801,160,00 

Dotari cladire administrativa 371,250.00 371,250.00 

Total 14,030,797.00 18,771,452.00 lei 

 

5.7.5 Realizarea comparabilităţii alternativelor  

Analiza cost-eficacitate este un instrument de comparaţie a proiectelor atunci când contează 

o singură dimensiune a rezultatelor. Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care 

poate ajuta la asigurarea utilizării eficiente a resurselor de investiţii în sectoare în care 

beneficiile sunt dificil de exprimat monetar 

ACE este un instrument de selecţie a unui proiect dintre proiecte / soluţii alternative pentru 

atingerea aceluiasi obiectiv (cuantificat în unitati de masura fizice). ACE poate identifica 

alternativa care, pentru un anumit nivel / o anumita valoare a indicatorilor de rezultat (un 

anumit nivel al output -urilor) minimizeaza valoarea actualizată a costurilor, sau, pentru un 

anumit nivel al costurilor maximizeaza rezultatele (output - urile). 

 

Costurile de exploatare au fost prezentate mai sus si sunt identice pentru cele 2 

variante propuse.  

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. Categoriile de 

cheltuieli de operare sunt urmatoarele:   
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Salarii personal Persoane 
Salar 

lunar brut 
Total 

Coordonator lucrari 1 4.500 4.500 

Muncitori intretinere constructii 1 3.000 3.000 

Muncitori intretinere spatii verzi 2 3.000 6.000 

Total lunar   13.500 

Total annual   162.000 

Contributii angajator annual 2%  3.645 

Total cheltuieli salarii annual RON   165.645 

 
Consum apa zilnic  mc 3,9 

Consum apa annual estimat mc 1.440 

Consum energie electrică zilnică kW 63,0 

Consum energie electrică anuală kW 22.995 

Cost unitar apa mc 5 

Cost unitar energie ron 0,7 

Cost total  utilitătii RON ron 23.297 

Cost total apa EURO euro 23.297 

      

      
Intretinere 

Valoare investitie lei 15.971.647 

Cota intretinere curenta % 1,0% 

Cota intretinere periodica % 3,0% 

Cost intretinere curenta lei 159.716 

Cost intretinere periodica lei 479.149 

 

 

5.7.6 Calculul raportului cost-eficacitate  

Raportul ACE este rezultatul împărţirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la 

efectele/ beneficii le exprimate în termeni fizici. Atât costurile, cât şi beneficiile vor fi 

considerate incremental (sistem cu proiect pentru alternativele analizate minus sistem fără 

proiect – scenariul Business as Usual / „a face minimum” BAU). 

5.7.6.1 Costul unitar dinamic – CUD (Dynamic Prime Cost - DPC) 

Acesta este un indice dinamic, care ia în considerare distribuţia costurilor şi efectelor pe 

orizontul de analiză. Indicele este similar cu raportul cost / beneficiu din ACB, dar beneficiile 

sunt exprimate în unităţi fizice.  

𝐶𝑈𝐷 =  
∑

𝐶𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

∑
𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

 

DPC = costul unitar dinamic 
Ct   = costurile în anul t 
anul t = durata de viață 

Et   = efecte în anul t, în unități fizice 
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CUD este măsura ideală a costului-eficacitate a unei investiții. Este sensibil la schimbările în distribuția costurilor și a efectelor de-a lungul timpului. 

In prognoza costurilor a fost introdusa valoarea investiției eșalonata in cei 2 ani de implementare, la care se adaugă valoarea costurilor de 

operare.   

Efectele au fost estimate la nivelul costurilor de exploatare pentru ambele variante analizate.  

Costurile de operare aferente variantei maxime și medii au fost prezentate mai sus.  

 

Varianta I 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

VAT 
costuri 

V1 Costuri 11.748.790 11.748.790 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 25.860.213 

V1 
Suprafață 
teren sport 0 0 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 190.179 

  
ACE - 
CUD               135,98 

 

Varianta  II 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

VAT 
costuri 

V2 Costuri 13.895.424 13.895.424 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 29.908.969 

V2 
Suprafață 
teren sport 0 0 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 20.264 175.831 

  
ACE - 
CUD               170,10 

 

 

 

Din  analiza de mai sus, rezulta pentru varianta medie o valoare a indicatorului CUD mai mică decât pentru soluția alternativa, așadar Analiza 

cost eficacitate indica ca soluție optima Varianta medie de implementare. 



SPANU STUDIO PROIECTARE SI URBANISM 
CLUJ-NAPOCA, Str. Mestecenilor nr. 3/19 
Tel. 0740064035, 0740257435, e-mail: office@spanuarhitectura.ro 

 

56 
 

 

5.8 Analiza de senzitivitate 

Considerații introductive 

• Analiza financiara se bazează pe ipoteze de lucru referitoare la evenimente 

viitoare incerte. 

• Prețurile și tarifele mărfurilor și serviciilor sunt fluctuante și pot varia semnificativ 

pe perioada de analiză a proiectului (15 ani). 

• Elementele de risc trebuie luate în considerare ori de câte ori există 

probabilitatea ca un proiect să genereze rezultate diferite de cele prognozate. 

În analiza de sensibilitate și risc au fost aplicați următorii pași: (i) Testarea variabilelor critice, 

(ii) Identificarea valorilor de comutare, (iii) Analiza probabilității producerii riscului (pe baza 

scenariilor pesimiste/optimiste).  

Analiza de sensibilitate aferentă părții financiare nu a fost elaborată întrucât din punct de 

vedere financiar aceasta analiză nu este relevantă (proiectul nu generează venituri, astfel 

încât în orice condiții indicatorii financiari sunt negativi). Aceasta analiză s-ar fi bazat pe 

variațiile costului investițional total și al costului de operare și întreținere.  

Analiza de sensibilitate presupune: 

• Identificarea variabilelor critice care influențează semnificativ rezultatele 

proiectului. 

• Studierea efectelor variației elementelor selectate (costuri si beneficii) asupra 

VNA și RIR. 

• Stabilirea punctelor slabe ale proiectului și identificarea ariilor de risc. 

Identificarea variabilelor critice 

• Identificarea variabilelor care influențează semnificativ rezultatele proiectului. 

• Alegerea acelor variabile a căror modificare cu 1 % conduce la:  

• Variația RIR mai mare de 1 %; 

• Variația VNA mai mare de 4 %. 

Pragul critic de rentabilitate 

• Identificarea valorii unui parametru pentru care VNA al proiectului este nul sau 

pentru care RIR este egală cu factorul de actualizare. 

 

Se exprimă ca: 

Valoarea absolută a parametrului pentru care: 

• VNA = 0 și RIR = a 
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• Procentul în care se modifică un parametru astfel încât să conducă la VNA = 0 

și RIR = a 

Selectarea parametrilor 

• Variația costurilor și/sau beneficiilor totale ale proiectului (ex. +/- 10-15 %). 

• Variația unor elemente critice separate din categoria costurilor și beneficiilor: 

• Prețuri și tarife; 

• Productivitate și randamente; 

• Dinamica cererii. 

• Efectele întârzierilor (demarare, construcție, funcționare la capacitate) asupra 

indicatorului VNA. 

Limitări și inconveniente 

• Relevanța analizei de sensibilitate este pusă sub semnul întrebării dacă nu se 

cunoaște probabilitatea de apariție a evenimentelor care pot conduce la variațiile 

parametrilor studiați. 

• Metoda uzuală este de a varia un singur parametru menținându-i pe ceilalți 

constanți. 

• Alegerea arbitrară și nejustificată a plajei de variație (ex. tipic +/- 10%) poate 

conduce la rezultate eronate. 

 

Identificarea variabilelor critice pentru un proiect de investiţii  

Categorie Exemple de variabile 

Mediul de afaceri Rata de actualizare; rată dobândă la credit 

Dinamica prețurilor Rata inflației; IPPI = indicele de preț a produselor 
industriale și IPC = indici prețului de consum 

Dinamica cererii Consumul specific, tendințele pieței; creșterea 
demografică 

Investiție Durata construcției, costul terenului, costul 
manoperei, costul bunurilor și serviciilor 

Parametri cantitativi 

costuri exploatare 

Consum specific de energie și alte bunuri și servicii, 
personal de exploatare și întreținere 

Parametri cantitativi ai 
veniturilor 

Productivitate, randament, capacitate/nivel de 
funcționare a echipamentelor  

Prețuri Tarife și prețuri de vânzare a energiei electrice 
vândute sau înlocuite 

Față de cele de mai sus, variabilele critice identificate pentru prezentul proiect sunt 

următoarele: 

• Creșterea costurilor cu implementarea proiectului. 

Pragul critic de rentabilitate: 
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Pentru proiectul de față nu s-a identificat un prag critic de rentabilitate întrucât indicatorii 

financiari propriu-ziși (RIR, FNPV) sunt oricum negativi. 
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RIR si analiza de sensibilitate: 

Rezultatele analizei financiare se bazează pe o serie de ipoteze pentru fiecare variabilă. Valorile variabilelor utilizate în analiză pot suferi modificări și pot afecta situația preconizată. În acest sens, este necesar să se 

testeze sensibilitatea valorilor actualizate la modificări ale variabilelor cheie. În ceea ce privește analiza financiară, RIR și FNPV sunt negative. 

Variabilele chei considerate in analiza de sensibilitate sunt: 

• Valoarea investițiilor – pentru o creștere cu 20% a costurilor de operare indicatorii devin; 

 

Tab. 2.5. Calcularea ratei interne financiare de rentabilitate a investitiei -  lei   

                

 

An 
  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Alocatii bugetare 0 0 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 

Total intrari 0 0 377.506 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 377.506 377.506 696.939 377.506 377.506 

Total  costuri operationale 0 0 453.008 453.008 453.008 453.008 453.008 836.327 453.008 453.008 453.008 453.008 836.327 453.008 453.008 

Bonificatiii restituire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt costuri  investitii 11.748.790 11.748.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.685.987 

Total iesiri 11.748.790 11.748.790 453.008 453.008 453.008 453.008 453.008 836.327 453.008 453.008 453.008 453.008 836.327 453.008 -14.232.980 

Flux financiar net -11.748.790 -11.748.790 -75.501 -75.501 -75.501 -75.501 -75.501 -139.388 -75.501 -75.501 -75.501 -75.501 -139.388 -75.501 14.610.486 

Rata financiara a investitiei 
(FRR/C) 

-3,87%   

Valoarea neta actualizata a 
investitiei (FNPV/C) 

-14.786.822,234   

Beneficiul / Rata capitalului 
(B/C k) 

0   
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5.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Tip de risc Elementele riscului Tip actiune 

Corectiva 

Metoda Eliminare 

Riscuri aparute din faza de executie 

Riscul constructiei 

Riscul de aparitie a unui 

eveniment care conduce 

la imposibilitatea finalizarii 

acesteia la timp si la costul 

estimat. 

Eliminare risc 

Semnarea unui contract 

cu termen de finalizare fix 

Riscul de intretinere 

Riscul de aparitie a unui 

eveniment care 

genereaza costuri 

suplimentare de 

intretinere datorita 

executiei lucrarilor 

Eliminare risc 

Semnarea unui contract 

cu clauze de garantii 

extinse astfel incat aceste 

costuri sa fie sustinute de 

executant 

Obtinerea finantarii 

Riscul ca beneficiarul sa 

nu obtina finantarea din 

fonduri structurale Eliminare risc 

Beneficiarul impreuna cu 

consultantul vor studia 

amanuntit documentatia 

astfel incat sa nu apara o 

astfel de situatie 

Solutiile tehnice 

Riscul ca solutiile tehnice 

sa nu fie corespunzatoare 

din punct de vedere 

tehnologic 
Eliminare risc 

Beneficiarul impreuna cu 

proiectantul vor studia 

amanuntit documentatia 

astfel incat sa fie aleasa 

solutia tehnica cea mai 

buna 

Grad de atractivitate 

scazuta a investitiei 

Riscul ca oamenii sa nu 

aprecieze sistemul nou 

creat, chiar sa 

vandalizeze si astfel sa nu 

se realizeze beneficiile 

urmarite 

Eliminare risc 

Realizarea unei 

promovari intense a 

investitiei in zona si 

corelarea acestei investitii 

cu alte proiecte de 

imbunatatire a 

infrastructurii publice 

Preturile 

materialelor 

Riscul ca preturile 

materialelor sa creasca 

peste nivelul contractat 
Diminuare risc 

Semnarea unui contract 

de executie ferm cu 

durata mai mica de 1 an 

de zile si urmarirea 

realizarii programului 

conform grafic 

Riscuri in faza de operare 

Riscul de 

vandalizare 

Riscul vandalizarii noilor 

locuinte de catre utilizatori 

Diminuare risc 

Angajarea unui 

administrator care va 

supraveghea utilizarea 

bunurilor din spatiile 

comune si periodic va 

inspecta si interiorul 

locuintelor conform unui 
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program stabilit de 

beneficiar. 

Risc de degradare 

Riscul unei degradarii 

accelerate a bunurilor in 

timpul exploatarii 
Eliminare risc 

Se propune angajarea a 

trei persoane care sa se 

ocupe cu intretinerea 

celor doua imobile si a 

spatiilor comune 

interioare si exterioare. 

 

 

6 Scenariul tehnico-economic recomandat 

6.1 Comparația scenariilor  propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilității și riscurilor 

Pentru ambele scenarii, se propune o structurare a investiției similară, diferența constând în 

tipologia suprafețelor de joc pentru terenurile de fotbal și tenis; nivelul de dotare al acestora. 

Ca urmare, cele două scenarii sunt : 

Scenariul 1 (varianta optimă) Terenul de fotbal este realizat cu o suprafață de joc sintetică 

și nu este dotat cu sistem de nocturnă. De asemenea, terenurile de tenis sunt realizate cu 

suprafața de joc din zgură.  

Scenariul 2 (varianta maximală) – Terenul de fotbal este realizat cu o suprafață de joc din 

gazon natural și este dotat cu sistem de nocturnă. De asemenea, terenurile de tenis sunt 

realizate cu suprafața de joc din zgură. Terenul de fotbal va fi dotat cu echipamentele specifice 

pentru întreținerea gazonului și cu instalațiile specifice – sistem de degivrare, sistem de irigație 

și sistem de drenaj. 
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Caracteristici Scenariul 1 Scenariu 2 

Funcționale 1. Teren de fotbal de dimensiune competițională – cu 

suprafața de joc de 68x105m și dimensiunea totală 

de 114,4 x 76,30 m. 

2. C1 – o construcție cu regim de înălțime parter și 

subsol parțial având destinație de gradenă cu 

capacitatea de 1000 locuri. La subsolul 

construcției se găsesc spații tehnice, spații pentru 

grupurile sanitare și spații de depozitare. La 

parterul construției se găsesc și un spațiu destinat 

alimentației publice și un spațiu pentru pază și 

vânzarea de bilete. 

3. C2 - Pavilion vestiare și sporturi in sală - O 

construcție având regim de înălțime P+E, cu 

destinația de spații administrative, sportive și 

anexe – vestiare pentru terenurile de sport 

amenajate pe amplasament. 

4. Pavilioane de parc pentru alimentație publică – în 

număr de 2 

5. Pavilionae deschise pentru ședere – în număr de 

4 

6. Un pavilion de parc cu destinația de grup sanitar. 

7. Un teren multisport – baschet, handbal, volei -  cu 

suprafața de joc sintetică, împrejmuită cu gard de 

6m. Terenul este dotat cu sistem de iluminat 

propriu. 

8. Două terenuri de tenis de dimensiune standard, cu 

suprafața de joc din zgură. Cele două terenuri vor 

fi împrejmuite cu gard sportiv de 6m înălțime și 

1. Teren de fotbal de dimensiune competițională – cu 

suprafața de joc de 68x105m și dimensiunea totală 

de 114,4 x 76,30 m, realizat cu gazon natural. 

2. Terenul de fotbal va fi dotat cu sistem de udare a 

peluzei mobil – prevăzut cu inel de presiune 

perimetral și puncte de conexiune pentru 

aspersoare mobile. 

3. Stație de pompe cu rezervor subteran de 10 mc. 

4. C1 – o construcție cu regim de înălțime parter și 

subsol parțial având destinație de gradenă cu 

capacitatea de 1000 locuri. La subsolul 

construcției se găsesc spații tehnice, spații pentru 

grupurile sanitare și spații de depozitare, spații 

pentru echipamentele de îngrijire a terenului de 

fotbal. La parterul construcției se găsesc și un 

spațiu destinat alimentației publice și un spațiu 

pentru pază și vânzarea de bilete. 

5. C2 - Pavilion vestiare și sporturi in sală - O 

construcție având regim de înălțime P+E, cu 

destinația de spații administrative, sportive și 

anexe – vestiare pentru terenurile de sport 

amenajate pe amplasament. 

6. Pavilioane de parc pentru alimentație publică – în 

număr de 2 

7. Pavilioane deschise pentru ședere – în număr de 

4 

8. Un pavilion de parc cu destinația de grup sanitar. 
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prevăzut cu plasă de protecție la partea 

superioară. 

9. Un loc de joacă cu suprafața de joc de 500 mp, 

prevăzută cu pavaj antitraumă și mobilier urban 

specific – pentru joacă și ședere. 

10. Un spațiu destinat desfășurării de exerciții de 

fitness în aer liber, prevăzută cu pavaj antitraumă 

și mobilier urban specific. 

11. Alei de parc pavate, prevăzute cu iluminat și 

mobilier urban specific – bănci și coșuri de gunoi. 

12. pistă de alergare cu lungimea de 350 m prevăzută 

cu suprafață antiderapantă. 

13. Un scuar destinat accesului în baza sportivă, 

prevăzut cu locuri de ședere ce permite 

desfășurarea de evenimente publice de mică 

anvergură, festivități școlare, proiecții de film. 

