
  

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

        HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri” 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2014; 
        Având în vedere raportul nr.13985/2014 întocmit de Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii  prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul 
de investiţii „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.28/2008, 
modificată şi completată, referitoare la aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi a 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţi; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 
alin.2  şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală;  
      

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă  Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Stadion de 

atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri”, având următorii indicatori 
tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 7.694,90  mii lei  (inclusiv TVA) 
    respectiv                     1.695,70 euro 

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 6.720,86  mii lei (inclusiv TVA)  
     respectiv                                             1.481,05 euro 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 6 luni  
  3. Capacităţi                        - 20.250 mp. 

             (1 euro=4,5379 lei) 
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 



  

Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 
Serviciul Investiţii şi Achiziţii 
Nr.13985 /________2014                    Se aprobă, 
               Primar, 
              Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 

RAPORT 
 

Pentru adoptarea  unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova privind   
aprobarea   studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii   

„Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri” 
 
 

Necesitate si oportunitate 
 
 Construirea unui stadion de atletism la standarde I.A.A.F. este importanta pentru Municipiul Craiova in 

primul rand din perspectiva promovarii rezultatelor foarte bune obtinute la competitiile din ultimii ani, rezultate 

sustinute puternic de un istoric si o traditie pe care o au cluburile si atletii craioveni in competitiile nationale si 

internationale (campionate balcanice, europene, universitare, mondiale si olimpiade).  

Inexistenta unei astfel de arene la standarde face imposibila organizarea de competitii, iar antrenamentele 

sportivilor se desfasoara in prezent intr-un stadion care nu permite antrenamentul pentru anumite probe: lungime, 

triplusalt, saritura in inaltime, fapt pentru care exista foarte putini atleti la aceste probe, majoritatea doar legitimati 

la cluburile din Craiova, dar care se antreneaza in alte orase, crescand astfel costurile pentru cluburi. Singurul 

stadion din regiune care permite un antrenament corect este cel din Municipiul Ramnicu Valcea, aflat la 130 km de 

Municipiul Craiova. 

Acest stadion va putea fi folosit inclusiv pentru disputarea unor competitii nationale de fotbal la standarde 

interationale UEFA si FIFA. 

In prezentul studiu de fezabilitate sunt propuse trei scenarii tehnico-economice: 
 
Scenariu negativ (pesimist)    - caracterizare SN 
- nerealizare, („DO NOTHING”), lipsa oricaror lucrari de realizare a stadionului;  
 
    Scenariu dezavantajos (nerealist)   - caracterizare SD 
- executare investitie maximala, incluzand costurile pentru acoperirea tuturor tribunelor, instalatiei de nocturna si 

a sistemului de acces al spectatorilor; 
 
Scenariu activ (optimist)             - caracterizare SA  
- realizare lucrare de investitii “Stadion de atletism cu capacitate de peste 5.000 locuri” 
 
Analiza şi selecţia scenariilor optime a fost dezvoltată în deplină concordanţă cu planurile de dezvoltare şi 

cu obiectivele stabilite de către Beneficiar. Scenariile au fost definite de caracteristicile importante ale activităţii 
desfăşurate de către Beneficiar: activităţi de administrare, dezvoltare de noi obiective de investitii, cresterea 
gradului de participare si implicare a populatiei tinere in activitati sportive, crearea de spatii de recreere pentru 
locuitorii Municipiului Craiova, judetul Dolj. 

 
Evaluarea scenariilor selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii 
tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri)  
 

 
1. Optiunea V0 (varianta zero) = variantă fără investiţie; 



  

 
Varianta se refera la ipoteza in care nu se realizeaza investitia denumita „Stadion de atletism cu capacitate 

de peste 5.000 locuri”. In acest caz nu se va rezolva problema inexistentei unui stadion de atletism pentru 
antrenamente si desfasurarea competitiilor, implicit dezvoltarea atletismului local.   
 
