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RAPORT DE INFORMARE 

 

Referitor obiectiv de investiții: Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri 
Contract: 117394/14.08.2014 
Executant: Asociația S.C. AB Tehnica S.R.L. și K-BOX Construction & Design S.R.L. prin 
lider de asociație S.C. AB Tehnica S.R.L. 
Proiectant: K-BOX Construction & Design S.R.L. 
Proiect nr.: KB_84 

 

 

 La baza proiectului tehnic a stat Studiul de Fezabilitate (Proiect nr. 1/2014) elaborat 

de firma S.C. Butterfly Effect S.R.L. Acesta prevedea trei variante (opțiuni): varianta zero 

(nu se realiza nicio investiție), varianta medie (varianta cu investiție medie), varianta 

maximă (varianta cu investiție maximă). Prin studiul de fezabilitate chiar dacă investiția este  

denumită „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri” acest stadion putea fi 

folosit inclusiv pentru disputarea unor competiții de fotbal. Acest lucru era de dorit din 

perspectiva faptului că noul Stadion de  fotbal Ion Oblemenco urma să fie inaugurat după 

realizarea stadionului de atletism. În acest moment acest lucru nu mai este de actualitate dat 

fiind stadiul avansat al lucrărilor noului Stadion de fotbal Ion Oblemenco. 

 Derularea realizării investiției „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 

locuri” a fost prevăzută a se desfășura în 3 faze: 

1. Proiectarea și execuția construcției corpului de clădiri și terenului de competiții atât 

pentru atletism cât și pentru fotbal; 

2. Realizarea instalației de nocturnă, a sistemului de acces al spectatorilor prevăzut cu  

turnicheți  și montarea unui acoperiș pe toată suprafața tribunelor prin actualizarea 



 

indicilor tehnico-economici prevăzuți în varianta maximă din studiul de fezabilitate.  

3. Achiziția dotărilor pentru desfășurarea competițiilor și amenajarea parcărilor și aleilor 

aferente stadionului. 

 Pentru prima fază s-a derulat procedura de achiziție publică conform legislației în 

vigoare. Deoarece nu s-au prezentat ofertanți, autoritatea contractantă a fost nevoită să 

desfășoare de 3 ori procedura de achiziție publică. În urma evaluării și aplicării criteriului de 

atribuire a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție 

publică „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (P.T.+execuție)” a fost 

declarată câștigătoare oferta depusă de asocierea S.C. AB TEHNICA S.R.L. și S.C. K-

BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. prin lider de asociere S.C. AB TEHNICA 

S.R.L.    

 Contractul de lucrări între Municipiul Craiova și asocierea S.C. AB TEHNICA 

S.R.L. și S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. prin lider de asociere S.C. 

AB TEHNICA S.R.L. a fost semnat în data de 14.08.2014 și este înregistrat cu numărul 

117394. 

 În data de 05.09.2014 constructorul asocierea S.C. AB TEHNICA S.R.L. și S.C. K-

BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. solicită punctul de vedere al  proiectantului 

Stadion de  fotbal Ion Oblemenco în ce privește amplasamentul stadionului de atletism față 

de amplasamentul noului stadion. 

  În data de 10.09.2014  proiectantul Stadionului de  fotbal Ion Oblemenco își da 

acordul asupra amplasamentului propus.Ca urmare constructorul asocierea S.C. AB 

TEHNICA S.R.L. și S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. solicită 

beneficiarului Municipiul Craiova ca prestarea serviciilor de proiectare sa decurgă începând 

cu data de 11.09.2014. 

 Pentru a fundamenta corect proiectarea și investiția constructorul asocierea S.C. AB 

TEHNICA S.R.L. și S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. a comandat pe 

cheltuială proprie un nou studiu geotehnic firmei GEO EXPERT FOUNDATION SRL. 

 Ca urmare a rezultatelor studiului și a raportului tehnic constructorul asocierea S.C. 

AB TEHNICA S.R.L. și S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. a solicitat 

un demers suplimentar de proiectare  începând cu data de 02.10.2014. 

Datorită condițiilor de fundare reieșite din noul studiu geotehnic s-a prelungit termenul de 



 

predare a proiectului până la 28.10.2014. 

 Proiectul tehnic elaborat de S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. a 

fost avizat în comisie de CTE în data de 08.12.2014. 

 În urma depunerii Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire, 

a fost emisă Autorizația de Construire nr. 477/19.05.2015. 

 Ordinul de începere a lucrărilor nr. 75071/20.05.2015 prevede ca dată de începere a 

lucrărilor data de 21.05.2015. 