14. Un scuar pavat cu suprafața de aproximativ 500 

mp ce găzduiește chioșcurile pentru alimentație 

publică și oferă posibilitatea realizării unor spații 

exterioare pentru servirea mesei. 

15. Pe zona de front se alocă zone pentru 

modernizarea infrastructurii de circulație prin 

realizarea de trotuare si a 10 locuri de parcare. 

9. Un teren multisport – baschet, handbal, volei -  cu 

suprafața de joc sintetică, împrejmuită cu gard de 

6m. Terenul este dotat cu sistem de iluminat 

propriu. 

10. Două terenuri de tenis de dimensiune standard, cu 

suprafața de joc din zgură. Cele două terenuri vor 

fi împrejmuite cu gard sportiv de 6m înălțime și 

prevăzut cu plasă de protecție la partea 

superioară. 

11. Un loc de joacă cu suprafața de joc de 500 mp, 

prevăzută cu pavaj antitraumă și mobilier urban 

specific – pentru joacă și ședere. 

12. Un spațiu destinat desfășurării de exerciții de 

fitness în aer liber, prevăzută cu pavaj antitraumă 

și mobilier urban specific. 

13. Alei de parc pavate, prevăzute cu iluminat și 

mobilier urban specific – bănci și coșuri de gunoi. 

14. pistă de alergare cu lungimea de 350 m prevăzută 

cu suprafață antiderapantă. 

15. Un scuar destinat accesului în baza sportivă, 

prevăzut cu locuri de ședere ce permite 

desfășurarea de evenimente publice de mică 

anvergură, festivități școlare, proiecții de film. 

16. Un scuar pavat cu suprafața de aproximativ 500 

mp ce găzduiește chioșcurile pentru alimentație 

publică și oferă posibilitatea realizării unor spații 

exterioare pentru servirea mesei. 

17. Pe zona de front se alocă zone pentru 

modernizarea infrastructurii de circulație prin 

realizarea de trotuare si a 10 locuri de parcare.  
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Structura Pentru ambele scenarii se vor folosi aceleași sisteme structurale: 

• C1 – Gradene – infrastructura realizată în sistem mixt: structură din beton armat realizată in situ (fundații, 

elevații, ziduri de sprijin, stâlpi, grinzi și placa peste subsol) și structură prefabricată (grinzi și placa pe zona 

de gradene); Copertina realizată din structură metalică din și închideri din tablă, respectiv panouri bond și 

riflaje din lemn. Diferența între cele două sisteme constă în aria copertinei peste gradene, în scenariul 1 

fiind acoperite 2/3 din gradene, iar în scenariul 2, intergral. 

• C2 – Structura realizată în sistem de cadre realizată in situ, cu închideri din cărămidă sau bca. 

Compartimentările interioare din pereți de cărămidă, bca sau gips-carton. 

• Pavilioane – structură de lemn cu închideri din OSB și scândură. Învelitoare din tablă prefălțuită.  

Izolatii Pentru ambele scenarii se vor folosi aceleași sisteme izolante – anvelopa va fi izolată cu un strat de minim 15 

cm de polistiren expandat pe suprafețele verticale, 10 cm polistiren extrudat sub placa pe sol, respectiv un 

strat termoizolant de 25 cm la partea superioară. 

Finisaje Pentru ambele scenarii se vor folosi aceleași sisteme de finisaje: pentru C1 și C2 – tencuieli decorative în 

diferite culori, riflaje din lemn tratat, confecții metalice din tablă și /sau profile metalice vopsite în câmp 

electrostatic, culoare antracit. Pentru pavilioanele din parc – lambriu de lemn tratat cu lacuri mate, învelitori din 

tablă prefălțuită de culoare antracit. 

Instalatii Se vor realiza următoarele sisteme: 

• Sistem de distribuție a energiei electrice în 

incintă, prevăzut cu transformator propriu 

• Sistem de distribuție a apei potabile în incintă 

• Sistem de colectare a apelor uzate în incintă, 

dotat cu cămin de colectare și pompare  

• Sistem de colectare a apelor pluviale și 

deversare în emisar 

• Sistem de irigații pentru suprafețele gazonate 

• Sisteme de monitorizare video a incintei 

Se vor realiza următoarele sisteme: 

• Sistem de distribuție a energiei electrice în 

incintă, prevăzut cu transformator propriu 

• Sistem de distribuție a apei potabile în incintă 

• Sistem de colectare a apelor uzate în incintă, 

dotat cu cămin de colectare cu pompare  

• Sistem de colectare a apelor pluviale și 

deversare în emisar 

• Sistem de irigații pentru suprafețele gazonate 

• Sisteme de monitorizare video a incintei 
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• Sisteme de drenare a apelor la terenurile de 

fotbal și tenis 

• Rețele interioare de distribuție a energiei 

electrice, a apei potabile, colectare a apelor uzate, 

boilere pentru producerea apei calde menajere, 

detecție incendiu și semnalizare, supraveghere 

video pentru C1. 

• Rețele interioare de distribuție a energiei 

electrice, a apei potabile, colectare a apelor uzate, 

pompe de căldură pentru producerea agentului 

termic și apei calde menajere, curenți slabi, detecție 

incendiu și semnalizare, supraveghere video pentru 

C2. 

• Sisteme ecologice de generare de energiei 

electrice – panouri fotovoltaice amplasate pe C1 și 

C2. 

 

 

• Sisteme de drenare a apelor la terenului  de 

fotbal  

• Rețele interioare de distribuție a energiei 

electrice, a apei potabile, colectare a apelor uzate, 

boilere pentru producerea apei calde menajere, 

detecție incendiu și semnalizare, supraveghere 

video pentru C1. 

• Rețele interioare de distribuție a energiei 

electrice, a apei potabile, colectare a apelor uzate, 

pompe de căldură pentru producerea agentului 

termic și apei calde menajere, curenți slabi, detecție 

incendiu și semnalizare, supraveghere video pentru 

C2. 

• Sisteme ecologice de generare de energiei 

electrice – panouri fotovoltaice amplasate pe C1 și 

C2. 

• Sistem de degivrare a terenului de fotbal 

• Sistem de irigație separat pentru terenul de 

fotbal constând în stație de pompe cu rezervor de 

10 mc și stație de pompe și rețea exterioară pentru 

conectare aspersoare. 

• Sistem de nocturna pentru terenul de fotbal  

Costuri de 

exploatare 
• Pentru terenul de fotbal – în funcție de gradul de 

uzură al acestuia, cheltuielile anuale variază între 

1000 și 4000 euro, sume necesare pentru 

renivelarea stratului de lestare realizat din granule 

de cauciuc.  

• Pentru terenul de tenis - în funcție de gradul de 

uzură al acestuia, este necesară o singură lucrare 

de întreținere pe an, la începutul sezonului, menită 

să asigure completarea și compactarea stratului 

superficial de zgură, precum și retrasarea 

• Pentru terenul de fotbal – în funcție de gradul de 

uzură al acestuia, cheltuielile anuale variază între 

7500 și 15000 euro lunar, sume necesare pentru 

plata salariilor personalului de mentenanță – un 

horticultor și un tehnician, pentru materialele 

necesare și pentru întreținerea utilajelor de 

mentenanță. 

• Pentru terenurile de tenis  și cel multisport - în 

funcție de gradul de uzură al acestuia, este 

necesară o singură lucrare de întreținere pe an, 
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marcajelor. Aceste lucrări, material și manoperă, au 

un cost de aproximativ 4000 euro. 

• Pentru terenul de baschet - în funcție de gradul 

de uzură al acestuia, este necesară o singură 

lucrare de întreținere pe an, pentru reîmprospătarea 

suprafeței de joc. Aceasta procedură are un cost de 

aproximativ 1000 euro.  

• Cheltuielile de funcționare pentru clădirea de 

vestiare sunt de aproximativ 1000 de euro pentru 

lunile de iarnă – cheltuieli pentru energia electrică 

necesară încălzirii clădirii, si aproximativ 200 euro 

pentru lunile de vară. Construcția este prevăzută cu 

panouri fotovoltaice care asigură compensarea 

parțială a cheltuielilor 

 

Cheltuieli anuale de aproximativ 10000 euro 

pentru mentenanță. 

Personalul de întreținere poate fi calificat la locul 

de muncă și poate fi selectat din oferta de forță 

de muncă locală. 

pentru reîmprospătarea suprafeței de joc. Aceasta 

procedură are un cost de aproximativ 5000 euro.  

• Cheltuielile de funcționare pentru clădirea de 

vestiare sunt de aproximativ 1000 de euro pentru 

lunile de iarnă – cheltuieli pentru energia electrică 

necesară încălzirii clădirii, si aproximativ 200 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli anuale pentru mentenanță sunt 

cuprinse între 50000 și 75000 euro, în funcție de 

perioada și intensitatea utilizării peluzei 

terenului de fotbal. 

Personalul de întreținere trebuie să dispună de 

calificări superioare (horticultor cu specializare 

pe peluze sportive) și să aibă experiență 

precedentă. Ca urmare, șansele să poate fi 

selectat din oferta de forță de muncă locală sunt 

foarte reduse. 
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Durata de viață 

Teren de fotbal 

Teren de tenis 

Teren multisport 

Parc și amenajari – 

construcții 

Dotări parc, loc de 

joaca si zona fitness 

Construcții 

 

10-15 ani 

20 ani 

10 ani 

20 ani 

 

10 ani 

50 ani 

 

5 anii 

10 ani 

10 ani 

20 ani 

 

10 ani 

50 ani 

Valoarea de 

investiție 
19,771,611.89 lei fără TVA 24,512,266.89 lei fără TVA 
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6.2 Selectarea și justificarea scenariului recomandat   

În concluzie, diferența între cele două scenarii este determinmată în mod aproape exclusiv de 

tipologia suprafeței de joc a terenului de fotbal, fiind recomandat scenariul 1, deoarece: 

• Valoarea de investiție este mai redusă cu aproximativ 30% 

• Cheltuielile suportate de Bugetul localității Câmpeni pentru mentenanța 

suprafețelor de joc sunt mai reduse în cazul scenariului 1 – 10000 euro/an față 

de 50,000-75,000 euro/ an.  

• De asemenea, mentenanța parcului poate fi realizată de persoane fără o 

pregătire specială  

• Riscul deteriorării iremediabile a suprafeței de joc a terenului de fotbal este mai 

redusă în scenariul, iar remedierea acesteia se poate face în termen foarte scurt 

de timp, cu cheltuieli mult mai reduse. 

• Risc de distrugere a peluzei mult mai mic la accesul autospecialelor de 

intervenție – vehiculele din dotarea SMURD – la predarea pacienților pentru 

transport aerian.  

• De asemenea, un risc mai redus de deteriorare determină o potențialitate mai 

mare de utilizare a terenului și pentru alte activități: introducerea terenului în 

circuitul școlar (ore de educație fizică / scoli de fotbal extracuriculare), 

evenimente publice – spectacole, concerte, etc. – desfășurate direct pe gazonul 

sintetic  sau pe scene montate ocazional.  

6.3 Descrierea scenariului recomandat  

6.3.1 Obținerea si amenajarea terenului 

Terenul pe care se propune investiția este format din trei parcele de teren, după cum urmează: 

CF. NR. PROPRIETAR SUPRAFATA 

74325 Mihon Lucia 7132 mp 
Sarcini Alte înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale: 

În baza hotărârii de declarare a utilităţii publice nr 73/28.04.2015 emisă de 
Consiliul Judetean , se notează declararea utilităţii publice în vederea 
exproprierii a imobilului de sub A 1, cu titlu şi rangul asigurat cu încheiere 
de cf 2951/06.02.2018-act administrativ 73/28.04.2015 emisă de Consiliul 
Judetean , act administrativ 4299 din 10.03.2015 emisă de Consiliul 
Judetean Alba, act administrativ 65 din 20.03.2015 emis de Consiliul 
Judetean , act administrativ 1413 din 06.02.2018 emis de Oraşul Campeni 
, act administrativ nr 4997 din 18.03.2015 emis de Consiliul Judetean  

74327 Mihon Lucia 7132 mp 

Sarcini Alte înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale: 
În baza hotărârii de declarare a utilităţii publice nr 73/28.04.2015 emisă de 
Consiliul Judetean , se notează declararea utilităţii publice în vederea 
exproprierii a imobilului de sub A 1, cu titlu şi rangul asigurat cu încheiere 
de cf 2951/06.02.2018-act administrativ 73/28.04.2015 emisă de Consiliul 
Judetean , act administrativ 4299 din 10.03.2015 emisă de Consiliul 
Judetean Alba, act administrativ 65 din 20.03.2015 emis de Consiliul 
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Judetean , act administrativ 1413 din 06.02.2018 emis de Oraşul Campeni 
, act administrativ nr 4997 din 18.03.2015 emis de Consiliul Judetean 

70406 MOGA CYNTHIA CARMEN - cota 1/3 
DANCIU ILIE DUMITR căsătorit cu DANCIU MARIOARA 
- cota 2/3 

6000 mp 

Sarcini Alte înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale: 
În baza hotărârii de declarare a utilităţii publice nr. 73/28.04.2015 emisa 
Consiliul Judetean, se notează declararea utilităţii publice in vederea 
exproprierii a imobilului de sub A1 .  

 

Suprafața totală însumată a acestora este de 20264 mp. 

Începând cu anul 2015, prin Hotărârea Consiliul Judetean nr. 73/28.04.2015   cele trei parcele 

au fost declarate de utilitate publică ca urmare a faptului că pe parcelele în cauză funcționa 

terenul de fotbal a localității. 

În cursul anului 2021, decembrie, la solicitarea Primăriei Orașului Câmpeni, s-a întocmit 

Raportul de evaluare a terenurilor de către Gligor Calin Olimpiu – evaluator autorizat, membru 

ANEVAR. Conform raportului, valoarea totală a terenurilor este de 365765 euro fără TVA.  

Prin prezenta documentație se propune achiziționarea acestui teren de la proprietarii actuali 

la suma indicată de raportul de expertiză. 

 

6.3.2 Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului 

Utilitățile necesare obiectivului de investiție se vor asigura astfel: 

• Apa potabilă – se va asigura din rețeaua publică amplasată în infrastructura 

străzii Gării. În punctul de branșament se va prevedea un cămin cu apometru. 

Se preconizează realizarea unui unic punct de branșament pentru amplasament. 

Parametrii tehnici vor fi realizați conform avizului de branșare emis de SC Apa 

CTTA S.A. Alba 

• Energie electrică – se va realiza prin branșarea la rețeaua publică de distribuție 

a energiei electrice. Punctul de branșare se va stabili de către operator în baza 

avizelor de branșament. Pe amplasament se preconizează realizarea unui post 

trafo pentru asigurarea necesarului de energie.  

• Iluminat public – iluminatul public se va asigura prin intermediul unei rețele de 

incintă proprii. Amplasamentul va fi dotat cu 45 de corpuri de iluminat.  

• Consumul de energie electrică ca vi suplimentat prin amplasarea a două seturi 

de panouri fotovoltaice – amplasate pe acoperișul clădirilor C1 și C2. Fiecare 

grup de panouri va fi dotat cu un invertor propriu și va asigura o putere de 20kWh. 

• Canalizare – colectarea apelor uzate va fi realizată prin intermediul unei rețele 

de incintă. Toate apele uzate rezultate din utilizarea dotărilor de pe amplasament 

vor fi conduse la rețeaua publică de canalizare amplasată pe strada Gării. Soluția 

de branșare prevede conducerea gravitațională a apelor uzata spre un cămin 

colector, de unde acestea vor fi pompate în rețeaua publică. 
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• Canalizare pluvială – apele pluviale de pe amplasament, în special cele 

acumulate pe zonele de scuar si rampe auto, vor fi colectate și canalizate spre 

emisar – râul Arieș. O parte din acestea vor fi înmagazinate și utilizate pentru 

irigarea vegetației de pe amplasament.  

6.3.3 Soluția tehnică 

Se propune realizarea Bazei Sportive Câmpeni ca un ansamblu de clădiri și amenajări format 

din: 

1. Teren de fotbal de dimensiune competițională – cu suprafața de joc de 68x105m și 

dimensiunea totală de 114,4 x 76,30 m. 

2. C1 – o construcție cu regim de înălțime parter și subsol parțial având destinație de 

gradenă cu capacitatea de 1000 locuri. La subsolul construcției se găsesc spații 

tehnice, spații pentru grupurile sanitare și spații de depozitare. La parterul construției 

se găsesc și un spațiu destinat alimentației publice și un spațiu pentru pază și vânzarea 

de bilete. 

3. C2 - Pavilion vestiare și sporturi in sală - O construcție având regim de înălțime P+E, 

cu destinația de spații administrative, sportive și anexe – vestiare pentru terenurile de 

sport amenajate pe amplasament. 

4. Pavilioane de parc pentru alimentație publică – în număr de 2 

5. Pavilionae deschise pentru ședere – în număr de 4 

6. Un pavilion de parc cu destinația de grup sanitar. 

7. Un teren multisport – baschet, handbal, volei -  cu suprafața de joc sintetică, 

împrejmuită cu gard de 6m. Terenul este dotat cu sistem de iluminat propriu. 

8. Două terenuri de tenis de dimensiune standard, cu suprafața de joc din zgură. Cele 

două terenuri vor fi împrejmuite cu gard sportiv de 6m înălțime și prevăzut cu plasă de 

protecție la partea superioară. 

9. Un loc de joacă cu suprafața de joc de 500 mp, prevăzută cu pavaj antitraumă și 

mobilier urban specific – pentru joacă și ședere. 

10. Un spațiu destinat desfășurării de exerciții de fitness în aer liber, prevăzută cu pavaj 

antitraumă și mobilier urban specific. 

11. Alei de parc pavate, prevăzute cu iluminat și mobilier urban specific – bănci și coșuri 

de gunoi. 

12. pistă de alergare cu lungimea de 350 m prevăzută cu suprafață antiderapantă. 

