
400 DE TERENURI DE SPORT PENTRU 

ROMÂNIA



CADRUL LEGAL

► Prin Hotărârea nr. 232/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii

Guvernului nr. 1.093/2013 s-a declarat de interes public și de importanță

națională organizarea efectivă la București a unor meciuri din cadrul Turneului

final și s-a constituit Comitetul interministerial de coordonare pentru

organizarea și susținerea candidaturii României și pentru organizarea Turneului

final al Campionatului European de Fotbal 2020

► Una dintre condițiile asumate de către Guvernul României prin dosarul de

candidatura depus la sediul UEFA în 26.04.2014 a fost aceea de

construire/modernizare a unui număr de 400 de terenuri de fotbal în toate

județele din România

► Obiectivele de investiții vor fi realizate în cadrul subprogramului Complexuri

sportive din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau

Social, implementat de CNI



SELECȚIA AMPLASAMENTELOR PRIVIND CONSTRUIREA BAZELOR SPORTIVE

► La solicitarea CNI

► FRF a transmis:

 150 de propuneri pentru Baze sportive de Tip 1 (însumând un total de

300 de terenuri) precum și 25 de rezerve

 6 propuneri pentru Baze sportive de tip 2 pentru nevăzători

► Ministerul Educației Naționale a transmis:

 100 de propuneri (însumând un total de 100 de terenuri) pentru Baze

sportive de tip 2 precum și 25 de rezerve

► În urma punerii la dispoziție a propunerilor FRF și MEN, CNI a transmis o adresă

către potențialii beneficiari în vederea depunerii de solicitări. Termenul limită

de depunere a solicitărilor a fost 1 iulie 2019

► Până în prezent, CNI a primit un total de 228 de răspunsuri de la beneficiari:

► 11 cereri de renunțare

► 61 de solicitări au fost complete în vedere introducerii în lista sinteză

► 156 de solicitări necesită completări ale documentației în vederea

introducerii în lista sinteză



REPARTIȚIE PROPUNERI FRF ȘI MEN LA NIVELUL JUDEȚELOR ROMÂNIEI



PROMOVAREA ȘI CONTRACTAREA BAZELOR SPORTIVE

► În urma transmiterii de către beneficiari a documentației complete necesare

promovării, toate obiectivele de investiții vor fi introduse pe Lista sinteză a

subprogramului Complexuri sportive din cadrul Programului Național de

Construcții de Interes Public sau Social

► În vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru fiecare dintre

amplasamentele propuse, beneficiarii vor depune următoarele documente:

 Hotărârea beneficiarului de predare a amplasamentului pe perioada

realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcini

 Certificat de urbanism și avizele aferente

 Studii geotehnice și topografice

► Ulterior aprobării indicatorilor tehnico-economici se vor demara procedurile

de achiziție publică pentru proiectare (adaptare la amplasament) și execuție



BAZĂ SPORTIVĂ DE TIP 1 - CARACTERISTICI

► Suprafața minimă de teren necesară construirii este de aproximativ 13.202 mp

(dimensiuni minime lungime 164m, lățime 80,5m)

► Baza sportivă va avea următoarele funcțiuni:

► Teren sportiv fotbal dimensiuni omologate UEFA și FRF cu dimensiuni

105m x 68m cu nocturnă și tribune pentru 500 de spectatori

► Teren sportiv mic ce va fi tușat pentru minifotbal, handbal, baschet, tenis

și va avea dimensiunea de 20m x 40m

► Clădire vestiare și administrativă

► Parcare autovehicule și autocar

► Valoare estimată Baza sportivă de tip 1:

► Combustibil lichid: 8,15 milioane lei (1,6 milioane euro)

► Combustibil solid: 8,16 milioane lei (1,6 milioane euro)



BAZĂ SPORTIVĂ DE TIP 1



BAZĂ SPORTIVĂ DE TIP 1



BAZĂ SPORTIVĂ DE TIP 2 - CARACTERISTICI

► Suprafața minimă de teren necesară construirii este de aproximativ 1.508 mp

(dimensiuni minime lungime 58m, lățime 26m)

► Baza sportivă va avea următoarele funcțiuni:

► Teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis cu

dimensiunile de 20m x 40m

► Clădire vestiare

► Valoare estimată Baza sportivă de tip 2:

► Încălzire electrică: 1,89 milioane lei (393.000 euro)

► Combustibil lichid: 1,94 milioane lei (404.000 euro)



BAZĂ SPORTIVĂ DE TIP 2



BAZĂ SPORTIVĂ DE TIP 2



BAZĂ SPORTIVĂ DE TIP 2 PENTRU NEVĂZĂTORI - CARACTERISTICI

► Suprafața minimă de teren necesară construirii este de aproximativ 1.144 mp

(dimensiuni minime lungime 44m, lățime 26m)

► Terenul de fotbal are o suprafață de joc de 20m x 40m iar marcajele terenului

sunt conforme cu cerințele IBSA (International Blind Sports Federation)

► Pe una din laturile lungi se vor amplasa 2 bănci de câte 10 scaune pentru

rezerve și antrenori

► Terenul va fi dotat și cu o instalație pentru iluminat nocturn

► Valoare estimată Baza sportivă de tip 2 pentru nevăzători: 274.000 lei (57.000

euro)



Vă mulțumim!