 În data de 27.05.2015 se semnează procesul verbal de predare/ primire a  

amplasamentului și a bornelor de reper. 

 Dat fiind faptul că obiectivul de investiții este amplasat într-o zonă știută a fi 

mlăștinoasă, în faza de proiectare, executantul a comandat un studiu geotehnic mai sus  

amintit pentru a avea o informație cât mai precisă asupra nivelului apei. În urma acestui 

studiu au rezultat date care au stat la baza proiectului de îmbunătățire a terenului de fundare, 

prin executare de piloți de îndesare, în număr de 400 de bucăți și având un diametru de 

minim 0,5 m, până la adâncimea de -6m, adâncime ce poate oferi un strat de fundare 

corespunzător. Tot studiul geotehnic a stat la baza alegerii tipurilor de materiale ce urmau a 

se folosi la realizarea terasamentelor precum și a soluției de epuizare a apelor acumulate în 

urma precipitațiilor. 

 După realizarea piloților de îndesare s-a trecut la realizarea fundațiilor. Totuși, în 

zilele ploioase, acumulările de apă în zonă au fost însemnate, pânza freatică ridicându-se 

atât de mult încât erau necesare 2-3 zile pentru ca apele să se retragă. Astfel, pentru orice zi 

ploioasă, se ajungea la întârzieri și de 4-5 zile, fapt consemnat în jurnalele de șantier și 

rapoartele ANMH înaintate către beneficiar la momentul respectiv. În toată această 

perioadă, terasamentele au fost refăcute deoarece nu se atingea gradul de compactare impus. 

Toate aceste lucruri au dus la decalarea termenului de execuție. 

 De asemenea, odată cu începerea lucrărilor la șantierul adiacent, respectiv construirea 

Stadionului de fotbal Ion Oblemenco, începere ce a coincis cu anotimpul ploios, au început 

probleme foarte grave din cauza epuizării apelor din șantierul acestora către șantierul 

stadionului de atletism, ducând la inundarea efectivă a acestuia. Cantitatea de apă deversată 

din șantierul adiacent a fost atât de însemnată încât au existat perioade în care nivelul apei a 

fost și cu 10-20 cm peste cota terenului amenajat. Acest lucru a dus la deteriorarea în 



 

nenumărate rânduri a terasamentelor realizate precum și la distrugerea drumurilor 

tehnologice de acces cu utilaje (mașini de beton, pompe de beton, macarale, etc) către zona 

de construcție a șantierului. 

 În tot acest timp au început și lucrările de infrastructură pentru suprafețele de joc, 

lucrări ce a fost imposibil să fie duse la bun sfârșit din aceleași considerente, nivelul apei 

ducând la imposibilitatea realizării sistemelor de drenaj și irigații. De asemenea, gradul de 

umiditate din sol nu permitea realizarea infrastructurii suprafeței de tartan. 

 În data de 07.11.2015 expertul geotehnician a înaintat constructorului un raport în 

care explica situația și totodată recomanda  anumite măsuri ce trebuiau luate pentru 

îmbunătățirea acesteia. În urma punerii în aplicare a recomandărilor geotehnicianului 

situația nu s-a îmbunătățit considerabil, luându-se astfel hotărârea ca lucrările să fie 

suspendate pe întreaga perioadă de iarnă, urmând să fie reluate atunci când condițiile 

meteorologice vor permite. 

 În primăvară au fost reluate lucrările, totuși, problemele cu apele pluviale au 

continuat să existe. 

 După finalizarea lucrărilor de infrastructură și trecerea la execuția lucrărilor de 

suprastructură, ritmul de execuție al lucrărilor a fost unul mai alert. 

 În urma celor menționate termenul de execuție a fost decalat. 

 Lucrările executate până în acest moment, sunt lucrări de rezistență în proporție de 

80% ce constau în execuția fundațiilor pentru cele 4 corpuri, grinzile de gradenă, 2 nivele 

din cele 3 ale clădirii administrative, urmând ca în perioada următoare să fie finalizate toate 

lucrările de rezistență. 

 De asemenea s-au executat lucrări pentru pista de atletism care constau în execuția 

sistemului de drenaj, montajul sistemului de irigații, montajul conductelor de protecție 

pentru cablurile de curenți tari și slabi pe sub terenul de fotbal și pista de atletism. 