 In varianta fara investitie se evidentiaza urmatorii factori negativi: 

- indepartarea populatiei tinere de la practicarea sporturilor de vara, prin lipsa unui spatiu adecvat de 
antrenament si de atractie pentru urmarirea competitiilor sportive de top din acest segment; 
- pierderea motivatiei datorita lipsei facilitatilor de practicare a acestor sporturi. 
-  conditiile de antrenament ale sportivilor nu se vor imbunatatii, determinand  astfel indepartarea acestora 
catre alte cluburi. 

  
 

2. Optiunea V1 (varianta medie)             = variantă cu investiţie medie; 
 Varianta se refera la ipoteza in care se realizeaza investitia de baza denumita „Stadion de atletism cu 
capacitate de peste 5.000 locuri”.  In acest caz se realizeaza investitia de baza, avand toate elementele si standardele 
desfasurarii in bune conditii a competitiilor sportive.  

In acest caz toate elementele negative specificate in capitolele anterioare ale prezentului studiu de 
fezabilitate, se vor elimina, determinand astfel indeplinirea obiectivelor stabilite.  De asemenea se indeplinesc 
conditii de desfasurare a competitiilor de atletism la standardele I.A.A.F, totodata toti factorii pozitivi.    
 

In varianta cu investitie medie se evidentiaza urmatorii factori pozitivi: 
- incurajarea populatiei tinere de la practicarea sporturilor de vara, prin construirea unui spatiu adecvat de 
antrenament si de atractie pentru urmarirea competitiilor sportive de top din acest segment; 
- motivarea sportivilor pentru performanta prin crearea facilitatilor de antrenament la standarde 
internationale. 
 
3. Optiunea VMAX (varianta maximă)              = variantă cu investiţie maximă;  

 
Varianta se refera la ipoteza in care se realizeaza investitia maxima denumita „Stadion de atletism cu 

capacitate de peste 5.000 locuri”, avand in plus fata de investitia medie costurile cu realizarea instalatiei de 
nocturna, sistemului de acces al spectatorilor, prevazut cu turnicheti si montarea unui acoperis pe toata suprafata 
tribunelor. Evident, in acest caz, toate elementele negative specificate in capitolele anterioare ale prezentului studiu 
de fezabilitate se vor elimina, determinand astfel indeplinirea obiectivelor stabilite.  

Elementele suplimentare prevazute in aceasta varianta ridica standardul competitional, in sensul ca arena 
respectiva poate gazdui si alte competitii sportive la nivel mai ridicat decat cele din varianta medie. Avand in vedere 
insa faptul ca aceste competitii de nivel european si mondial sunt in numar limitat, sansele ca stadionul sa 
gazduiasca in viitorul apropiat nu sunt relevante, pentru a face in acest moment si aceasta investitie suplimentara.  
 
Descrierea constructiva a variantei cu investiţie medie: 

 Terenul aferent investitiei propuse se afla in administrarea Municipiului Craiova. 
Descrierea funcţională a variantei cu investiţie medie: 
 

 Corpul Cladire va avea  
• Regim de inaltime                               P + 3 
• H max     20 m 
• S construita la sol     903 mp 
• S construita desfasurata    3.892 mp 
• Categoria de importanta                         C 
• Gradul de rezistenta la foc                        III 

 
 
 

 PARTER 
 acces principal, hol de receptie  
 vestiare sportivi  
 vestiare arbitrii 
 grupuri sanitare + dus sportivi 
 cabinet medical 
 post control antidoping 
 camera delegat 
 scara acces presa 
 scara acces V.I.P. 
 spatii tehnice (centrala termica, generator) 

 
 ETAJ 1 
 sala conferinte 



  

 camera lucru presa 
 camera fotografi 
 snack bar 
 grupuri sanitare presa si V.I.P. 
 sala fitness 
 sauna / recuperare  
 scari evacuare situatii de urgenta 

 
 ETAJ 2 
 hol acces spectatori 
 grupuri sanitare spectatori 
 puncte de prim ajutor 
 snack bar 
 scari evacuare situatii de urgenta 

 
 ETAJ 3 
 spatii tehnice 
 scari evacuare situatii de urgenta 

 
 ETAJ 4 
 spatii comentatori sportivi 
 studiouri radio/TV 
 camera supraveghere video 
 camera control lumina 
 birou executiv 
 birou observator 
 scari evacuare situatii de urgenta 