13. Un scuar destinat accesului în baza sportivă, prevăzut cu locuri de ședere ce permite 

desfășurarea de evenimente publice de mică anvergură, festivități școlare, proiecții de 

film. 

14. Un scuar pavat cu suprafața de aproximativ 500 mp ce găzduiește chioșcurile pentru 

alimentație publică și oferă posibilitatea realizării unor spații exterioare pentru servirea 

mesei. 

15. Pe zona de front se alocă zone pentru modernizarea infrastructurii de circulație prin 

realizarea de trotuare si a 10 locuri de parcare.  

6.3.3.1 Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiții 

Bilanțul teritorial  

• Suprafață amplasament:  20264 mp 

• Suprafața construită:  1590mp 
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• Suprafață spații verzi 3100 mp 

• Număr locuri de parcare 10 autoturisme si 2 autocare 

• Spații libere amenajate – terenuri de sport 10550 mp 

• Spații libere amenajate – locuri de joaca 690 mp 

• Spații libere amenajate – alei carosabile 400 mp 

• Spații libere amenajate – alei pietonale, scuar 3934 mp 

 

 

C1 – Gradene cu capacitatea de 1000 persoane: 

• Regim de înălțime S+P 

• Aria construită Ac = 1150,0 m2 

• Aria desfășurată construită Adc = 1450,0 m2 

• Arie utilă Au = 197,60 m2 

• Construcția este structurată pe două nivele: 

o La nivelul subsolului parțial sunt amplasate: 

o Zona de grupuri sanitare – câte unul pentru fiecare sex - dotate cu 5 WC 

și 4 lavoare, respectiv 5 WC-uri si 6 pisoare, cel pentru bărbați. 

o Zona tehnică – formată din spațiu de depozitare, boxă pentru curățenie, 

Cameră tehnică, post trafo pentru întreaga bază sportivă și acces spre 

zona de sub gradene pentru întreținere. 

o Zona de acces formată din hol acces și două rampe de acces  

• La nivelul parterului: 

o Pavilion pentru pază și grup sanitar persoane cu dizabilități 

o Pavilion pentru alimentație publică 

o Cursivă de acces 

o Gradene în aer liber, parțial acoperite, cu capacitatea de 1000 locuri.  

• Peste parter se propune realizarea unei copertine cu structura metalică care să 

protejeze de intemperii aproximativ 700 locuri. 

• Repartiția spațiilor interioare este: 

Nivel Număr Denumire Arie 

Subsol 

  S-00 Boxa  curatenie 11.2 

  S-01 Camera tehnica 19.7 

  S-02 Depozitare 14.2 

  S-03 Grup sanitar B 25.3 

  S-04 Grup sanitar F 25.2 

  S-05 Hol 45.8 

  S-06 Hol zona tehnica 11.6 

  S-07 Trafo 10 

      162.9 m² 

Parter 
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  P-00 Alimentatie publica 21.8 

  P-01 Depozit 2.7 

  P-02 GSPD 5.1 

  P-03 Paza 5.1 

      34.7 m² 

Total arie utilă 197.6 m² 

 

 

C2 – Pavilion vestiare și sporturi in sală: 

• Regim de înălțime P+E 

• Aria construită Ac = 440,50 m2 

• Aria desfășurată construită Adc = 833,10 m2 

• Arie utilă Au = 521,00 m2 

• Construcția este structurată pe două nivele: 

• La nivelul parterului sunt amplasate: 

o Zona de primire si circulație – hol parter de primire și casă de scară 

spre etaj 

o Zona de vestiare – două vestiare pentru 30 persoane fiecare dotate cu 

grup sanitar și dușuri, două vestiare pentru arbitri și oficialități – 

capacitate 5 persoane, fiecare dotat cu grup sanitar propriu si cabină de 

duș, un cabinet medical și o zonă de depozitare pentru echipament 

sportiv. Zona de vestiare este prevăzută cu o zonă de regrupare sportivi 

din care este acces la terenul de fotbal și la aleile parcului pentru acces 

la terenul multisport și la cele ce tenis. 

o Zona tehnică care cuprinde: un garaj pentru autovehicul întreținere teren 

de fotbal, cameră tehnică pentru centrala termică și boxă de curățenie.  

• La nivelul etajului sunt amplasate: 

o O sală polivalentă cu capacitate maximă de 90 locuri pe scaune. Sala 

este prevăzută cu spații de depozitare mobilier, permițând reconfigurarea 

sa ca sală pentru activități sportive – dansuri de societate, dansuri 

populare, balet, tenis de masă, etc.  

o O sală de fitness dotată cu mobilier sportiv specific – capacitate 

aproximativ 10 persoane. Sala este prevăzută cu spații de depozitare în 

interior.  

o Grup sanitar pe sexe 

o Birou administrator  

• Terasă parțial acoperită ce permite extinderea activităților din sala de fitness sau 

sala polivalentă în exterior.  

• Repartiția spațiilor interioare este: 

Nivel ID Denumire încăpere Suprafata 

Parter 

  P-00 Boxa curatenie 5.5 

  P-01 Cabinet medical 15.4 

  P-02 Camera tehnica 12.7 
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  P-03 Depozitare 9.1 

  P-04 Dus 1.2 

  P-05 Dus 3.8 

  P-06 Dus 3.9 

  P-07 Dus 1.3 

  P-08 Garaj 22.2 

  P-09 Grup sanitar 13 

  P-10 Grup sanitar 12.4 

  P-11 GS 2.3 

  P-12 GS 2.2 

  P-13 Hol 27.7 

  P-14 Hol 5.9 

  P-15 Hol acces 43.1 

  P-16 Sp tehnic 4.1 

  P-17 Vestiar 33 

  P-18 Vestiar 30.2 

  P-19 Vestiar oficiali 10.4 

  P-20 Vestiar oficiali 10.7 

  P-21 Zona regrupare 40.9 

Total parter  311.1 m² 

Etaj 1 

  E-00 Birou administrator 17.8 

  E-01 
Depozitare/ 

Intretinere 
5.1 

  E-02 GS-B 5.2 

  E-03 GS-F 6.5 

  E-04 Hol etaj 51.2 

  E-05 Sala de fitness 44.7 

  E-06 Sala polivalenta 79.5 

 Total etaj  209.9 m² 

 Arie utilă totală  521.0 m² 

 

Teren de fotbal: 

• Datorită configurației parcelei se propune realizarea terenului de fotbal având 

aceiași orientare cu cel existent pe parcelă și translatat spre sud-vest cu 

aproximativ 16,00m. 

• Terenul de fotbal va avea suprafața de joc ce 68x105 m, cu o zonă de protecție 

perimetrală de: 3,90m pe laturile lungi și minim 3,5 pe laturile scurte. Datorită 

configurației terenului, pe latura scurtă nord-vestică, zona de protecție va fi 

variabilă ca dimensiune având în zona de colț a terenului adâncimea de 3 m, iar 

în spatele porții, adâncimea de 6,00 (conform prevederilor legale). 

• Terenul va fi realizat cu gazon sintetic cu lungimea firului de 50 mm, amplasat 

pe o fundație având următoarea stratificație:  

o Strat de fundare – pământ natural compactat 98% 

o Strat de balast compactat prevăzut cu sistem de drenare 
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o Strat suport gazon sintetic – strat de nisip cuartos cu amestec zeolit 

o Gazon sintetic – lungime fir 50mm 

o Strat de lestare – granule de cauciuc si nisip – 30 mm 

• Terenul va fi delimitat perimetral cu un gard de protecție cu înălțimea de 6m, 

prevăzut cu stâlpi metalici cu secțiune pătrată de 100x50x5 mm montați pe o 

fundație compusă dintr-o grindă continuă perimetrală cu dimensiunea de 40x60 

cm realizată din beton armat si fundații cu adâncimea de 2,00m pentru stâlpi. 

Împrejmuirea va fi realizată cu panouri de gard cu dimensiunea de 2,50x2 m 

realizați din sârmă sudată. Excepție face zona gradenelor, în fața cărora se 

propune realizarea unui gard de protectie cu înălțimea de 2 m. 

• Terenul de fotbal va fi prevăzut cu un sistem de drenare amplasat în stratul de 

fundare a gazonului, ce va colecta apele pluviale și le va transporta spre o două 

cămine de colectare amplasate pe limita estică a terenului. Apele colectate vor 

fi conduse si eliminate in emisar. 

• Terenul de fotbal va fi dotat cu porți fixe din aluminiu în configurația de 68x105m 

• Terenul de fotbal va fi prevăzut cu marcaj dublu, atât pentru configurația de 

68x105, cât și pe configurația de două terenuri realizate la jumătatea 

dimensiunii. Acestea vor fi dotate cu porți mobile din aluminiu. 

Terenurile de tenis 

• Terenurile de tenis, in număr de două, vor avea suprafața de joc realizata din 

zgură și vor avea dimensiuni standard, de 36,60 x 18,30m. 

• Terenurile vor avea următoarea stratificație:  

o Strat de fundare – pământ natural compactat 98% 

o Strat de piatră spartă compactată – 15 cm 

o Strat de balast compactat prevăzut cu sistem de drenare 

o Strat de zgură grosieră - granulație 0-30 mm  

o Strat de zgură fină - granulație 0-5 mm  

• Fiecare teren de tenis va fi dotate cu stâlpi metalici pentru montarea fileului, fileu 

din plasă de polietilenă, bancă pentru sportivi și scaun pentru arbitru.  

• Terenurile vor fi prevăzute cu un sistem de drenare amplasat în stratul de 

fundare a gazonului, ce va colecta apele pluviale și le va transporta spre o două 

cămine de colectare amplasate pe limita estică a terenului. Apele colectate vor 

fi conduse si eliminate in emisar. 

• Terenul va fi delimitat perimetral cu un gard de protecție cu înălțimea de 6m, 

prevăzut cu stâlpi metalici cu secțiune pătrată de 100x50x5 mm montați pe o 

fundație compusă dintr-o grindă continuă perimetrală cu dimensiunea de 40x60 

cm realizată din beton armat si fundații cu adâncimea de 2,00m pentru stâlpi. 

Împrejmuirea va fi realizată cu panouri de gard cu dimensiunea de 2,50x2 m 

realizați din sârmă sudată. Fiecare teren va dispune de un acces propriu, precum 

și de un acces median intre cele două terenuri.  

• La partea superioară, terenurile vor fi prevăzute cu plasă de protecție din 

țesătură de polietilenă. 
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• Pe stâlpii perimetrali se vor monta proiectare cu LED pentru iluminarea în sistem 

de nocturnă. 

Terenul multisport 

• Terenul multisport va putea acomoda jocul de baschet, handbal și volei. Acesta 

va avea dimensiunile de 25,6 x 14,30m 

• Terenul va fi realizat în sistem sintetic, având suprafața de joc realizată astfel: 

o Suprafața finită din EPDM turnat cu grosimea de 3cm 

o Placă de beton armat, panta 1% 

o Strat de separație – Folie de polietilenă 

o Strat de balast 15cm 

o Strat de fundare – pământ natural compactat 98% 

• Terenul va fi delimitat perimetral cu un gard de protecție cu înălțimea de 6m, 

prevăzut cu stâlpi metalici cu secțiune pătrată de 100x50x5 mm montați pe o 

fundație compusă dintr-o grindă continuă perimetrală cu dimensiunea de 40x60 

cm realizată din beton armat si fundații cu adâncimea de 2,00m pentru stâlpi. 

Împrejmuirea va fi realizată cu panouri de gard cu dimensiunea de 2,50x2 m 

realizați din sârmă sudată. 

• Echiparea terenului – coșuri de baschet și poarta de handbal vor fi mobile pentru 

a permite utilizarea multipla a terenului 

• Marcajele vor fi realizate în stratul de EPDM lichid. 

Locul de joaca 

• Zona de joacă se va realiza în partea central – nordică a zonei studiate. Se alocă 

o zonă cu suprafața de 500 mp pentru zona efectivă de joacă.  

• Zona de joacă este prevăzută cu o pardoseală anti-traumă realizată din dale de 

cauciuc cu grosimea de 30-40 mm. Acestea sunt așezate pe un strat suport 

format din nisip si pietriș compactate, conform specificațiilor furnizorului. 

• Zona de joaca va fi dotată cu mobilier urban pentru joacă – tobogane, leagăne, 

spaliere, groapa de nisip, etc – grupate în zone pe grupe de vârstă. Perimetral, 

în proximitatea aleilor, se vor prevedea locuri de ședere pentru însoțitorii copiilor. 

• Echipamentele propuse: 

o Cadru Leagăn + 2 scaune cauciuc – 1 bucată; 

o Tunel tube  – 1 bucată; 

o Turn activități  – 1 bucată; 
o Măsuța + scaune copii  – 1 bucată; 

o Train  – 1 bucată; 

o Figurina pe arc 2 persoane  – 1 bucată; 

o Carousel  – 1 bucată; 
o Leagăn cuib  – 1 bucată; 

o Căsuța + groapa nisip  – 1 bucată; 

o Complex joaca Halo  – 1 bucată; 

o Balansoar 2 locuri  – 2 bucăți; 
o Figurina pe arc Dino  – 1 bucată; 
o Froggy  – 2 bucăți; 
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• Oferta de preț și fișele tehnice se anexează la prezenta documentație; 

Zona fitness in aer liber 

• Zona de fitness se va realiza în partea nord-vestică a zonei studiate. Se alocă 

zonă cu suprafața de 190 mp.  

• Această zonă este prevăzută cu o pardoseală anti-traumă realizată din dale de 

cauciuc cu grosimea de 30-40 mm. Acestea sunt așezate pe un strat suport 

format din nisip si pietriș compactate, conform specificațiilor furnizorului. 

• Zona de joaca va fi dotată cu mobilier urban pentru fitness 

• Zona va fi dotată cu mobilier urban pentru ședere și coșuri de gunoi. 

• Echipamentele propuse: 

o 81230 Bare cu inele – 1 bucată 
o 81220 Bare paralele – 1 bucată 
o 81225 Echipament push up – 1 bucată 
o 81245 Bara cu inele – 1 bucată 
o 81210 Echipament pentru Back Abs – 1 bucată 
o 81012 Echipament pentru musculatura soldurilor – 1 bucată 
o 81011 Echipament pentru musculatura picioarelor – 1 bucată 
o 81005 Echipament pentru musculatura pieptului – 1 bucată 
o 81001 Echipament pentru musculatura picioarelor si mainilor – 1 bucată 
o 81002 Air Walker – 1 bucată 

Pavilioane parc 

• În parc se vor amplasa un număr de 7 pavilioane cu rol specific: 

o 2 pavilioane cu rol de magazin pentru alimentație publică. Acestea vor fi 

identice, având dimensiunea în plan de 5x5m și o înălțime de aproximativ 

6m.  

o 4 pavilioane cu rol de chioșc deschis, dotate cu locuri de ședere și masă. 

o 1 pavilion cu rol de grup sanitar pe sexe și grup sanitar pentru persoane 

cu dizabilități. Acesta va avea dimensiunea de 10x5 m și înălțimea de 

6m.  

• Pavilioanele vor fi realizate pe structură ușoară din lemn, cu închideri din OSB 

și izolație din vată minerală. La exterior vor fi finisate cu tablă fălțuită, iar la 

interior, cu lambriu lăcuit mat. 

Amenajări parc 

• Aleile și platformele din baza sportivă se vor realiza din dale de beton 

prefabricate, cu dimensiunea de 210x140x60 mm și 100x100x60 mm. Acestea 

vor avea perimetrele realizate din borduri de beton armat cu dimensiuni de 

100x150x500mm și 100x200x500mm. Acestea vor avea o fundație realizată din: 

o Strat de fundare – pământ natural compactat 98% 

o Strat de balast compactat 15 - 20 cm, în funcție de poziție 

o Strat de nisip compactat  
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• Pista de atletism este realizata pe placă de beton armat, prevăzută cu o 

suprafață antiderapantă de 3 mm. Fundația va fi similară cu cea a celorlalte alei. 

• Platformele pietonale vor avea o pantă transversală de maxim 1,5% și o pantă 

longitudinală de maxim 5%. 

• Sistemele de scări și rampe vor fi realizate din beton armat monolit și vor avea 

o pantă longitudinală maxima de 8% pe o distantă de maxim 6 m pentru rampele 

pietonale, respectiv maxim 10% pentru rampele auto. 

• Pe frontul parcelei spre râul Arieș, se va prevedea un parapet de siguranță, 

montat pe coronamentul digului. Acesta va fi realizat din confecție metalică – 

balustradă cu înălțimea de 100 cm, cu panourile realizate pentru a nu permite 

esc aladarea lor de către copii. Similar, zonele unde diferența de nivel între 

planul de călcare și alte zone adiacente (scări, platforme, rampe) este mai mare 

de 40 cm, se vor prevedea balustrade similare cu cea descrisa anterior.  

• Pe zonele de scuar, colectarea apelor pluviale se va face prin cămine pluviale – 

amplasate perimetral, în zonele cu circulație mai redusă. Pentru aleile din zona 

de parc, apele pluviale vor fi conduse în spațiile verzi adiacente. Zonele 

prevăzute cu pardoseli anti-trauma vor fi prevăzute cu dale de cauciuc 

permeabila la apa și fundații care să permită scurgerea apei pluviale în sol. 

• Aleile din parc vor fi prevăzute cu iluminat public de ambianță, prevăzut cu 

senzor zenital pentru acționare și timer. Pentru a se asigura economie de 

energie, iluminatul public va fi după încheierea programului de funcționare. 

• În lungul aleilor se vor amplasa elemente de mobilier urban – bănci și coșuri de 

gunoi – conform documentației desenate atașate. 

• Se vor amplasa cișmele în zona scuarului cu alimentație publică, respectiv în 

zona de loc de joaca și zona de fitness.  

