
INVESTIÞIE DIN FONDURI MDLPA

Oradea are o salã
polivalentã
multifuncþionalã

O
radea are o salã
polivalentã mul-
t i f u n c þ i o n a l ã ,
care va putea
gãzdui diverse
ac þ i un i s p o r-

tive-culturale. Ministrul Dezvolt-
ãrii, Cseke Attila, a declarat cã
noua Salã Polivalentã din Ora-
dea, construitã din fondurile
MDLPA cu 120 de milioane de

lei, este o investiþie de cea mai
înaltã performanþã ºi tehno-
logie, care le va aduce bucurie
tuturor bihorenilor ºi care va
gãzdui atât competiþii sportive,
cât ºi alte evenimente de am-
ploare: "Este un moment de bu-
curie pentru noi toþi cã vom
avea de acum o infrastructurã
modernã sportivã ºi nu numai,
construitã pentru orãdeni, pen-

tru bihoreni, care va fi inaugu-
ratã pe 20 aprilie cu show-ul All
Star Game-ului baschetului
masculin românesc. Vreau sã
menþionez colaborarea foarte
bunã pe care am avut-o cu
Primãria Oradea, care este be-
neficiarul acestei investiþii, fi-
nanþator fiind Ministerul Dez-
voltãrii. Am luat în considerare
solicitãrile primãriei pentru un

sistem de sonorizare mai perfor-
mant, care sã facã faþã ºi la
concerte, respectiv pentru su-
prafaþa de joc pe care o vedeþi
acum, care este cea mai mo-
dernã azi în România".

Noua Salã Polivalentã din Ora-
dea, construitã în trei ani de o
asociere de firme condusã de
Construcþii Erbaºu, va putea
gãzdui 5.300 de spectatori ºi
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este conceputã sã ofere spaþiu
pentru 7.200 de locuri, pentru
diferite evenimente de amploa-
re, nu doar sportive, întâlniri in-
ternaþionale, congrese, concer-
te, expoziþii ºi târguri.

Potrivit managerului de pro-
iect Ionuþ Lapca, Sala Polivalen-
tã are o amprentã la sol de circa
10.000 metri pãtraþi, parter, plus
douã nivele, construitã din ca-
dre de beton armat ºi o ºarpantã
metalicã, cu deschidere de 82
de metri. Pe lângã spaþiul cen-
tral, arena ºi gradene, clãdirea
cuprinde un teren de antrena-
ment prin care se face acces di-
rect din exterior ca sã se monte-
ze cu uºurinþã o scenã, patru ve-
stiare, din care unul personalizat
pentru CSM Oradea, pentru ju-
cãtori, antrenori ºi arbitri, sãli de
forþã, de relaxare, cu saunã, bãi,
zone pentru mass-media, admi-
nistraþie, sectorul pentru VIP-uri.
Ionuþ Lapca a declarat: "Este o
clãdire foarte importantã din
portofoliul nostru, Construcþii
Erbaºu. Ne bucurãm cã am fina-

lizat-o la timp ºi conform proiec-
tului, pe care tot noi l-am reali-
zat. Este o clãdire multifuncþio-
nalã, dotatã la ultimele standar-
de, ce va putea gãzdui competi-
þii sportive de nivel foarte înalt,
FIBA level one, adicã finale de
Champions League la baschet,
dar ºi evenimente cultural-arti-
stice. Suprafaþa de joc este cea
mai bunã din lume, în NBA, în
Statele Unite, toate suprafeþele
de joc sunt ca ºi aceasta. E un
arþar canadian, lemn masiv, de
doi centimetri grosime, peste
padele de cauciuc ºi de lemn".

Investiþia de circa 30 milioane
de euro a fost finanþatã în cea
mai mare mãsurã, 24 de milioa-
ne de euro, de Ministerul Dez-
voltãrii, prin Compania Naþiona-
lã de Investiþii, iar Primãria Ora-
dea a realizat o investiþie sepa-
ratã de circa 5,2 milioane de
euro, pentru reþelele de canali-
zare, de încãlzire (inclusiv cu
apã geotermalã), racordarea la
reþeaua electricã, precum ºi
amenajãrile exterioare: alei de

acces, parcãri, spaþii verzi, pavaj.
În exterior, sunt amenajate în
total 820 de locuri de parcare,
din care 790 pentru autoturi-
sme, 22 pentru autocare ºi 8
pentru tiruri. Ministrul Cseke a
amintit, în context, cã MDLPA
are în portofoliul de construcþie
alte douã sãli polivalente, ce vor
fi inaugurate anul acesta, la
Piteºti ºi Bistriþa, fiind în curs de

execuþie Sala Polivalentã de la
Constanþa, iar în faza de proiect
sunt cele de la Braºov, Iaºi ºi
Timiºoara.
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Managerul de proiect Ionuþ Lapca: "Este o
clãdire multifuncþionalã, dotatã la ultimele
standarde, ce va putea gãzdui competiþii
sportive de nivel foarte înalt, FIBA level one,
adicã finale de Champions League la baschet,
dar ºi evenimente cultural-artistice. Suprafaþa
de joc este cea mai bunã din lume, în NBA, în
Statele Unite, toate suprafeþele de joc sunt ca ºi
aceasta. E un arþar canadian, lemn masiv, de
doi centimetri grosime, peste padele de cauciuc
ºi de lemn".