 
 Functiuni tribune 
 tribuna principala 596 locuri 
 tribune spectatori 4.432 locuri 
 parapeti 
 scari evacuare situatii de urgenta 

 
 Functiuni amenajare teren: 

 
o teren fotbal 
o pista atletism 400m 
o pista saritura in lungime si triplusalt 
o groapa cu apa 
o baza sportiva pentru aruncarea cu sulita 
o baza sportiva pentru aruncarea cu discul si ciocanul 
o baza sportiva pentru aruncarea cu discul 
o baza sportiva pentru sarituri cu prajina 
o baza sportiva pentru aruncarea cu greutati 
o baza sportiva pentru saritura in inaltime 
o linia de sosire 

 
 Teren fotbal 
 - Dimensiunile terenului vor fi conforme cu prevederile UEFA. Se recomanda ca dimensiunile sa fie 

105x68m.  
 - Suprafata de joc din gazon natural va fi executata conform prevederior in vigoare. Acesta se compune 

din: 
o Rulouri gazon natural 
o strat drenat din pietris sau balast 
o pamant vegetal 
o sistem incalzire gazon 
o Bancile de tusa vor fi amplasate simetric fata de prelungirea liniei de mijloc a terenului. Fiecare banca 

are locuri pentru cel putin 10 persoane. Vor fi amplasate la o distanta de cel putin 2.5-3.5m fata de linia 
de tusa a terenului. 

 
 Pista atletism va fi prevazuta cu opt culoare de alergare. Dimensiunile vor fi de 400m x 9,76m. Suprafata de 

alergare va fi una artificiala. Aceasta se compune din: 
o suprafata de alergare va fi realizata din  imbracaminte sintetica omologata, tip tartan. 
o Strat de piatra compactata 
o Beton asfaltic 

             



  

 Pista saritura in lungime va fi una de dimensiuni normale: minim 40m lungime x 1.22m latime. Va servi atat 
pentru saritura in lungime cat si pentru triplu salt. Linia pragului va fi semnalata conform regulamentelor 
in vigoare: 1m pentru saritura in lungime si 9-11m pentru triplu salt de la extremitatea cea mai apropiata a 
gropii cu nisip. Suprafata de alergare va fi una artificiala. Aceasta se compune din: 
o suprafata de alergare va fi realizata din  imbracaminte sintetica omologata, tip tartan. 
o Strat de piatra compactata 
o Beton asfaltic 

 
        Groapa cu nisip va avea dimensiuni de 2.75x9.00m. Va fi marginita de borduri prefabricate in beton. Acestea 
vor fi prevazute cu extremitatea superioara din cauciuc. 

 
Avantajele scenariului recomandat: 
Scenariul recomandat a fost considerat acela care atinge gradul cel mai înalt de utilitate, profitabilitate 

tehnica si functionalitate, dar şi sub aspect economico-social, considerand elementele din scenariul maximal ca 
putand fi realizate ulterior finalizarii si intrarii in functiune a investitiei propuse, fara sa necesite lucrari ample de 
executie sau interventia asupra stadionului sau cladirii aferente. 

  
 Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând  terenuridin intravilan 
      

Total – 20.250 mp de teren ocupat 
 

 SOLUTIA ADOPTATA :  variantă cu investiţie medie, scenariul recomandat şsi  de către elaborator 
prin care se propune realizarea functionala a lucrarii de investitii „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5.000 
locuri”. 

 
 
 În concluzie 
 În conformitate cu art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art.36 alin.2 
lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea 
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
 Propunem spre aprobare studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Stadion de atletism cu 
capacitate de peste 5000 de locuri” - varianta medie, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) =  7.694,90 lei,   

                respectiv                                     1.695,70 euro (1 euro = 4,5379 lei) 
din care: 
- construcţii+montaj (C+M)                          =  6.720,86 lei,  
               respectiv                  1.481,05 euro          

Durata de realizare a investitiei = 6 luni 
 
Capacitati:                                                         20.250 mp   

 
  

Director executiv, 
Mihaela Anamaria Covaci 

 
 
 

Întocmit, 
insp. C-tin Neagoe 
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