• Zona de acces în clădirea C2 va fi delimitată față de aleea auto cu bolarzi. De 

asemenea, circulația auto va fi delimitată față de rigola pentru colectare ape 

pluviale cu bolarzi. 

• Rigola pentru colectare ape pluviale va fi rectificată, fiind conservat sistemul 

actual (ne-pereat). Profilul și adâncimea acesteia vor fi refăcute.  

• Baza sportiva va fi delimitată față de circulația publică printr-un gard, prevăzut 

cu porți de acces pe capătul estic și vestic al frontului.  

• Trotuarul propus la strada Gării va fi realizat din pavele interblocante de beton 

cu grosimea de 6 cm și borduri carosabile. 

• Dotări parc: 

o Bancă cu spătar – 45 buc 

o Bancă fără spătar – 20 buc 

o Coș de gunoi – 10 buc 

o Cișmea – 2 buc 

o Bolard – 35 buc 

o Corpuri de iluminat parc – 74 buc 



SPANU STUDIO PROIECTARE SI URBANISM 
CLUJ-NAPOCA, Str. Mestecenilor nr. 3/19 
Tel. 0740064035, 0740257435, e-mail: office@spanuarhitectura.ro 

 

78 
 

• Fișele tehnice aferente dotărilor enumerate mai sus sunt atașate la prezenta 

documentație 

• Amenajarea spatiilor verzi cuprinde lucrări de gazonare, plantare arbori si 

arbuști. O parte din zonele de arbuști vor fi brodate de scoarța de copac. 

• Din punct de vedere peisagistic, se vor planta arbori și arbuști adaptați climatului 

local,în număr de 50, dupa cum urmeaza: 

o Acer Campestre - Jugastrul Trunchiul sau înalt, robust, cu multe noduri, 

are scoarța gri maronie, coroana densa, ramurile lungi frumos bifurcate 

in sus, netede, de culoare roșiatica. Frunzele sunt simple, verzi, palmate, 

divizate in lobi, de forma frunzelor de vita de-vie, pețiolate (cu petiol 

violet, lung de 3-9 cm). Inflorescențele sunt alcătuite din 10-20 de flori si 

cresc de la pețiolul frunzelor. Fructele sunt aripate (au doua aripi întinse 

pe aceeași axa), de culoare galben-verzuie, cu doua semințe. 

1 Acer Campestre - Jugastrul 

 

o Tilia cordata – Teiul pucios - Are coroana ovala. Crengile superioare 

ale coroanei sunt îndreptate vertical, cele mijlocii au direcție orizontala, 

iar cele inferioare atârna in jos. Frunzele sunt rotunjite, in forma de inima, 

cu un diametru de 5-6 cm, cu margini zimțate. Pe partea externa frunzele 

au culoarea verde închis, iar, pe cea interna- albăstrie si toamna capătă 

nuanțe de galben-deschis. Frunzele se țin de tulpini cu o lungime de pana 

la 3 cm. Inflorescențele cuprind cate 5-8 flori galbene si parfumate. 



SPANU STUDIO PROIECTARE SI URBANISM 
CLUJ-NAPOCA, Str. Mestecenilor nr. 3/19 
Tel. 0740064035, 0740257435, e-mail: office@spanuarhitectura.ro 

 

79 
 

2 Tilia cordata – Teiul pucios 

 

o Artar rosu "Summer Red" - Acer rubrum "Summer Red" cunoscut si 

sub deumirea de Red Maple, este un  arbore cu o crestere lenta, cu o 

coroana sferica sau conica, ajungand la 10 -15 m inaltime si o latime de 

3-5 m. Frunzele tinere sunt rosu maroniu deschis, și frunze verde închis, 

o combinație pe care zboară și albinele și fluturii. Poate fi plantat in plin 

soare sau in zone partial umbrite. Este o specie care iubeste apa, prefera 

solurile umede, sau cel putin sa fie mentinute umede, dar tolereaza si un 

sol uscat. Artarul rosu „Summer Red” nu tolereaza vanturile puternice si, 

prin urmare, ar trebui sa i se ofere o locatie protejata, care poate fi insorita 

pana la partial umbrita. Utilizare peisagistica: ca arbore de aliniament, in 

grupuri sau solitar. Asigura o buna umbrire. 

3 Artar rosu - Acer rubrum Summer Red 

 

o Mesteacan alb - Betula pendula - Mesteacanul este un arbore foios 

decorativ, cu o coroana transparenta, cu multe ramuri subtiri, elastice si 

curgatoare. Poate atinge inaltimi intre 7 - 30 m.  Creste in zonele de deal 

si munte, panã la 1.500 m altitudine. Tulpina lui este zvelta, prezinta 

o scoarta alb - argintie, neteda, care se exfoliaza in fasii subtiri spre 

batranete, circular in jurul trunchiului. Frunzele pot fi romboidale, ovat-

triunghiulare de 4-7 cm lungime, cu varful ascutit si marginile usor 

zimtate. Sunt de culoare verde-inchis, lucioase pe spate. Florile feminine 

sunt verzi si seamãnã cu niste conuri, iar cele masculine sunt galbene si 
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ating 6 cm lungime. Lastareste si creste rapid in primii ani de 

vegetatie. Betula pendula este o specie rezistenta la temperaturi 

scazute, prefera solurile nisipoase si umede. Frunzele tinere se pot 

recolta in lunile Mai-Iunie, se pot usca si folosi  la prepararea de infuzii, 

pulberi, capsule sau tincturi. Scoarta, recoltata de pe lemnul cazut, se 

foloseste in general in decocturi.  

 

4 Mesteacan alb -Betula pendula 

 

• În afara arborilor enumerați mai sus, care vor asigura plantațiile înalte, se 

propune de asemenea plantarea de arbuști și plante decorative cu înălțime 

medie și joasă, în număr de 150 buc.  

6.3.3.2 Soluțiile constructive 

C1 – Gradene cu capacitatea de 1000 persoane 

Pentru acest obiectiv s-a optat pentru realizarea unei structuri mixte – fundații, stâlpi și grinzi 

și placa pe sol, respectiv placa parter - realizate din beton monolit, in situ, iar grinzile ce susțin  

gradenele și treptele gradenei realizate din beton prefabricat.  

Copertina peste gradene se va realiza din structură metalică, ce ferme metalice realizate din 

profile sudate. Acestea vor fi prefabricate, vopsite și livrate pe șantierul obiectivului. Peste 

acestea se vor prevedea pane din profile subțiri de tablă tip Z150 pe care se va monta 

învelitoarea. 

S-a optat pentru acest sistem structural deoarece configurația terenului – taluzul existent în 

zona în care se amplasează gradenele – necesită realizarea unui zid de sprijin pe toată 

lungimea stadionului. De asemenea, adâncimea relativ redusă a gradinei permite 

prefabricarea grinzilor si treptelor, fără a necesita o investiție majoră în transportul lor la fața 

locului. 

Optarea pentru această soluție constructivă asigură o utilizare mai sustenabilă a resurselor, 

asigurându-se o utilizare optimă a resurselor timp, buget și forță de muncă.   

Cele două pavilioane amplasate la nivelul parterului – zona de comerț și cea pentru pază – 

vor fi realizate din structură ușoară – ferme din profile metalice și închideri cu panouri de OSB 
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și umplutură de saltea de vată minerală. Finisajul exterior este realizat din panouri de tablă 

pre-fălțuită. S-a optat pentru acest sistem deoarece este un sistem flexibil, ușor de realizat, 

ce are o durabilitate bună în timp și necesită puțină mentenanță. Închiderea cu tablă fălțuită 

asigură continuitatea finisajului de pe zonele orizontale cu cele verticale, asigurând astfel o 

bună comportare in timp la infiltrații. 

C2 – Pavilion vestiare și sporturi in sală: 

Pentru pavilion s-a optat pentru o structură executată integral in situ – o infrastructură cu 

fundații continue perimetrale, și fundații izolate sub stâlpi, legate cu grinzi elastice de fundare 

și suprastructura în cadre, cu stâlpi, grinzi și plăci din beton armat monolit.  

Închiderile exterioare ți compartimentările interioare se vor realiza din cărămidă tip GVP, cu 

grosimi cuprinse între 11,5 și 30 cm. In zona vestiarelor se vor realiza compartimentări din 

structură ușoară de profile metalice și închideri cu gips-carton. 

Anvelopa construcției este realizată din polistiren expandat cu grosimea de 15 cm pe 

suprafețele verticale, respectiv straturi de 25-30cm pe suprafețele orizontale. Pentru a stopa 

pierderile de energie spre sol, se prevede amplasarea unui strat izolant de polistiren sub placa 

pe sol. Zonele vitrate din anvelopa construcției se vor realiza din profile structurale de PVC 

sau aluminiu, cu panouri de geam tip tripan. Se va urmări asigurarea unui coeficient de 

transfer termic de maxim Uf = 0.92W/m2K și Uw = 0.71W/m2K. 

Structura aleasă se adaptează conceptului arhitectural realizat pentru construcție, asigurând 

o flexibilitate sporită în timp, în cazul în care sunt necesare ajustări ale compartimentărilor 

interioare la noi cerințe funcționale și/sau normative. 

 

Pavilioane parc 

Conceptul arhitectural al pavilioanelor din parc este bazat pe esențializarea formei tradiționale 

a casei zona Țării Moților și reducerea ei la forma de bază – pentagonală. Această formă este 

extrudată, rezultând astfel forma pavilioanelor.  

Pentru acestea a fost ales un sistem structural inspirat din soluția tradițională – o structură de 

lemn cu ferme perete și ferme pentru acoperiș – așezate pe fundații prefabricate tip pahar. 

Închiderile exterioare sunt realizate din OSB, saltea de vată minerală și tablă pre fălțuită, ca 

și în cazul pavilioanelor incorporate în C1. 

S-a optat pentru acest tip de structură pentru durabilitatea sa în timp, precum și pentru ușurința 

edificării sale. Materia primă incorporată este în mare măsură sustenabilă – lemnul fiind o 

resursă regenerabilă, iar tabla fiind un material reciclabil. De asemenea, s-a optat pentru 

aceasta structură pentru a permite reconfigurarea spațiilor exterioare cu ușurință, prin mutarea 

pavilioanelor pe alte poziții, în funcție de necesitățile viitoare. 

6.3.3.3 Echiparea şi dotarea specifică funcțiunii propuse 

6.3.3.3.1 C1 – Gradene cu capacitatea de 1000 persoane 
Construcția propusă va fi echipată cu următoarele: 

Instalații electrice 

• Instalația de distributie a energiei electrice în clădire - Din tabloul de joasă 

tensiune 0,4 kV al Operatorului de distributie cu energie electrica se alimenteaza 
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tabloul electric general (TGD), iar din acesta porneşte reteaua de distributie 

interioară prin care se alimentează tablourile secundare. 

Din tabloul electric general TGD se vor alimenta tablourile electrice noi 

prevazute: 

o tabloul electric pentru alimentare centrale de tratare aer TE-CTA 

o Invertor 20kW/400V pentru panourile fotovoltaice- 2 bucată 

Pe invelitoare se vor monta panouri fotovoltaice cu o capacitate de maxima de 

20  kW in functie de spatiul disponibil. Energia produsa se va distribui in reteaua 

operatorului de distributie. 

• Instalaţia de iluminat normal – Clădirea va fi dotată cu aparate de iluminat cu 

sursa LED (randament luminos >100 lm/W, temperatura de culoare 4000K, 

UGR<19), eficiente energetic. 

Instalaţia de iluminat va cuprinde iluminatul: 

- din spaţiile tehnice 

- din spaţiile administrative 

- din vestiare, holuri, toalete etc. 

Necesarul aparatelor de iluminat se va determina pe baza calculelor 

luminotehnice şi a nivelurilor de iluminare impuse de normele şi standardele în 

vigoare: 

- Camere tehnice -200 lx 

- Holuri şi coridoare - 100÷200 lx 

- Birou, sala de fitness, sala polivalentă - 500 lx 

- Vestiare, Case de scară - 200 lx 

• Instalaţia de putere şi prize - Echipamentele pentru asigurarea încălzirii în 

spațiile de grup sanitar și comerț vor alimenta din tabloul electric TE-CT ce se 

va proiecta. 

Coloanele și circuitele de alimentare se vor realiza cu cabluri tip N2XH. 

Cablurile vor fi montate in jgeab metalic, respectiv în tuburi de protecție fara 

degajari de halogen montate inglobat sau aparent. 

In tabloul electric TE-CTA pentru protecţia circuitelor de se vor prevedea 

întreruptoare automate cu protectie diferentiala de 16 A/6 kA/30mA si 

25A/6kA/30mA având curba de protecţie C. 

Puterea instalata suplimentara pe tabloul electric TE-CT: 

- Pi= 12 kW; 

- Pa= 8 kW. 

In tabloul electric TGD1 pentru protecția coloanelor ce se vor proiecta, se vor 

prevedea : 

- Întrerupător automat 4P/80A pentru Tabloul electric TE-CT 

- Întrerupător automat 4P/50A pentru invertor 
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• Sistemul de detecție și semnalizare la incendiu– aceasta va fi dotat cu 

detectori în spațiile în care aceștia sunt necesari pentru a se îndeplini condițiile 

prevăzute în Normativului P118-3/2015 cu modificările prevăzute în Ordinul 

6025/2018. 

Conform Normativului P118-3/2015 cu modificările prevăzute în Ordinul 

6025/2018 art. 3.3.1, clădirea trebuie prevăzută cu instalație de detectare, 

semnalizare și alarmare incendiu-IDSAI. 

Echiparea investiției cu IDSAI este realizată în vederea asigurării exigentelor de 

siguranță la foc a utilizatorilor acestora, pentru prevenirea incendiilor şi 

intervenţia în timp util în caz de apariţie a acestora. 

La executarea instalației se vor respecta SR EN 54 si - P118/3-2015 cu 

modificările prevăzute in Ordinul 6025/2018  

Detectoarele folosite utilizează diferite principii de operare ajungându-se astfel 

la un procent mare de precizie la detectare şi un procent scăzut de alarme false. 

IDSAI permite localizarea rapidă şi precisă a unei situaţii anormale, afişarea 

stării elementelor de detectare şi transmiterea alarmei. 

Funcţionare normală a instalatiei - în regim normal ECS supraveghează 

reţeaua IDSAI şi integritatea circuitelor de interconexiune. 

Funcţionarea instalatiei în caz de alarmă - în urma detectării unui început de 

incendiu în orice zonă protejată, în urma semnalelor transmise de un detector 

şi/sau un declansator manual de semnalizare, ECS lansează semnale de 

alarmă. Dupa o temporizare, alarma acustică generală se declansează şi 

transmite un semnal radio sau telefonic la serviciul de urgenţă. 

Modalitatea de acţiune a personalului specializat în intervenţii în caz de incendiu 

va fi stabilită ulterior împreună cu utilizatorul imobilului.  

• Instalația de televiziune cu circuit închis - Descrierea sistemului Sistemul de 

moniorizare video va fi compus din camere de supraveghere video de inalta 

rezolutie si un DVR. Legatura intre DVR si camera se va realiza cu ajutorul unui 

cablu UTP si un cablu de alimentare.  

• Instalația de protecție și împământare - instalația de paratrăsnet consta in 

amplasarea unui paratrăsnet de tip PDA pe cladirea proiectata. Instalațiile de 

protecție consta in legarea la pământ a instalațiilor, a tabloului electric prin 

intermediul celui deal treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor 

electrice, sistemul TN-S. Tabloul electric general va fi legat la priza de pământ 

prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separație, utilizând conductor de 

tip Myf 1x4mm2 . Rolul pieselor de separație este de a separa instalația electrica 

de priza de pământ pentru a se putea realiza măsurarea prizei de pământ. 

Protecția instalațiilor se face prin realizarea unei prize de pamant. Rezistenta de 

dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel putin 1Ω, daca instalatia depaseste 

aceasta valoare se va folosi platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel Ø 2 

1/2", l=3m si la minim 1.5 m – maxim 5 metri distanta fata de fundatia constructiei 

ingropata in pamant, pana se va ajunge la 1Ω. 

• Sistem de panouri fotovoltaice - In cadrul investitiei , pentru reducerea 

emisiilor de CO2 se instaleaza un Sistem de panouri fotovoltaic.  



SPANU STUDIO PROIECTARE SI URBANISM 
CLUJ-NAPOCA, Str. Mestecenilor nr. 3/19 
Tel. 0740064035, 0740257435, e-mail: office@spanuarhitectura.ro 

 

84 
 

Sistemul de panouri fotovoltaic contine urmatoarele subansamble:  

o Panouri Fotovoltaice cu montare pe acoperis;  

o Suporti pentru montare panouri fotovoltaice pe acoperis;  

o Invertor trifazat;  

o Cabluri si conectori de legatura 

o Conectare la instalatia de paratrasnet existenta. 

o Amplasarea panourilor se va corela cu instalatiile si echipamentele 

existente pe acoperis. 

Cantitatea de energie produsa de panourile fotovoltaice va fi destinata 

consumului intern si extern. 

Dupa montarea sistemului fotovoltaic Operatorul de distribuție a energiei 

electrice va monta un contor trifazat cu dublu sens pentru tarifarea energiei 

produse in rețeaua acestuia. 

ENERGIA PRODUSA DE PANOURILE FOTOVOLTAICE 

CLADIRE 

SUPRAFATA 

OCUPATA DE 

PANOURILE 

FOTOVOLTAICE 

NUMAR 

PANOURI 

FOTOVOLTAICE 

[PV] 

PUTERE 

PV 

ENERGIA 

PRODUSA 

PE UN AN 

[-] [m²] [buc] [W] [MWh] 

Reabilitare 

colegiul 

Campeni 

125 44 500 31,92 

Total 125 44     

 

Caracteristici Panouri fotovoltaice: 

o Tehnologie: celule solare monocristaline; 

o Putere panou: 540 W;  

o Eficienta conversie fotovoltaica: minim 21,09 %; 

o Domeniu temperatura de functionare: (-40 …+85)°C sau mai larg;  

o Conectare electrica panouri: paralel astfel ca tensiunea maxima la iesire 

sa nu depaseasca 1500 V CC si serie astfel ca curentul maxim sa nu 

depaseasca 15 A; 

o Panourile sunt dotate cu doua cabluri de conexiune cu lungime de 1,3 m 

si sectiune de 4 mmp. 

