
Salã de sport de 3.300
de locuri la Turda

I
nfrastructura sportivã a in-
trat în atenþia autoritãþilor

în ultima perioadã ºi acest

lucru se vede în numãrul de

stadioane noi care au fost

construite. A venit rândul

sãlilor de sport sã intre în circuitul

proiectare-execuþie.

Contractul de finanþare pentru

construirea unei sãli de sport în Tur-
da a fost semnat, în prezenþa minis-
trului Lucrãrilor Publice, Dezvoltãrii

ºi Administraþiei, Ion ªtefan. Sala ar

urma sã fie predatã în 30 de luni, iar

valoarea contractului derulat de CNI

este de aproape 65,5 milioane de

lei.Arena se va realiza în cadrul sub-
programului Sãli de sport, parte a

Programului Naþional de Construcþii

de Interes Public sau Social

(PNCIPS), derulat de Compania Na-
þionalã de Investiþii (CNI), instituþie

care funcþioneazã sub autoritatea

Ministerului Lucrãrilor Publice, Dez-
voltãrii ºi Adminsitraþiei (MLPDA).

Clãdirea va beneficia de bazin de

înot, vestiare cu duºuri ºi grupuri sa-
nitare aferente pentru sportivi, an-
trenori, arbitri, oficiali, salã de forþã,

saunã, cabinete medicale ºi antido-

ping, camere pentru recuperare

sportivi (masaj ºi fizioterapie), salã

VIP, salã pentru conferinþe presã etc.

Construcþia va avea o capacitate to-
talã de 3.320 de locuri, din care 56

destinate persoanelor cu dizabilitãþi

ºi însoþitorilor acestora, ºi va putea fi

omologatã internaþional pentru

competiþii de handbal, baschet sau

volei.Valoarea totalã a contractului

este de 65.438.957,52 lei (cu TVA,

taxe ºi cote), iar finanþarea se va rea-
liza, în condiþiile legii, de cãtre

MLPDA, prin CNI.

Durata contractului încheiat cu

Asocierea ACI Cluj & Prodesign

Engineering & Construction este de

30 de luni, din care 6 luni de proiec-
tare ºi 24 luni de execuþie. În pre-
zent, Compania Naþionalã de Inve-
stiþii mai are în derulare alte patru

sãli de sport polivalente/ multifunc-
þionale în municipiile Piteºti (jud.

Argeº), Oradea (jud. Bihor), Constan-
þa (jud. Constanþa) ºi Tulcea (jud.

Tulcea), a cãror valoare totalã este

de peste 371 de milioane de lei.
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