 Având în vedere că obiectul studiului de fezabilitate la această dată nu mai este de 

actualitate în ce privește obținerea prin această investiție a două funcțiuni și anume stadion 

de atletism și stadion de fotbal, și ținând cont și de faptul că pentru omologarea stadionului 

ca stadion de atletism este necesar un punct de vedere  din partea unei persoane autorizate, 

am solicitat Federației Române de Atletism prin înaintarea unei invitații să desemneze un 

reprezentant care să participe în teren la discuții.  



 

 Astfel în data de 13.09.2016 au avut loc discuții la care au participat: 

−−−− reprezentantul Federației Române de Atletism – d-ul Nicolae Curta, 

−−−− din partea Primăriei Municipiului Craiova  

−−−− Nuță Maria – Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Director 

−−−− Deselnicu Marian – Serviciul Investiții și Achiziții, Șef Serviciu 

−−−− Vâlcea Costel – Serviciul Investiții și Achiziții, Diriginte de Șantier 

−−−− reprezentanții firmei de proiectare Kbox Construction & Design  

– d-ul arh. Fotescu Andrei,  

−−−− d-na Andreea Sburlan 

−−−− din partea constructorului AB Tehnica S.R.L. - d-ul Laurențiu Corcău  

−−−− din partea Clubului Sportiv Municipal Craiova Craiova – d-ul Călin Mircea, Director 

 De asemenea în data de 13.09.2016 la sediul Primăriei Municipiului Craiova a fost 

încheiată minuta nr.  150030 cu ocazia discutării proiectului referitor la investiția „Stadion 

de Atletism cu capacitatea de peste 5000 de locuri”, cu reprezentanții Primăriei 

Municipiului Craiova, firmei de proiectare Kbox Construction & Design, constructorului 

AB Tehnica S.R.L., Federației Române de Atletism, CSM Craiova și Dirigintele de Șantier, 

din care rezultă următoarele idei principale: 

− Proiectul actual satisface cerințele omologării pentru competițiile de atletism de 

categoria a V-a conform normelor I.A.A.F. și conform cerințelor de temă ale 

proiectului inițial, însă omologarea la această categorie nu asigură decât desfășurarea 

de competiții la nivel național; 

− În acest moment al realizării construcției se poate trece la reproiectarea construcției 

pentru realizarea omologării unui stadion la categoria a III-a conform normelor 

I.A.A.F.. Această categorie de omologare asigură desfășurarea de competiții de 

atletism și la nivel internațional, până la competiții europene; 

− Pentru omologarea stadionului de atletism conform I.A.A.F. este necesară la acest 

moment renunțarea la funcțiunea de stadion de fotbal. Astfel se poate renunța și la 

încălzirea gazonului;  

− Nocturna intră în cerințele pentru omologarea la categoria a III-a, conform normelor 

I.A.A.F. 

− Deoarece Municipiul Craiova are o tradiție deosebită în privința performanțelor 



 

internaționale în atletism se impune construirea unui stadion de atletism care să 

îndeplinească standardele superioare conform omologării la categoria a III-a de 

omologare I.A.A.F, atât pentru construcții cât și pentru competițiile ce pot fi 

organizate pe un stadion omologat la această categorie; 

− Analiza stadiului la care a ajuns construcția stadionului de atletism efectuată în 

prezența proiectantului, constructorului, beneficiarului și reprezentantului F.R.A. 

evidențiază că la acest moment conversia proiectului pentru stadion, de la categoria a 

V-a la categoria a III-a se poate face cu mici implicații constructive asupra lucrărilor 

puse în operă la acest moment. 

− Se recomandă sistarea lucrărilor până la definitivarea soluției reproiectate conform 

legislației. Sistarea se va face după finalizarea lucrărilor de rezistență pentru o mai 

bună conservare a șantierului până la reluarea lucrărilor. 

  

 Având în vedere cele de mai sus a apărut oportunitatea și necesitatea realizării 

„Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (P.T.+execuție)” care să 

îndeplinească standardele superioare conform omologării la categoria a III-a de 

omologare I.A.A.F, atât pentru construcții cât și pentru competițiile ce pot fi 

organizate pe un stadion omologat la această categorie. 

 Investiția va contribui la încurajarea populației tinere pentru practicarea atletismului 

prin construirea unui spațiu adecvat de antrenament și de atracție pentru urmărirea 

competițiilor sportive de top din acest segment. De asemenea va ajuta la motivarea 

sportivilor pentru performanță prin crearea facilităților de antrenament la standarde 

internaționale.                 

 Prezenta informare a fost întocmită în baza art.63, alin.(3),lit.b din Legea 

administrației publice locale nr.215/2001 

 

                                                                                

                                                                                       

 

Director executiv  Șef Serviciu 

Nuță Maria     Deselnicu Marian 
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