Caracteristici Suporti pentru montare panouri fotovoltaice:  

o Structura metalica usoara din aliaj de aluminiu;  

o Suporti fixare structura pe acoperis; 

o Suportii trebuie sa asigure protejarea la smulgerea panourilor generata 

de vant; 

o Suportii trebuie sa fie echipotentializati si legati la instalatia de protectie 

impotriva trasnetului conform cu specificatiile din fise tehnice ale 

acestora. 

Caracteristici Invertor:  

o Tehnologie de fabricatie: electronica de putere in comutatie pe 3 faze 

fara transformator; 
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o Tensiune de intrare: DC, maximum 1000V; 

o Tensiune de iesire: trifazata 400 V; 

o Frecventa 50 Hz; 

o Conexiune la internet; 

Cabluri si conectori de legatura: 

o Conexiune intre panourile fotovoltaice se realizeaza cu cablu inclus 

avand sectiunea de 1x4 mmp; 

o Cablurile pentru circuitele dintre panouri fotovoltaice si invertoare sunt de 

tip H1Z2Z2-K 1x4 mmp ; 

o Cablurile pentru circuitele dintre invertoare si TGD sunt de tipul N2XH-J 

4x25+16 mmp. 

Pentru toata distribuția de pe acoperiș, intre panouri si invertoare, cablurile vor 

fi pozate aparent pe structura de aluminiu si pozate in tuburi metalice de la 

acoperiș pana la invertoare.  

Pentru distribuția interioara, intre invertoare si TGD, cablurile vor fi pozate 

aparent in paturi de cabluri metalice. 

Investitia este prevazuta cu instalatia exterioară de protecţie împotriva 

trăsnetului IEPT. 

Toate elementele noi instalate pe acoperis se conecteaza la instalatia de 

paratrasnet si echipotentialiazare conform fiselor tehnice aferente fiecarui 

echipament in parte. 

Interconectarea invertoarelor 

Interconectarea invertoarelor si sincronizarea acestora se va face prin 

intermediul unor cabluri de tipl S/FTP cat. 7 conectate la rack-ul cladirii. 

Instalații sanitare interioare:  

• Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si alimentarea 

centralei termice a obiectivului proiectat se va face de la reteaua de apa a 

localității, prin intermediul branșamentului propus în strada Gării și a rețelei 

interioare de distribuție. Rețeaua de apa executata din polietilena de înalta 

densitate 50 mm, se va poza direct în pamânt, pe pat de nisip de 10 cm, sub 

cota de înghet Hmin = -0,90 m de la CTA(cota terenului amenajat). 

Conductele de distributie de apa rece se monteaza in pardoseala si in perete. 

Pentru distributia interioara a apei recise folosesc tevi polipropilena reticulata.  

• Alimentarea cu apa caldă - Apa calda pentru consum menajer va fi preparata 

de boilere cu capacitatea de 2kW, montate câte unul în fiecare grup sanitar. 

Conductele de distribuție de apa caldă se montează in perete. Pentru distribuția 

interioara a apei calde se folosesc țevi de polipropilena reticulata. 

• Instalații de canalizare a apelor uzate menajere - Evacuarea apelor uzate 

menajere provenite din clădire se face prin intermediul țevilor de PVC. Pe 

rețeaua de canalizare se vor executa cămine de vizitare în punctele de racord si 

de schimbare a direcției conform STAS 2448 si STAS 3051. Rețeaua de 

canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. 

Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura 

protectia la înghet ( min. -0,90 m) si continuitatea pantelor. Evacuarea apelor 



SPANU STUDIO PROIECTARE SI URBANISM 
CLUJ-NAPOCA, Str. Mestecenilor nr. 3/19 
Tel. 0740064035, 0740257435, e-mail: office@spanuarhitectura.ro 

 

86 
 

uzate menajere se vor direcționa către rețeaua de canalizare a localitatii. Apele 

pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localității Întreaga lucrare de 

instalație sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015. 

• Instalații interioare încălzire cu corpuri electrice – panouri cu radiație infraroșu 

pentru băile amplasate la subsol și spațiile de baie, pază și alimentație publică. 

6.3.3.3.2 C2 – Pavilion vestiare și sporturi in sală: 
Construcția propusă va fi echipată cu următoarele: 

Instalații electrice 

• Soluţia de distributie a energiei electrice în clădire - Din tabloul de joasă 

tensiune 0,4 kV al Operatorului de distributie cu energie electrica se alimenteaza 

tabloul electric general (TGD), iar din acesta porneşte reteaua de distributie 

interioară prin care se alimentează tablourile secundare. 

Din tabloul electric general TGD se vor alimenta tablourile electrice noi 

prevazute: 

o tabloul electric pentru alimentare centrale de tratare aer TE-CTA 

o Invertor 20kW/400V pentru panourile fotovoltaice- 2 bucată 

Pe invelitoare se vor monta panouri fotovoltaice cu o capacitate de maxima de 

20  kW in functie de spatiul disponibil. Energia produsa se va distribui in reteaua 

operatorului de distributie. 

• Instalaţia de iluminat normal – Clădirea va fi dotată cu aparate de iluminat cu 

sursa LED (randament luminos >100 lm/W, temperatura de culoare 4000K, 

UGR<19), eficiente energetic. 

Instalaţia de iluminat va cuprinde iluminatul: 

- din spaţiile tehnice 

- din spaţiile administrative 

- din vestiare, holuri, toalete etc. 

Necesarul aparatelor de iluminat se va determina pe baza calculelor 

luminotehnice şi a nivelurilor de iluminare impuse de normele şi standardele în 

vigoare: 

- Camere tehnice -200 lx 

- Holuri şi coridoare - 100÷200 lx 

- Birou, sala de fitness, sala polivalentă - 500 lx 

- Vestiare, Case de scară - 200 lx 

• Instalaţia de putere şi prize - Echipamentele necesare pentru producerea de 

apă caldă menajeră și agent termic – 2 pompe de căldură cu capacitatea de 

25kW – se vor alimenta din tabloul electric TE-CT ce se va proiecta. 

Coloanele și circuitele de alimentare se vor realiza cu cabluri tip N2XH. 

Cablurile vor fi montate in jgeab metalic, respectiv în tuburi de protecție fara 

degajari de halogen montate inglobat sau aparent. 
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In tabloul electric TE-CTA pentru protecţia circuitelor de se vor prevedea 

întreruptoare automate cu protectie diferentiala de 16 A/6 kA/30mA si 

25A/6kA/30mA având curba de protecţie C. 

Puterea instalata suplimentara pe tabloul electric TE-CT: 

- Pi= 60 kW; 

- Pa= 50 kW. 

In tabloul electric TGD pentru protecţia coloanelor ce se vor proiecta, se vor 

prevedea : 

- Intrerupator automat 4P/80A pentru Tabloul electric TE-CT 

- Intrerupator automat 4P/50A pentru invertor 

 

• Sistemul de detecție și semnalizare la incendiu– aceasta va fi dotat cu 

detectori în spațiile în care aceștia sunt necesari pentru a se îndeplini condițiile 

prevăzute în Normativului P118-3/2015 cu modificările prevăzute în Ordinul 

6025/2018. 

Conform Normativului P118-3/2015 cu modificările prevăzute în Ordinul 

6025/2018 art. 3.3.1, clădirea trebuie prevăzută cu instalație de detectare, 

semnalizare și alarmare incendiu-IDSAI. 

Echiparea investiției cu IDSAI este realizată în vederea asigurării exigentelor de 

siguranță la foc a utilizatorilor acestora, pentru prevenirea incendiilor şi 

intervenţia în timp util în caz de apariţie a acestora. 

La executarea instalației se vor respecta SR EN 54 si - P118/3-2015 cu 

modificările prevăzute in Ordinul 6025/2018  

Detectoarele folosite utilizează diferite principii de operare ajungându-se astfel 

la un procent mare de precizie la detectare şi un procent scăzut de alarme false. 

IDSAI permite localizarea rapidă şi precisă a unei situaţii anormale, afişarea 

stării elementelor de detectare şi transmiterea alarmei. 

Funcţionare normală a instalatiei - în regim normal ECS supraveghează 

reţeaua IDSAI şi integritatea circuitelor de interconexiune. 

Funcţionarea instalatiei în caz de alarmă - în urma detectării unui început de 

incendiu în orice zonă protejată, în urma semnalelor transmise de un detector 

şi/sau un declansator manual de semnalizare, ECS lansează semnale de 

alarmă. Dupa o temporizare, alarma acustică generală se declansează şi 

transmite un semnal radio sau telefonic la serviciul de urgenţă. 

Modalitatea de acţiune a personalului specializat în intervenţii în caz de incendiu 

va fi stabilită ulterior împreună cu utilizatorul imobilului.  

• Instalația de televiziune cu circuit închis - Descrierea sistemului Sistemul de 

moniorizare video va fi compus din camere de supraveghere video de inalta 

rezolutie si un DVR. Legatura intre DVR si camera se va realiza cu ajutorul unui 

cablu UTP si un cablu de alimentare.  
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• Instalația de împământare - Instalatiile de protectie consta in legarea la pamant 

a instalatiilor, a tabloului electric prin intermediul celui deal treilea respectiv al 

cincilea conductor al coloanelor electrice, sistemul TN-S. Tabloul electric general 

va fi legat la priza de pamant prin intermediul unei cutii echipate cu piese de 

separatie, utilizand conductor de tip Myf 1x4mm2 . Rolul pieselor de separatie 

este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza 

masurarea prizei de pamant. Protectia instalatiilor se face prin realizarea unei 

prize de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel 

putin 1Ω, daca instalatia depaseste aceasta valoare se va folosi platbanda OL 

Zn 40x4 mm si electrozi de otel Ø 2 1/2", l=3m si la minim 1.5 m – maxim 5 metri 

distanta fata de fundatia constructiei ingropata in pamant, pana se va ajunge la 

1Ω. 

• Sistem de panouri fotovoltaice - In cadrul investitiei , pentru reducerea 

emisiilor de CO2 se instaleaza un Sistem de panouri fotovoltaic.  

Sistemul de panouri fotovoltaic contine urmatoarele subansamble:  

o Panouri Fotovoltaice cu montare pe acoperis;  

o Suporti pentru montare panouri fotovoltaice pe acoperis;  

o Invertor trifazat;  

o Cabluri si conectori de legatura 

o Conectare la instalatia de paratrasnet existenta. 

o Amplasarea panourilor se va corela cu instalatiile si echipamentele 

existente pe acoperis. 

Cantitatea de energie produsa de panourile fotovoltaice va fi destinata 

consumului intern si extern. 

Dupa montarea sistemului fotovoltaic Operatorul de distribuție a energiei 

electrice va monta un contor trifazat cu dublu sens pentru tarifarea energiei 

produse in rețeaua acestuia. 

ENERGIA PRODUSA DE PANOURILE FOTOVOLTAICE 

CLADIRE 

SUPRAFATA 

OCUPATA DE 

PANOURILE 

FOTOVOLTAICE 

NUMAR 

PANOURI 

FOTOVOLTAICE 

[PV] 

PUTERE 

PV 

ENERGIA 

PRODUSA 

PE UN AN 

[-] [m²] [buc] [W] [MWh] 

Reabilitare 

colegiul 

Campeni 

125 44 500 31,92 

Total 125 44     

 

Caracteristici Panouri fotovoltaice: 

o Tehnologie: celule solare monocristaline; 

o Putere panou: 540 W;  

o Eficienta conversie fotovoltaica: minim 21,09 %; 

o Domeniu temperatura de functionare: (-40 …+85)°C sau mai larg;  

o Conectare electrica panouri: paralel astfel ca tensiunea maxima la iesire 

sa nu depaseasca 1500 V CC si serie astfel ca curentul maxim sa nu 

depaseasca 15 A; 
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o Panourile sunt dotate cu doua cabluri de conexiune cu lungime de 1,3 m 

si sectiune de 4 mmp. 

Caracteristici Suporti pentru montare panouri fotovoltaice:  

o Structura metalica usoara din aliaj de aluminiu;  

o Suporti fixare structura pe acoperis; 

o Suportii trebuie sa asigure protejarea la smulgerea panourilor generata 

de vant; 

o Suportii trebuie sa fie echipotentializati si legati la instalatia de protectie 

impotriva trasnetului conform cu specificatiile din fise tehnice ale 

acestora. 

Caracteristici Invertor:  

o Tehnologie de fabricatie: electronica de putere in comutatie pe 3 faze 

fara transformator; 

o Tensiune de intrare: DC, maximum 1000V; 

o Tensiune de iesire: trifazata 400 V; 

o Frecventa 50 Hz; 

o Conexiune la internet; 

Cabluri si conectori de legatura: 

o Conexiune intre panourile fotovoltaice se realizeaza cu cablu inclus 

avand sectiunea de 1x4 mmp; 

o Cablurile pentru circuitele dintre panouri fotovoltaice si invertoare sunt de 

tip H1Z2Z2-K 1x4 mmp ; 

o Cablurile pentru circuitele dintre invertoare si TGD sunt de tipul N2XH-J 

4x25+16 mmp. 

Pentru toata distribuția de pe acoperiș, intre panouri si invertoare, cablurile vor 

fi pozate aparent pe structura de aluminiu si pozate in tuburi metalice de la 

acoperiș pana la invertoare.  

Pentru distribuția interioara, intre invertoare si TGD, cablurile vor fi pozate 

aparent in paturi de cabluri metalice. 

Investitia este prevazuta cu instalatia exterioară de protecţie împotriva 

trăsnetului IEPT. 

Toate elementele noi instalate pe acoperis se conecteaza la instalatia de 

paratrasnet si echipotentialiazare conform fiselor tehnice aferente fiecarui 

echipament in parte. 

Interconectarea invertoarelor 

Interconectarea invertoarelor si sincronizarea acestora se va face prin 

intermediul unor cabluri de tipl S/FTP cat. 7 conectate la rack-ul cladirii. 

Instalații sanitare interioare:  

• Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si alimentarea 

centralei termice a obiectivului proiectat se va face de la reteaua de apa a 

localității, prin intermediul branșamentului propus în strada Gării și a rețelei 

interioare de distribuție. Rețeaua de apa executata din polietilena de înalta 

densitate 50 mm, se va poza direct în pamânt, pe pat de nisip de 10 cm, sub 

cota de înghet Hmin = -0,90 m de la CTA(cota terenului amenajat). 
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Conductele de distributie de apa rece se monteaza in pardoseala si in perete. 

Pentru distributia interioara a apei recise folosesc tevi polipropilena reticulata.  

• Alimentarea cu apa caldă - Apa calda pentru consum menajer va fi preparata 

de o două pompe de căldură tip aer-apă. cu capacitatea de 25kW. Conductele 

de distribuție de apa caldă se montează in pardoseala si in perete. Pentru 

distribuția interioara a apei calde se folosesc țevi de polipropilena reticulata. 

• instalații de canalizare a apelor uzate menajere - Evacuarea apelor uzate 

menajere provenite din clădire se face prin intermediul țevilor de PVC. Pe 

rețeaua de canalizare se vor executa cămine de vizitare în punctele de racord si 

de schimbare a direcției conform STAS 2448 si STAS 3051. Rețeaua de 

canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. 

Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura 

protectia la înghet ( min. -0,90 m) si continuitatea pantelor. Evacuarea apelor 

uzate menajere se vor direcționa către rețeaua de canalizare a localitatii. Apele 

pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localității Întreaga lucrare de 

instalație sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015. 

Instalații termice: 

• Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort a fost 

calculat în concordanta cu prevederile STAS 1907-2014, pentru temperatura 

exterioara de calcul -15ºC si zona eoliana IV, în care viteza vântului este v=4 

m/s. Instalatia interioara s-a prevazut pentru functionarea cu apa caldă 45 C. 

Sistemul de încălzire folosit este bitubular cu radiatoare Conductele de distribuție 

se amplasează in pardoseala si in perete la o distanta de aproximativ 5 cm intre. 

Legăturile rețelei de distribuție la radiatoare se vor monta îngropat și sunt 

prevăzute cu robinete cu reglaj. Aerisirea instalației de încălzire centrala se face 

astfel: prin aerisitoare montate in radiatoare  

La întocmirea documentației s-au respectat prevederile normativului I 13-2015 

pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire centrala. La execuție se 

va respecta întocmai documentația desenata si scrisa in vederea unei bune 

functionari a instalatiei interioare de incalzire centrala. Acesta centrala va 

functiona pentru incalzire si preparare apa calda menajera. Centrala termica va 

fi prevazuta cu pompe de circulatie a agentului termic, cu vas de expansiune, cu 

supapa de siguranta si cu elemente de masura si control. Pentru protectia 

echipamentelor si prelungirea duratei medii de utilizare, dar si pentru a asigura 

functionarea acestora la parametrii optimi, se va folosi apa dedurizata cu ajutorul 

unui filtru cu polifosfat. Acesta va asigura prepararea apei de umplere a 

instalatiei si adaos in circuitul de apa calda pentru incalzire. Pentru transmisia 

caldurii in incaperi se vor folosi radiatoare tip DK 22. Pentru transportul agentului 

termic de la centrala termica la distribuitoare se va folosi teava de cupru. 

o Instalație de producere a energiei termice de tip pompă de căldură 

prevăzută cu două pompe de căldură cu capacitatea de 16kW fiecare.  

o Pompele de căldură vor asigura producerea de agent termic pentru 

radiatoare și producerea de apă caldă menajeră. 

