
Stadion modern la Piteºti

F
otbalul autohton de-

vine mai bogat cu

…un stadion. O fostã

campioanã naþionalã

- FC Argeº - va avea o

"casã" nouã.

Contractul de proiectare pen-

tru noul stadion "Nicolae Do-

brin" a fost semnat luna trecutã,

chiar în ziua în care FC Argeº

împlinea 68 de ani de activitate.

Câºtigãtorul licitaþiei privind

proiectarea noului stadion este

Asocierea S.C. Tecon S.R.L .

(Ofertant lider) - S.C. Popp &

Asociaþii S.R.L. (Ofertant) - S.C.

Sam Proiect Grup S.R.L. (Sub-

contractant) - S.C. MC General

Construct Enginering S.R.L.

(Subcontractant) S.C. BB&Aso-

ciaþii Design SRL (Subcontrac-

tant). Potrivit autoritãþilor loca-

le: "Echipa de proiectare care va

realiza studiul de fezabilitate

pentru viitorul stadion "Nicolae

Dobrin" din Piteºti va fi coordo-

natã de arhitecþii de la Tecon în

calitate de proiectant general ºi

de inginerii de structurã de la

Popp ºi Asociaþii. Echipa este al-

cãtuitã din specialiºti, arhitecþi,

ingineri de rezistenþã ºi de insta-

laþii cu experienþã în realizarea

proiectelor complexe pentru in-

frastructuri sportive, fiind impli-

caþi în realizarea studiilor de fe-

zabilitate ºi a proiectelor ce au

fost implementate la stadioane-

le "Lia Manoliu", Steaua, Rapid,

"Ilie Oanã", precum ºi la un nu-

mãr important de sãli de sport ºi

bazine de înot în România.

Municipalitatea piteºteanã îºi

propune o abordare holisticã

asupra amplasamentului din

Trivale, pentru a deschide prin

acest proiect o nouã zonã de

dezvoltare în oraº, care sã aco-

modeze, într-un concept de mi-

xed-use, funcþiuni sportive com-

plementare - stadion ºi bazã de

antrenament pentru fotbal, dar

ºi bazã pentru atletism de înaltã

performanþã, hoteluri, dotãri co-

merciale, sportive ºi de recreere

pentru publicul larg ºi spaþii de

parcare ce vor deservi întregul

amplasament".

Valoarea contractului de pro-

iectare este de 375.942,30 lei

fãrã TVA ºi se finanþeazã din bu-

getul local. Obiectivul de inves-

tiþii "Construire stadion «Nicolae

Dobrin», municipiul Piteºti" este

cuprins pe lista sintezã a Com-

paniei Naþionale de Investiþii.

Stadionul "Nicolae Dobrin" va fi

un stadion de categoria UEFA 4,

pe care se vor putea desfãºura

inclusiv meciuri internaþionale

(Champions League, Europa Le-

ague, Campionatele Europene)

având o capacitate de 15.000 de

spectatori (tematicã de culori

alb-violet), suprafaþa terenului

de joc mixtã (hybrid grass) ºi si-

stem de iluminare a faþadei prin

tehnologie LED care sã permitã

iluminarea arhitectonicã a sta-

dionului în culorile echipei gaz-

dã, un muzeu al clubului cu spa-

þiu pentru trofee ºi un magazin

de prezentare al FC Argeº de

175 de mp.

Printre dotãri se vor regãsi:

salã de forþã de minimum 500

mp, douã sãli pentru saunã, salã

de recuperare, cabinet medical,

cabinet antidoping, tribune cu

locuri individuale structurate pe

sectoare ºi inele, locuri pentru

spectatorii cu handicap locomo-

tor ºi însoþitorii acestora, foaier

de primire cu garderobe ºi pun-

cte comerciale, salã de antrena-

ment multifuncþionalã, spaþii

dedicate mass-media, loje desti-

nate VIP, spaþii de alimentaþie

publicã, sãl i de conferinþã,

birouri.
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