Pavilioane parc 
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6.3.3.3.3 Cele două pavilioane destinate comerțului vor fi echipate cu: 
Instalații sanitare: 

• Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si alimentarea 

centralei termice a obiectivului proiectat se va face de la reteaua de apa a 

localității, prin intermediul branșamentului propus în strada Gării și a rețelei 

interioare de distribuție. Rețeaua de apa executata din polietilena de înalta 

densitate 50 mm, se va poza direct în pamânt, pe pat de nisip de 10 cm, sub 

cota de înghet Hmin = -0,90 m de la CTA(cota terenului amenajat). 

Conductele de distributie de apa rece se monteaza in pardoseala si in perete. 

Pentru distributia interioara a apei recise folosesc tevi polipropilena reticulata.  

• Instalații de canalizare a apelor uzate menajere - Evacuarea apelor uzate 

menajere provenite din clădire se face prin intermediul țevilor de PVC. Pe 

rețeaua de canalizare se vor executa cămine de vizitare în punctele de racord si 

de schimbare a direcției conform STAS 2448 si STAS 3051. Rețeaua de 

canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. 

Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura 

protectia la înghet ( min. -0,90 m) si continuitatea pantelor. Evacuarea apelor 

uzate menajere se vor direcționa către rețeaua de canalizare a localitatii. Apele 

pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localității Întreaga lucrare de 

instalație sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015. 

Instalații electrice: 

• Soluţia de distributie a energiei electrice în clădire - Din tabloul de joasă 

tensiune 0,4 kV al Operatorului de distributie cu energie electrica se alimenteaza 

tabloul electric general (TGD), iar din acesta porneşte reteaua de distributie 

interioară prin care se alimentează tablourile secundare. 

• Instalaţia de iluminat normal – Clădirea va fi dotată cu aparate de iluminat cu 

sursa LED (randament luminos >100 lm/W, temperatura de culoare 4000K, 

UGR<19), eficiente energetic. 

Necesarul aparatelor de iluminat se va determina pe baza calculelor 

luminotehnice şi a nivelurilor de iluminare impuse de normele şi standardele în 

vigoare:  Camere și spații tehnice -200 lx 

• Instalaţia de putere şi prize Echipamentele necesare chioșcurilor se vor 

alimenta din tabloul electric TE-G ce se va proiecta. 

Coloanele și circuitele de alimentare se vor realiza cu cabluri tip N2XH. 

Cablurile vor fi montate in jgeab metalic, respectiv în tuburi de protecție fara 

degajari de halogen montate inglobat sau aparent. 

In tabloul electric TE-CTA pentru protecţia circuitelor de se vor prevedea 

întreruptoare automate cu protectie diferentiala de 16 A/6 kA/30mA si 

25A/6kA/30mA având curba de protecţie C. 

Puterea instalata suplimentara pe tabloul electric TE-G: 

- Pi= 8 kW; 

- Pa= 6 kW. 
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• Instalația de împământare - Instalatiile de protectie consta in legarea la pamant 

a instalatiilor, a tabloului electric prin intermediul celui deal treilea respectiv al 

cincilea conductor al coloanelor electrice, sistemul TN-S. Tabloul electric general 

va fi legat la priza de pamant prin intermediul unei cutii echipate cu piese de 

separatie, utilizand conductor de tip Myf 1x4mm2 . Rolul pieselor de separatie 

este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza 

masurarea prizei de pamant. Protectia instalatiilor se face prin realizarea unei 

prize de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel 

putin 1Ω, daca instalatia depaseste aceasta valoare se va folosi platbanda OL 

Zn 40x4 mm si electrozi de otel Ø 2 1/2", l=3m si la minim 1.5 m – maxim 5 metri 

distanta fata de fundatia constructiei ingropata in pamant, pana se va ajunge la 

1Ω. 

• Instalații termice: 

o Boiler electric cu capacitate de 30l pentru prepararea apei calde 

menajere 

o Panou termic radiant, cu puterea de 600W 

6.3.3.3.4 Pavilionul destinat grupurilor sanitare vor fi echipate cu: 
Instalații sanitare: 

• Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si alimentarea 

centralei termice a obiectivului proiectat se va face de la reteaua de apa a 

localității, prin intermediul branșamentului propus în strada Gării și a rețelei 

interioare de distribuție. Rețeaua de apa executata din polietilena de înalta 

densitate 50 mm, se va poza direct în pamânt, pe pat de nisip de 10 cm, sub 

cota de înghet Hmin = -0,90 m de la CTA(cota terenului amenajat). 

Conductele de distributie de apa rece se monteaza in pardoseala si in perete. 

Pentru distributia interioara a apei recise folosesc tevi polipropilena reticulata.  

• Instalații de canalizare a apelor uzate menajere - Evacuarea apelor uzate 

menajere provenite din clădire se face prin intermediul țevilor de PVC. Pe 

rețeaua de canalizare se vor executa cămine de vizitare în punctele de racord si 

de schimbare a direcției conform STAS 2448 si STAS 3051. Rețeaua de 

canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. 

Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura 

protectia la înghet ( min. -0,90 m) si continuitatea pantelor. Evacuarea apelor 

uzate menajere se vor direcționa către rețeaua de canalizare a localitatii. Apele 

pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localității Întreaga lucrare de 

instalație sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015. 

• Instalații interioare încălzire cu corpuri electrice – panouri cu radiație infraroșu 

pentru băile amplasate la subsol și spațiile de baie, pază și alimentație publică. 

Instalații electrice: 

• Soluţia de distributie a energiei electrice în clădire - Din tabloul de joasă 

tensiune 0,4 kV al Operatorului de distributie cu energie electrica se alimenteaza 

tabloul electric general (TGD), iar din acesta porneşte reteaua de distributie 

interioară prin care se alimentează tablourile secundare. 
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• Instalaţia de iluminat normal – Clădirea va fi dotată cu aparate de iluminat cu 

sursa LED (randament luminos >100 lm/W, temperatura de culoare 4000K, 

UGR<19), eficiente energetic. 

Necesarul aparatelor de iluminat se va determina pe baza calculelor 

luminotehnice şi a nivelurilor de iluminare impuse de normele şi standardele în 

vigoare:  Camere și spații tehnice -200 lx 

• Instalaţia de putere şi prize Echipamentele necesare chioșcurilor se vor 

alimenta din tabloul electric TE-G ce se va proiecta. 

Coloanele și circuitele de alimentare se vor realiza cu cabluri tip N2XH. 

Cablurile vor fi montate in jgeab metalic, respectiv în tuburi de protecție fara 

degajari de halogen montate inglobat sau aparent. 

In tabloul electric TE-CTA pentru protecţia circuitelor de se vor prevedea 

întreruptoare automate cu protectie diferentiala de 16 A/6 kA/30mA si 

25A/6kA/30mA având curba de protecţie C. 

Puterea instalata suplimentara pe tabloul electric TE-G: 

- Pi= 8 kW; 

- Pa= 6 kW. 

• Instalația de împământare - Instalatiile de protectie consta in legarea la pamant 

a instalatiilor, a tabloului electric prin intermediul celui deal treilea respectiv al 

cincilea conductor al coloanelor electrice, sistemul TN-S. Tabloul electric general 

va fi legat la priza de pamant prin intermediul unei cutii echipate cu piese de 

separatie, utilizand conductor de tip Myf 1x4mm2 . Rolul pieselor de separatie 

este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza 

masurarea prizei de pamant. Protectia instalatiilor se face prin realizarea unei 

prize de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel 

putin 1Ω, daca instalatia depaseste aceasta valoare se va folosi platbanda OL 

Zn 40x4 mm si electrozi de otel Ø 2 1/2", l=3m si la minim 1.5 m – maxim 5 metri 

distanta fata de fundatia constructiei ingropata in pamant, pana se va ajunge la 

1Ω. 

Instalații termice: 

• Boiler electric cu capacitate de 30l pentru prepararea apei calde menajere 

• Panou termic radiant, cu puterea de 600W 

Parc și amenajări exterioare 

6.3.3.3.5 Zona de parc va fi echipată cu următoarele sisteme: 
Instalații electrice 

• Alimentarea cu energie electrică - Distribuția energiei electrice se va realiza 

din tabloul electric de distribuție T.G.D., iar alimentarea cu energie electrica se 

va realiza din blocul de măsura si protecție trifazat (B.M.P.T.) prevazut de S.C. 

Electrica S.A., printr-un cablu CYAbY 5x4 mm². Distribuția energiei electrice va 

fi realizată din tabloul T.G.D care va asigura: circuitele electrice de iluminat 

exterior; circuite pentru construcțiile C1, C2, chioșcurile amplasate în parc și 
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clădirea pentru grupul sanitar public, circuit pentru sistemul de supravghere 

video, ciruite separate pentru fiecare teren de sport dotat cu sistem de iluminare 

nocturnă, circuit electric de priza interioara monofazata in tablou; circuit electric 

de priza interioara trifazata in tablou; circuite de rezervă. 

• Instalația de iluminat public - În cadrul investiției se va realiza o rețea de 

iluminat exterior cu stâlpi metalici, montați pe fundație de beton, cu înălțimea 

h=3,70 m, cu corpuri de iluminat de exterior echipate cu bec LED de 45 W, cu 

un grad de protectie minim IP65.  

Stâlpii de iluminat se vor amplasa perimetral, funcție de natura terenului si vor fi 

prinși in fundații turnate cu ajutorul prizoanelor metalice. Sistemul de fixare 

trebuie sa fie foarte sigur astfel încât sa nu producă oscilația stâlpului la diverse 

fenomene meteorologice. Înălțimea stâlpului va fi de 3,70 m deasupra solului, 

iar distanta intre stalpi este in medie de 10-15m. Legăturile electrice intre cutia 

de iluminat situația in interiorul stâlpului si corpul de iluminat se vor face cu cablu 

CYY-F 3x2,5 mm2.  

Corpul de iluminat va fi protejat cu siguranța de 10A montata in cutia de joncțiune 

care este incorporata in corpul stâlpului, protejata cu usa metalica prevăzută cu 

sistem antiefracție si anti vandalism. Cutia de joncțiune va avea un grad de 

protecție IP54. Vor fi realizate 2 circuite de iluminat cu cablu din cupru armat de 

tip CYAbY 5x2,5 mm2, pozat îngropat in sânt protejat in tub de protecție. La 

pozarea cablului se va avea in vedere coordonarea acestora cu alte instalații 

existente (daca este cazul) precum si cu instalațiile de joasa sau medie tensiune 

existente. Tabloul electric (punct de aprindere) se montează pe fundație din 

beton prevăzute cu peizoane. Cablurile vor intra si iesi prin partea de jos. 

Cablurile se vor proteja in țeava PVC-G la traversari si subtraversari. 

• Instalatii de protectie si impamantare - Protectia impotriva atingerilor indirecte 

ale instalațiilor electrice se va face ca măsura principala, prin legarea la nulul de 

protecție, iar ca măsura suplimentara legarea la pământ a tuturor parților 

metalice, care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care accidental ar 

putea ajunge sub tensiune (construcțiile metalice ale tablourilor electrice, 

carcasele metalice ale echipamentelor electrice, tevi metalice, balustrade, etc.) 

Masurile de protecție se vor aplica, concomitent, pentru toate receptoarele de 

energie electrica. Schema de legare la pământ va fi de tipul TN-S, circuitele 

electrice vor avea nulul de lucru distinct fata de nulul de protecție pana la tabloul 

de distributie unde se trece la sistemul TN-C. Sectiunea conductorului de 

protectie se coreleaza cu sectiunea conductorilor activi conform normelor in 

vigoare si nu se va intrerupe. Fiecare stalp de iluminat se va lega la o priza de 

pamant. Fereastra de vizitare de la fiecare stalp de iluminat, se va echipa astfel 

incat, sa fie prevazuta cu clema separata pentru nulul de lucru si conductorul de 

protectie (PEN). La clema PEN, se vor lega cu conductor MYF 16, partile 

metalice ale instalatiei, care in conditii normale nu sunt sub tensiune, dar care 

accidental pot ajunge. Priza artificiala se va realiza din electrozi de confectionati 

din teava zincata cu diametrul si uniti intre ei cu platbanda OLZn 40x4mm pe tot 

traseul iluminatului ambiental precum si langa tablourile electrice prevazute in 

proiect ce se vor interconecta cu cea destinata iluminatului. Priza de pamant va 

asigura o rezistenta de dispersie Rp≤4Ω. 
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• Instalația de televiziune cu circuit închis - Descrierea sistemului Sistemul de 

moniorizare video va fi compus din camere de supraveghere video de inalta 

rezolutie si un DVR. Legatura intre DVR si camera se va realiza cu ajutorul unui 

cablu UTP si un cablu de alimentare.  

Instalații sanitare exterioare:  

• Instalație de distribuție a apei potabile în incintă - La realizarea instalației de 

distribuție a apei, vor fi utilizate conducte din mase plastice, tip polipropilena cu 

fibra compozita, acestea urmând sa aibă diametrele exterioare, rezultate prin 

dimensionare, cuprinse in intervalul (20 ÷ 90) [mm]. Grupurile sanitare din parc 

for fi dotate cu instalație interioara sanitara. Este necesara doar racordarea lor 

la rețeaua de distribuție apa si de canalizare. Cișmelele se vor racorda la retele 

de apa si de canalizare. Instalațiile exterioare de alimentare cu apa vor fi 

prevăzute cu un cămin de vane din beton, ce va fi echipat cu armaturi de izolare 

si cu armaturi de golire. Pentru golirea conductelor exterioare in căminul de vane, 

conductele vor fi montate cu panta înspre cămin. La trecerea conductelor prin 

pereții căminului de vane, vor fi montate piese de trecere si etanșeizare. La 

realizarea instalației interioare de alimentare cu apa rece potabila, vor fi utilizate 

conducte din polietilena de înalta densitate (PEID). Conductele exterioare de 

alimentare cu apa rece potabila vor fi montate sub adâncimea minima de îngheț 

(Hmin = - 90 [cm]), cota ce va fi raportata la cota terenului amenajat si 

generatoarea superioara a conductelor.  

 

• Instalații de incinta canalizare a apelor uzate menajere - Instalațiile exterioare 

de incinta, pentru canalizarea apelor uzate menajere, vor fi realizate din 

conducte de policlorura de vinil (PVC – KG). Acestea vor avea diametrele 

nominale cuprinse in intervalul (110 ÷ 125) [mm]. Conductele exterioare de 

canalizare vor fi montate cu panta in sensul de curgere, sub adâncimea minima 

de îngheț, cota ce va fi raportata la cota terenului amenajat si generatoarea 

superioara a conductelor. La trecerea conductelor prin elementele de construcție 

ale căminului de izolare si golire vor fi prevăzute piese de trecere si etanșeizare. 

• Instalații de incinta canalizare a apelor a apelor meteorice colectate din 

sistemul de drenaj al terenurilor sportive  - Instalațiile exterioare de incinta, 

pentru canalizarea apelor uzate menajere, vor fi realizate din conducte de 

policlorura de vinil (PVC – KG). Acestea vor avea diametrele nominale cuprinse 

in intervalul (110 ÷ 125) [mm]. Conductele exterioare de canalizare vor fi montate 

cu panta in sensul de curgere, sub adâncimea minima de îngheț, cota ce va fi 

raportata la cota terenului amenajat si generatoarea superioara a conductelor. 

La trecerea conductelor prin elementele de construcție ale căminului de izolare 

si golire vor fi prevăzute piese de trecere si etanșeizare.. 

• Instalatii irigatii - Suprafeța de spațiu verde pentru care s-a proiectat sistemul 

automatizat de irigație este de 3100 mp. La calcularea timpilor de udare si a 

cantităților de apa, s-a considerat o norma de 5mm/zi (5 l/mp) pentru toate 

suprafețele considerate, urmând ca pentru zonele umbrite sa se ajusteze timpii 

de udare corespunzător in faza de exploatare.  
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Volumul de apa necesar estimat pentru asigurarea acestei norme de precipitatii, 

in conditii de lipsa totala a precipitațiilor naturale va fi de:  

(3100 x 5 l)/1000 + 10% = 17,00 m3 / ciclu de irigatie  

Sursele de apa vor fi: bazinul de retenție ape epurate și ape pluviale, bransament 

la reteaua publica și râul Arișs. Fereastra de udare zilnica stabilita prin proiect 

este de 6h (intervalul orar 23:00 – 05:00), dimensionarea rețelei de alimentare 

cu apa si a stației de pompare respectând aceasta cerința. Stropirea suprafețelor 

de spațiu verde se va realiza cu aspersoare telescopice instalate subteran, 

amplasate corespunzător pentru realizarea unei irigații uniforme pe întreaga 

suprafața propusa.  

Apa din rețeaua publica va fi preluata printr-un branșament si dirijata in rețeaua 

de PEID ce urmează a fi construita pentru alimentarea sistemului automatizat de 

irigații.  

Componentele principale ale sistemului automatizat de irigatii:  

o Sursa de apa – 1 bransament la reteaua publica locala.  

o Coloana de alimentare – executata din conducta PEID cu De=40mm, 

care transporta apa sub presiune de la statia de pompare catre toate 

suprafetele de teren ce vor fi irigate din acea zona. Din coloana principala 

de alimentare se realizeaza bransamente laterale catre fiecare zona de 

spatiu verde ce urmeaza a fi udata automat, prin intermediul unei 

electrovane.  

o Electrovanele – fac legatura intre coloana de alimentare si grupurile de 

aspersoare ce sunt proiectate a functiona simultan. Electrovana este 

prevazuta cu un dispozitiv de deschidere/inchidere cu actionare prin 

impuls electric de 9V c.c.  

o Modulele de comanda – dispozitive electronice cu alimentare cu baterii 

ce receptioneaza si stocheaza programe de la o Unitate de Programare 

si genereaza impulsuri electrice de deschidere/inchidere pentru 

electrovane, in functie de programul rulat. Acestea se monteaza 

impreuna cu electrovanele in camine speciale pentru irigatii, conexiunile 

electrice facandu-se in acelasi camin.  

o Aspersoare telescopice – dispozitive montate subteran a caror parte 

mobila se ridica deasupra nivelului terenului la alimentarea cu apa sub 

presiune, si imprastie apa pe o suprafata circulara sau rectangulara, prin 

aspersie. Aspersoarele sunt conectate in grupuri la o conducta de 

alimentare (retea secundara) ce este alimentata la randul ei din coloana 

principala de alimentare printr-o electrovana.  

o Sistemul de Comanda al irigatiei poate fi programat, stocheaza 

programul si genereaza impulsuri de deschidere si inchidere a 

electrovanelor conform programului memorat.  

Programul de irigație consta din stabilirea orei de pornire, duratei de funcționare 

si a perioadei de succesiune pentru fiecare electrovana din sistemul de irigatie. 

Programul propriu zis se realizează pe fiecare modul de comanda cu interfata 

grafica LCD . Fiecare modul de comanda instalat in caminele pentru electrovane, 
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stocheaza programul de irigatie care i-a fost transmis si transmite la randul sau 

prin cablu electric impulsuri de pornire/oprire pentru fiecare electrovana la care 

este conectat, in conformitate cu orarul programat. Atat modulul de comanda cat 

si interfata de comunicare radio sunt alimentate cu baterii de 9V alkaline, 

producatorul garantand functionarea sistemul pentru o perioada de minim un 

sezon (Martie – Noiembrie). Modulele de comanda folosite in acest proiect pot 

gestiona 1 , 2 sau3 electrovane. Avand in vedere lungimile mari de trasee pentru 

care se realizeaza irigatia in acest proiect, numarul maxim de electrovane care 

este eficient a fi grupate in acelasi camin este de doua, iar in cazurile in care 

gruparea nu a fost posibila, electrovanele au fost prevazute individual intr-un 

camin. 

6.4 Probe tehnologice și teste. 

Instalatiile de alimentare cu apa rece potabila vor fi supuse urmatoarelor probe:  

• proba de presiune la rece;  

• proba de eficacitate.  

PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE  

Se va efectua înainte de montarea armaturilor de serviciu si a aparatelor, pozițiile acestora 

urmând sa fie blindate. Presiunea de încercare va fi de 6 [bar]. Instalația va fi menținuta sub 

presiune un timp T = 20 [min], timp in care nu se va admite nici o scădere a presiunii. In caz 

contrar vor fi remediate neetanșeitățile si va fi reluata proba de etanșeitate la presiune.  

După încheierea probei, va fi întocmit proces verbal de proba.  

PROBA DE ETANSEITATE A INSTALATIILOR DE CANALIZARE  

Încercarea la etanșeitate a instalațiilor de canalizare va fi făcută prin controlarea traseelor 

conductelor si îmbinările, după ce in prealabil a fost realizata umplerea acestora cu apa. 

Punctele de îmbinare ce se vor închide cu elemente de mascare sau care vor fi montate 

îngropat la exterior si/sau interior vor fi verificate pe parcursul lucrărilor, iar inainte de 

inchiderea sau astuparea lor vor fi intocmite procese verbale pentru lucrari ascunse.  

INCERCAREA DE FUNCTIONARE A INSTALATIILOR DE ALIMENTARE CU APA  

Se va verifica daca, la toate punctele de consum a apei reci potabile, au fost asigurate debitul 

si presiunea prevazute de normele in vigoare.  

INCERCAREA DE FUNCTIONARE A INSTALATIILOR DE CANALIZARE  

Încercarea de funcționare a instalațiilor de canalizare va fi făcuta prin punerea in funcțiune a 

consumatorilor de apa in măsura sa realizeze debitul de calcul al instalației. Înainte de darea 

in folosința, conductele vor fi spălate, lăsând apa sa curgă pana la limpezire. 
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6.5 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 

 

DEVIZUL GENERAL 

al obiectivului de investiţii 

CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA CAMPENI 

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Total 

Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului       

1.1 Obţinerea terenului 1,518,277.31 288,472.69 1,806,750.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 
terenului la starea iniţială 

0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 51,128.80 9,714.47 60,843.27 

Total capitol 1 1,569,406.11 1,569,406.11 298,187.16 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii    

2.1 Instalatii 207983.19 39516.81 247500.00 

2.1.1 Bransamente si racorduri 207983.19 39516.81 247500.00 

Total capitol 2 207,983.19 207,983.19 39,516.81 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică      

3.1 Studii 61,875.00 11,756.25 73,631.25 

3.1.1 Studii de teren 24,750.00 4,702.50 29,452.50 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 12,375.00 2,351.25 14,726.25 

3.1.3 Alte studii specifice 24,750.00 4,702.50 29,452.50 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
avize, 
acorduri şi autorizaţii 

51,995.80 9,879.20 61,875.00 

3.3 Expertizare tehnică 20,798.32 3,951.68 24,750.00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic 
al clădirilor 

4,000.00 760.00 4,760.00 

3.4.1 Audit energetic 0.00 0.00 0.00 

3.4.2 Certificat energetic 4,000.00 760.00 4,760.00 

3.5 Proiectare 541,464.81 102,878.31 644,343.13 

3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 

100,000.00 19,000.00 119,000.00 

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

174,164.81 33,091.31 207,256.13 

3.5.5  Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 

19,800.00 3,762.00 23,562.00 
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3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 247,500.00 47,025.00 294,525.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 14,850.00 2,821.50 17,671.50 

3.7 Consultanţă 237,600.00 45,144.00 282,744.00 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 118,800.00 22,572.00 141,372.00 

3.7.2 Auditul financiar 118,800.00 22,572.00 141,372.00 

3.8 Asistenţă tehnică 282,857.14 53,742.86 336,600.00 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 83,193.28 15,806.72 99,000.00 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 41,596.64 7,903.36 49,500.00 

  

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 

41,596.64 7,903.36 49,500.00 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 199,663.87 37,936.13 237,600.00 

Total capitol 3 1,217,928.97 1,215,441.07 230,933.80 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază      

4.1 Construcţii şi instalaţii 12,075,642.25 2,294,372.03 14,370,014.28 

1.2.1 Amenajare teren de fotbal 2,847,910.00 541,102.90 3,389,012.90 

1.2.2 Amenajare terenuri de tenis 285,965.00 54,333.35 340,298.35 

1.2.3 Amenajate teren multisport 220,860.00 41,963.40 262,823.40 

1.2.4 Amenajare loc de joaca 164,750.00 31,302.50 196,052.50 

1.2.5 Amenajare zona fitness 84,019.75 15,963.75 99,983.50 

1.2.6 Amenajari peisajere (gazon si plantatii) 316,800.00 60,192.00 376,992.00 

1.2.7 Amenajari exterioare - alei si constructii 1,052,087.50 199,896.63 1,251,984.13 

1.2.8 C1 - Stadion fotbal 2,475,000.00 470,250.00 2,945,250.00 

1.2.9 C2 - Pavilion vestuare si administrare parc 4,380,750.00 832,342.50 5,213,092.50 

1.2.10 Pavilioane parc 247,500.00 47,025.00 294,525.00 

4.1.2 Instalatii 782,744.75 148,721.50 931,466.25 

4.1.2.1 Instalatii sanitare exterioare 247500.00 47,025.00 294,525.00 

4.1.2.2 Instalatii electrice exterioare (retele exterioare si iluminat 
public) 

374,369.75 71,130.25 445,500.00 

4.1.2.4 Instalatii electrice - CCTV 74,250.00 14,107.50 88,357.50 

4.1.2.1 Instalatie  irigatii 86625.00 16,458.75 103,083.75 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 25,000.00 4,750.00 29,750.00 

4.2.1 Montaj mobilier urban 25000.00 4750.00 29750.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj 

0.00 0.00 0.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită 
montaj şi echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 1,320,910.00 250,972.90 1,571,882.90 

4.5.1 Mobilier urban 320,760.00 60,944.40 381,704.40 

4.5.2 Loc de joaca pentru copii 337,725.00 64,167.75 401,892.75 

4.5.3 Zona Fitness 142,675.00 27,108.25 169,783.25 

4.5.4 Dotari teren de fotbal 99,000.00 18,810.00 117,810.00 

4.5.5 Dotari teren de tenis 24,750.00 4,702.50 29,452.50 

4.5.6 Dotari teren de baschet 24,750.00 4,702.50 29,452.50 

4.5.7 Dotari cladire administrativa 371,250.00 70,537.50 441,787.50 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 
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Total capitol 4 13,421,552.25 13,421,552.25 2,550,094.93 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli      

5.1 Organizare de şantier 71,280.00 13,543.20 84,823.20 

  
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de 
şantier 

59,400.00 11,286.00 70,686.00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 11,880.00 2,257.20 14,137.20 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 161,360.70 0.00 161,360.70 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 
băncii 
finanţatoare 

0.00 0.00 0.00 

  
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de 
construcţii (0.5% C+M) 

62,095.77 0.00 62,095.77 

  

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii 

12,419.15 0.00 12,419.15 

  
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC 

62,095.77 0.00 62,095.77 

  
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 
de 
construire/desfiinţare 

24,750.00 0.00 24,750.00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (2.5% C+M) 3,104,788.56 589,909.83 3,694,698.39 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 19,800.00 3,762.00 23,562.00 

Total capitol 5 3,354,741.36 3,357,229.26 607,215.03 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste      

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 19,771,611.89 3,725,947.73 23,497,559.61 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 12,419,154.24 2,359,639.31 14,778,793.55 

 

 

6.5.1 indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată 

în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în 

conformitate cu devizul general; 

Valoarea de investiție totală fără TVA pentru prezenta lucrare este de 19,771,611.89 lei fără 

TVA din care C+M reprezintă 12,419,154.24 lei.  

Valoarea de investiție totală cu TVA pentru prezenta lucrare este de 23,497,559.61lei cu  

TVA din care C+M reprezintă 14,778,793.55lei.  

Suma totală pentru obținerea terenului, actualizată la cursul zilei este de 1,518,277.31 lei 

fără TVA, adică 1,806,750.00 lei cu TVA sau 365.765,00 euro. 
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6.5.2 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; 

Indicatori urbanistici: 

Suprafață amplasament:  20264 mp   

Suprafața construită:  1590mp 7.85% 

Suprafață spații verzi 3100 mp 15.30% 

Număr locuri de parcare 10 autoturisme si 2 
autocare 

  

Spații libere amenajate – terenuri de sport 10550 mp 52.06% 

Spații libere amenajate – locuri de joaca 690 mp 3.41% 

Spații libere amenajate – alei carosabile 400 mp 1.97% 

Spații libere amenajate – alei pietonale, 
scuar 

3934 mp 
19.41% 

Procentul de ocupare al terenului (POT) 7,85% 

Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) 0,11 
 

Indicatori minimali privind componența bazei sportive: 

• Terenuri sportive - 4 terenuri  

o 1 de fotbal – realizat cu gazon sintetic, cu suprafața de joc minimă de 

68x105 m și zone perimetrale de protecție de minim 3 m lateral și minim 

6 m în spatele porții; 

o 2 de tenis – cu suprafața de joc din zgură, dimensiuni minimale de 

18,3x36,6; 

o unul multisport – cu suprafața de joc din EPDM turnat, dimensiune de 

25,6x14,3 m 

o terenurile vor fi împrejmuite cu gard de protecție conform necesităților 

fiecărui sport. 

• Construcții anexă terenuri de sport: 

o Gradene acoperite cu o capacitate maximă de 1000 locuri, dotate cu 

grup sanitar, spații tehnice si de întreținere, spațiu pentru alimentație 

publică, cabină pază. O parte din locuri vor fi acoperite, maxim 2/3 din 

capacitate. 

o Clădire de vestiare, administrație și sport – având în componență: 

▪ 2 vestiare 30 persoane, cu grup sanitar si duș fiecare; 

▪ 2 vestiare 5 persoane, cu grup sanitar si duș fiecare; 

▪ Cabinet medical; 

▪ Spațiu de regrupare; 

▪ Zone tehnice si garaj pentru utilaje de întreținere; 

▪ Sală de fitness, sală polivalentă cu capacitate minimă de 50 

persoane, birou administrator; 

▪ Regim de înălțime P+E 

▪ Aria construită Ac = 440,50 m2 

▪ Aria desfășurată construită Adc = 833,10 m2 

▪ Arie utilă Au = 521,00 m2 

• Pavilioane parc pentru comerț și alimentație publică restrânsă – 2 pavilioane; 

• Pavilion parc cu grup sanitar; 
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• Pavilioane deschise pentru odihnă – 4 pavilioane. 

• Parcul va fi prevăzut cu: 

o Pistă de alergare de minim 300m pe suport elastic; 

o Alei si scuaruri pentru acces la dotările parcului 

o Loc de joacă dotat cu mobilier urban specific 

o Zonă de fitness dotată cu mobilier urban specific 

o Mobilier urban de parc: 

▪ Bancă cu spătar – 45 buc 

▪ Bancă fără spătar – 20 buc 

▪ Coș de gunoi – 10 buc 

▪ Cișmea – 2 buc 

▪ Bolard – 35 buc 

▪ Corpuri de iluminat parc – 74 buc 

o În perimetrul parcului se va planta vegetație înaltă (minim 50 arbori) și 

vegetație ornamentală de înălțime medie și mică (arbuști, boscheți 

ornamentali, etc.) – minim 150 plante. 

o Spațiile verzi rezultate vor fi gazonate și prevăzute cu sistem de irigație. 

• Complexul va fi prevăzut cu rețele proprii de distribuție energie, distribuție apă 

potabilă și canalizare menajeră și pluvială. Se vor prevedea sisteme de 

monitorizare video a incintei, iluminat public și irigații. 

• Complexul va fi dotat cu surse regenerabile de producere a energiei electrice cu 

capacitatea minimă de 40 kWh, distribuite după disponibilul de spațiu. 

6.5.3 indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

 

6.5.4 durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata de execuție va fi de 24 luni,  din care: 

• 6 luni pentru realizarea achiziției publice de servicii de proiectare și construcții, 

întocmire proiect tehnic și pregătirea lucrărilor. 

• 18 luni pentru implementarea proiectului. 

6.6 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor 

fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al 

propunerilor tehnice 

Conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, pentru obținerea unor construcții de 

calitate sunt obligatorii realizarea si menținerea, pe întreaga durata de existenta a 

construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile: 

a) rezistenta mecanica si stabilitate; 

b) securitate la incendiu; 

c) igiena, sanatate si mediu inconjurator; 

d) siguranta si accesibilitate in exploatare; 
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e) protectie impotriva zgomotului; 

f) economie de energie si izolare termica; 

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale 

Toate cerintele descrise mai sus au fost respectate pentru investitia  

De asemenea, în analiza situației existente, precum și proiectarea măsurilor de intervenție 

sunt realizate în baza legilor, normelor şi standardelor în vigoare, dintre care amintim: 

• Legea 10/1995, modificată în 2001, privind calitatea lucrărilor de construcții; 

• Ordonanța guvernului nr. 20/1994, privind punerea în siguranță a fondului construit; 

• HG nr. 26/1994:Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile 

în timp și post-utilizare a construcțiilor; 

• Ordinul 77/N/1996 al MLPAT: Îndrumător de aplicare a prevederilor Regulamentului 

de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor și execuției lucrărilor de 

construcții; 

• P100–1/2006:Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, 

social culturale, agrozootehnice și industriale; 

• CR0–2012:Bazele proiectării structurilor în construcții; 

• Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă(cu modificările și completările 

ulterioare); 

• H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 

319/2006(cu modificările și completările ulterioare); 

• P100–3/2008:Cod de proiectare seismică–Partea a III-a–Prevederi pentru 

evaluarea seismică a clădirilor existente;  

• P130-1997:Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor; 

• GP 111-04:Ghid de proiectare privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor 

din oțel; 

• Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncă și boli profesionale 

completată și modificată prin O.U.G. 1007/2003; 

• O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului(cu modificările și completările 

ulterioare). 

• LEGEA nr. 372 din 13 decembrie 2005 (republicată) privind performanța energetică 

a clădirilor 

 

6.7 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri 

externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 

Conform Devizului General aferent prezentei documentații, sursele de finanțare sunt: 

• Contributie proprie: din Bugetul Local al UAT Câmpeni 1886657,14 RON fără TVA 

reprezentând cheltuieli pentru: obținerea terenului, cheltuieli pentru relocare și 

protecție utilități, echiparea terenului (branșamente și racorduri), elaborare Studiu 

de fezabilitate și cheltuieli pentru informare și publictate. 
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• Fonduri Nerambursabile de la Bugetul de Stat prin Compania Națională de 

Investiții prin ccadrul PNCIPS, subprogramul Complexuri Sportive – suma de 

17,884,954.75 lei, reprezentând restul cheltuielilor 

 Lei fără TVA Lei cu TVA 

TOTAL cheltuieli 19,771,611.89 23,497,559.61 

Contributie proprie: din Bugetul Local al 

UAT Câmpeni 
1,897,189.30 lei       2,257,655.27 lei  

Fonduri Nerambursabile de la Bugetul 

de Stat prin Compania Națională de 

Investiții prin ccadrul PNCIPS, 

subprogramul Complexuri Sportive 

17,874,422.58 lei 21,270,562.87 lei 

7 Urbanism, acorduri şi avize conforme 

7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

• Certificat de urbanism nr. 23/09.08.2022 

7.2 Extras de carte funciară 

• La prezenta documentație se anexează Cărțile Funciare pentru parcelele vizate: 

CF nr. 74325, 74327, 70406 UAT Câmpeni. 

7.3 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului: 

• Agenția Națională pentru protecția Mediului Alba - Clasarea Notificării – Adresă 

favorabil anexată la prezenta documentație.  

7.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților: 

• Aviz amplasament apa-canal– Aviz favorabil anexat la prezenta documentație. 

• Aviz amplasament distribuție energie electrica – Aviz favorabil anexat la 

prezenta documentație. 

• Aviz amplasament operatori de telefonie si date – Aviz favorabil anexat la 

prezenta documentație. 

7.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

• Studiul topografic vizat de OCPI și Proces Verbal Recepție Lucrări Topografice - 

anexate la prezenta documentație. Acesta a fost întocmit de ing. Marius Chirilă. 

7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului 

de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice 

• Aviz Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Mureș – Conform Adresei 

anexate – nr. 18772/32902/07.10.2022 - cuprinzând punctul de vedere al 

avizatorului, pentru acest obiectiv nu este necesară obținerea Avizului de 

Amplasament și nici a Avizului de Gospodărire a apelor. 



SPANU STUDIO PROIECTARE SI URBANISM 
CLUJ-NAPOCA, Str. Mestecenilor nr. 3/19 
Tel. 0740064035, 0740257435, e-mail: office@spanuarhitectura.ro 

 

105 
 

8 Implementarea investiţiei 

8.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 

Implementarea investiției se va realiza de către beneficiar, Primăria Orașului Câmpeni, prin 

departamentul Investiții, iar achizițiile se vor realiza prin departamentul Achiziții Publice. 

8.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului 

de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare 

a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare 

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni din care: 

• 6 luni sunt necesare licitării proiectului, întocmire proiect tehnic și mobilizare 

contractor  

• 18 luni faza de execuție inclusiv faza de recepții, închidere proiect. 

Graficul de eșalonare a lucrărilor pe perioada de implementare a fost prezentat în cadrul acesti 

documentații, la pnct. 3.5. 

8.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 

Urmărirea comportării in exploatare a construcțiilor și elementelor infrastructurii rutiere și 

pietonale se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activități 

privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si măsurare specifice, 

in scopul menținerii cerințelor.  

Urmărirea comportării in timp a construcțiilor se desfășoară pe toata perioada de exploatare 

începând cu execuția lor si este o activitate sistematica de culegere si valorificare (prin 

următoarele modalități: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a 

informațiilor rezultate din observare si măsurători asupra unor fenomene si mărimi ce 

caracterizează proprietățile construcțiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si 

tehnologic.  

Scopul urmăririi comportării in timp a construcțiilor respectiv a străzilor și aleilor este de a 

obține informații in vederea exploatării normale, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de 

pierderi de vieți si de degradare a mediului. 

Efectuarea acțiunilor de urmărire a comportării in timp a construcțiilor se executa in vederea 

satisfacerii prevederilor privind menținerea cerințelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate 

ale drumurilor.  

• Urmărirea in timp este de doua categorii: 

• urmarire curenta urmarire speciala care se consemneaza in Jurnalul 

evenimentelor, ce se pastreaza in Cartea Tehnica a constructiei.  

Urmărirea Curentă este activitate care consta din observarea si inregistrarea unor aspecte 

si fenomene prin examinare vizuala directa . 

Se realizează prin observații vizuale se constata defecțiunile apărute pe parcurs ca: crăpături, 

fisuri, văluriri, etc. Urmărire curenta se va face cu echipament de măsurare:  
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a) Sisteme de măsurare, constituind ansambluri complete de instrumente de măsura si alte 

dispozitive, pentru a executa operații de măsurare specificate;  

b) Echipamente de măsurare si încercare, destinate sa efectueze operații de încercare si 

măsurare, in vederea obținerii unor date privind caracteristicile unui produs.  

Planul de urmărire curenta se va decurge după următorul program:  

• se inspectează construcțiile la interior și exterior, respectiv se parcurg toate 

aleile și platformele realizate si se constata degradările, defecțiunile descoperite 

prin observații vizuale, sau cu dispozitive simple de măsurare;  

• se constata poziția porțiunii sau zonei cu defecțiuni; preluarea preliminara a 

acestor date se va face in raportul Jurnalul evenimentelor;  

• se interceptează defecțiunile constatate si se anunță persoanele cu decizii de 

intervenție; in cazul constatării posibilităților de producere a unor avarii , se vor 

lua masuri de alarmare si atenționare a utilizatorilor.  

Urmărirea curenta se va efectua de trei ori pe an, in mod obligatoriu primăvara, după topirea 

zăpezii, si in mod obligatoriu după producerea de evenimente deosebite (seism, inundații, 

explozii, alunecări de teren).  

Urmărirea curenta trebuie sa reflecte toate evenimentele (degradările) care au loc pe toate 

elementele construite din ansamblul Bazei Sportive, de asemenea lucrările de întreținere 

periodica vor fi consemnate in cartea construcției in urma urmăriri curente. În cadrul proiectului 

tehnic se va întocmi un program cu monitorizarea in perioada de garanție. 

PROGRAM DE MONITORIZARE IN PERIOADA DE GARANTIE 

Prin activitatea de urmărire si control tehnic de siguranța ( monitorizare ) se garantează ca: 

• lucrările s-au realizat conform proiectului si sistemele de protecție sunt 

funcționale, este asigurata detectarea problemelor care pot sa influențeze 

factorii de mediu după finalizarea  

• metodele aplicate pentru control, prelevarea si analiza eventualelor probe sunt 

cele standardizate, 

In programul de monitorizare se urmaresc : 

1. Apele de suprafata - Prin lucrările executate se asigura evacuarea controlata a apelor 

de pe platformele carosabile și pietonale si din sistemele de evacuare ,guri de scurgere 

și rigole. Se va monitoriza evoluția infiltrațiilor si acțiunea apei, urmarirea nivelului 

apelor in perioadele cu ploi torențiale  

2. Urmărirea stării tehnice a construcțiilor și amenajărilor in urma exploatării .- Urmărirea 

si controlul stării tehnice se va face conform program de urmărire, pe toata durata de 

garanție. Durata monitorizării este pe toata perioada de exploatare de la recepția 

lucrării. Daca observațiile directe, vizuale arata o degradare a stabilității zonei sau 

construcțiilor, va fi necesar sa se recurgă la masuri de atenuare.In cazul in care se 

constata deteriorări avansate, beneficiarul va solicita întocmirea unei expertize 

tehnice. 

REVEDERI PRIVIND INSPECTAREA EXTINSA A CONSTRUCTIILORRESPECTIV A 

DRUMURILOR  
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In cazuri deosebite ca: deteriorări semnificative din evenimente exceptionale ca : cutremur, 

foc, alunecari de teren se executa o inspectie extinsa. Inspectia extinsa se executa de catre 

specialisti atestati.  

Aceasta expertiza se încheie cu un raport scris cu constatările si masurile necesare a fi luate 

pentru înlăturarea efectelor acestor degradări. Acest raport se include in Cartea Tehnica a 

construcției si se vor lua toate masurile pentru reparații, consolidări înscrise in acest raport. 

In cazul in care se constata deteriorări avansate, beneficiarul va solicita întocmirea unei 

expertize tehnice. 

INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR, EXPLOATAREA, 

INTRETINEREA Sl REPARATII  

Reparatiile de intretinere trebuie executate in timp cat mai scurt de la producerea degradarilor 

si nu mai tarziu de data de 15 septembrie a anului respectiv. 

Toate lucrarile ce se executa pe platforma străzii vor fi precedate in mod obligatoriu de 

executarea semnalizării corespunzătoare a locurilor de munca si de instructajul de protecția 

muncii la care conducatorii proceselor de productie il vor face personalului muncitor. 

Zonele din interiorul incintei vor fi izolate față de public pe toată durata executării respectivelor 

lucrări. 

NORME DE PROTECŢIA MUNCII 

La execuția lucrărilor de construcții-montaj se va avea în vedere şi normele de protecția 

muncii. Având în vedere că activitatea de construcții se desfășoară într-o unitate cu alt profil 

economic decât cel al executantului, atât normele care se vor aplica cât și măsurile care se 

vor lua, vor fi mai numeroase și cu o urmărire a lor mai stricta. 

Se va avea în vedere în primul rând "Legea protecției muncii nr. 90/1996" promulgată de 

președintele României prin Decret nr. 290 din 11 iulie 1996, in urma adoptării ei in Camera 

Deputaților si Senat in data de 25 iunie 1996. Normele de protecţie a muncii stabilite prin legea 

sus menţionată reprezintă un sistem unitar de măsuri şi reguli aplicabile tuturor participanţilor 

la procesul de muncă. Prevederile acestei legi se aplică tuturor persoanelor juridice si fizice 

la care activitatea se desfășoară cu personal angajat pe baza de contract individual de muncă 

sau în alte condiții aplicate de lege. 

Aceste norme se vor respecta împreuna cu Normele specifice de protecție a muncii, elaborate 

pe activități si grupe de activități caracteristice. Normele specifice de securitate a muncii s-au 

emis de către Ministerul Muncii si Protecției Sociale.  

De asemenea persoanele juridice sau fizice au obligația de a elabora si respecta propriile 

instrucțiuni de securitate a muncii împreuna cu Normele generale de protecție a muncii; se 

vor respecta şi normele cuprinse in "Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în 

construcţii". Acest regulament a fost aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 de către MLPAT, 

in conformitate cu Hotarirea Guvernului nr.795/1992 şi în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 

11/1992 si Decretului nr. 223/1992.  

Prevederile regulamentului sunt obligatorii la executarea lucrărilor de construcţii şi a 

instalaţiilor aferente lor, la montajul utilajelor tehnologice, la folosirea utilajelor pentru 

construcţii, precum si la lucrări de reparaţii si consolidări de construcţii, atit in sectorul de stat, 

cât si in cel particular. 
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Pentru lucrările care nu se găsesc in normele de protecție a muncii, agenții economici vor 

întocmi instrucțiuni proprii de lucru si de protecția muncii, in baza proiectului de execuție, sau 

in cazul mașinilor si utilajelor, pe baza cărții tehnice a acestora. 

Obligaţiile si răspunderile privind securitatea muncii vor fi cuprinse in mod obligatoriu in fişa 

postului. 

In cazul apariţiei unor categorii noi de lucrări, sau al unor procese tehnologice ce au procedee 

noi de lucru, este obligatoriu sa se completeze acest regulament cu instrucţiuni noi, 

corespunzătoare, de protecţia muncii.  

Beneficiarul este obligat a completa cartea tehnica si a evidenția in anexa aiesteia toate 

degradările constatate precum si masurile tehnice de remediere si termenele de execuție. 

LUCRARI DE ÎNTREȚINERE CURENTE 

Prin întreținerea construcțiilor și amenajărilor exterioare se înțelege ansamblul de lucrări de 

îngrijire si reparații destinate sa le mențină in stare cat mai buna ca aspect, igiena si viabilitate 

in toate anotimpurile. Lucrările de întreținere a acestora pot consta din: 

• curățirea murdăriei prin maturarea si îndepărtarea acesteia; combaterea prafului 

prin stropirea zilnica cu apa si spălări periodice;  

• înlăturarea gropilor; întreținerea de iarna prin curățarea si îndepărtarea zăpezii 

si îndepărtarea poleiului; 

• reparații la diferite elemente constructive si instalații;  

• verificarea stării tehnice a tuturor indicatorilor de circulație  

• verificarea stării de funcționare a corpurilor de iluminat; 

• golirea coșurilor de gunoi stradale; 

• ștergerea prafului și îndepărtarea oricăror reziduuri aderente la suprafața 

mobilierului urban. 

• Tunderea vegetației și îndepărtarea buruienilor sau a speciilor vegetale invazive. 

• Verificarea și dezinfectarea periodică jocurilor pentru copii și a aparatelor de 

fitness. 

• Curățarea periodică a sifoanelor de pardoseală exterioare și interioare, a gurilor 

de colectare a apelor pluviale și a rigolelor. Curățarea jgheaburilor și burlanelor. 

Îndepărtarea masei vegetale moarte (frunzelor) de pe terasele și acoperișurile 

construcțiilor. 

• Curățarea lunară a panourilor fotovoltaice prin pulverizare cu apă și ștergere. 

REPARATII CURENTE 

Reparațiile trebuie realizate in timpul cel mai scurt de la procedura degradărilor, avându-se in 

vedere urmatoarele metode: 

• reparatii la burdusiri, fagase, denivelari locale la platforme; 

• reparatiile fisurilor si crapaturilor deschise; 
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• desfacerea aleilor, refacerea stratului de fundare și remontarea dalelor 

desfacute 

• refacerea vopsitoriilor pe zonele afectate de coroziune la confecțiile metalice 

TRASAREA PE TEREN A CONSTRUCŢIILOR  

Trasarea pe teren a construcțiilor se va face ținând cont de planul de situație privind trasarea 

și în conformitate cu normele în vigoare. Se vor respecta în primul rând prescripțiile specifice 

cuprinse în STAS 9824/1-75 "Trasarea pe teren a construcțiilor civile, industriale și 

agrozootehnice " și în STAS 9824/0-75 "Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcțiilor. 

Prescripții generale". 

De asemenea se va tine cont şi de prescripțiile specifice din standardele STAS 9824/2-75 si 

STAS 9824/3-75 referitoare la trasarea drumurilor si lucrărilor geotehnice. Aplicarea pe teren 

a bazei de trasare se va face de către proiectant. Aplicarea pe teren a rețelei de trasare şi 

trasarea construcțiilor se va face de către executantul construcțiilor. Toleranțele admise vor fi 

conform punctelor 4.2, 4.3, si 4.4 din cadrul prescripțiilor prevăzute în STAS 9824/1-75. Se va 

avea în vedere şi Normativul C83-75 " îndrumător privind executarea trasării de detaliu la 

construcții". 

8.4 Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

La nivelul Administrației Publice din Romania, exista un număr limitat de manageri publici, 

aproximativ 300, un număr foarte mic raportat la dimensiunea administrației. Dintre aceștia, 

peste jumătate activează in structuri care gestionează sau implementează proiecte. Ca o 

paralela intre managerul public si managerul de proiect, primul poate fi regăsit doar in sectorul 

public, pe când al doilea – atât la nivelul instituțiilor publice, cat si la nivelul instituțiilor private. 

Exista însă o deosebire: managerii de proiect ca funcție nu exista in instituțiile publice si 

recomandam ca ar trebui sa existe o profesionalizare in acest sens. Funcția de manager de 

proiect ar trebui sa fie recunoscuta nu doar pentru managerii publici, ci pentru toate funcțiile 

din domeniul gestionarii proiectelor publice. 

Recomandam astfel instituției beneficiare a instrui un manager de proiecte sau contractante 

unei instituții de consultanță care sa dețină o astfel de calificare. O buna gestionare si 

manageriere a proiectului este esențială pentru succesul proiectului.  

9 Concluzii şi recomandări 

Implementarea investiției propuse – Baza Sportivă Câmpeni – va genera un element local de 

atractivitate, atât la nivel local cât și la nivel regional. Prin crearea acestei dotări se realizează 

primul obiectiv de acest tip din localitate, precum și din arealul limitrof. Aceasta poate promova 

un stil de viață mai sănătos prin oferirea dotării necesare pentru angajarea în mai multe 

categorii de sporturi. 

Obiectivul are potențialul de a atrage turism specializat – cantonamente și tabere de sport – 

la nivel regional, precum și turism ocazional prin atragerea turiștilor care sunt cazați în unitățile 

de primire turistică de pe Valea Arieșului. Configurația lui permite organizarea de evenimente 

cu profil cultural și de agrement (festivaluri de muzică, film, etc. sau sportive) care pot să 

genereze o atractivitate suplimentară pentru zonă, generând premisele unei dezvoltări 

economice a zonei.  
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De asemenea, acest complex sportiv completează patrimoniul de dotări urbane a localității cu 

o componentă care până la momentul de față nu există.  

Nu în ultimul rând, complexul poate funcționa ca și nod intermodal – de transfer al pacienților 

din zonă din mijloace terestre de transport în mijloace de zbor, asigurând un acces mai rapid 

al pacienților critici la baze de tratament superior dotate.  

10 Piese Desenate 

• A0.1 Plan de încadrare 

• A0.2 Plan de situație – situația existentă – plan parcelar – sc. 1:1000 

• A0.3 Plan de situație – situația existentă – plan parcelar – topo sc. 1:1000 

• A0.4 Plan de situație – situația propusă – delimitarea zonei de achiziție– sc. 1:1000 

• A0.5 Plan de situație – propunere mobilare bază sportivă – sc. 1:250 

• Detalii amenajari parc 

o A0.6 Detaliu amenajare gradena acces sc. 1:20 

o A0.7 Detaliu alee – sectiune curentă sc 1:10 

o A0.8 Detaliu alee si zona de sedere  sc 1:10 

o A0.9 Detaliu alee si zona pietris ornamental sc 1:10 

o A0.10 Detaliu alee principală sc 1:10 

o A0.10 Detaliu imprejmuire teren de fotbal sc 1:10 

o A0.11 Detaliu imprejmuire teren de tenis sc 1:10 

o A0.12 Detaliu imprejmuire teren de basket sc 1:10 

• Clădirea C1 

o A1.1 Plan subsol sc. 1:100 

o A1.2 Plan parter sc. 1:100 

o A1.3 Plan invelitoare sc. 1:100 

o A1.4 Secțiunea A-A sc. 1:100 

o A1.5 Fatada principală și posterioară sc. 1:100 

o A1.6 Fatada laterală sc. 1:100 

• Clădirea C2 

o A2.1 Plan parter sc. 1:100 

o A2.2 Plan etaj sc. 1:100 

o A2.3 Sectiunea A-A sc. 1:100 

o A2.4 Sectiunea B-B sc. 1:100 
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o A2.5 Fatade laterale sc. 1:100 

o  A2.6 Fatada principală și posterioară 

 

Cluj-Napoca,        Proiectat 

20.12.2022       arh. Călin Șerban Spânu 
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