
Sala Polivalentã din
Bucureºti va fi renovatã
energetic

S
ala Polivalentã din Ca-

pitalã va intra în seco-

lul XXI din punct de ve-

dere energetic. Minis-

terul Sportului, în cali-

tate de lider de proiect,

ºi Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor

Publice ºi Administraþiei, în calitate

de coordonator de investiþii pentru

Planul Naþional de Redresare ºi Re-

zilienþã, Componenta 5 - Valul Re-

novãrii, au semnat contractul de fi-

nanþare din fondurile PNRR a

proiectului de renovare energeticã

a Sãlii Polivalente din Bucureºti. Be-

neficiarul investiþiei este Complexul

Sportiv Naþional "Sala Polivalentã"

din Bucureºti, iar obiectul acesteia

vizeazã o suprafaþã desfãºuratã de

19.845,00 mp ºi este reprezentat de

renovarea energeticã aprofundatã

a Sãlii Polivalente, respectiv redu-

cerea consumului de energie pri-

marã ºi a emisiilor de CO2 prin re-

novarea energeticã a clãdirii (inclu-

siv a instalaþiilor aferente acesteia).

Valoarea totalã a Proiectului este

de 59.590.637,24 lei, din care valoa-

rea eligibilã din PNRR (fãrã TVA)

este de 50.076.165,75 lei (valoare

maximã cu TVA - aprox. 12 miloane

euro). Data începerii proiectului

este 8 februarie 2023, cu o pe-

rioadã de implementare de 24 luni,

respectiv pânã la 7 februarie 2025,

data finalizãrii, la care se adaugã,

dacã este cazul, ºi perioada de

desfãºurare a activitãþilor Proiectu-

lui, înainte de semnarea Contractu-

lui de finanþare, conform regulilor

de eligibilitate a cheltuielilor.

Cererea de finanþare a fost depu-

sã de Ministerul Sportului ºi Com-

plexul Sportiv Naþional "Sala Poliva-

lentã" din Bucureºti în cadrul apelu-

lui de proiecte PNRR/2022/C5/

2/B.2.2/1, Runda 2 aferent Compo-

nentei C5 - Valul renovãrii, axa 2 -

Schema de granturi pentru eficien-

þã energeticã ºi rezilienþã în clãdiri

publice, Operaþiunea B2 - Renovare

energeticã moderatã sau aprofun-

datã a clãdirilor publice, fiind apro-

batã în luna ianuarie 2023.

Investiþia care se va realiza la Sala

Polivalentã cuprinde: "Lucrãri de

reabilitare termicã a elementelor

de anvelopã a clãdirii; Lucrãri de re-

abilitare termicã a sistemului de

încãlzire ºi de furnizare a apei calde

de consum; Instalarea unor sisteme

alternative de producere a energiei

electrice ºi/sau termice pentru con-

sum propriu; utilizarea surselor re-

generabile de energie; Lucrãri de

instalare/reabilitare/modernizare a

sistemelor de climatizare ºi/sau

ventilare mecanicã pentru asigura-

rea calitãþii aerului interior; Lucrãri

de reabilitare/modernizare a insta-

laþiilor de iluminat în clãdiri; Siste-

me de management energetic in-

tegrat pentru clãdiri; Modernizarea

sistemelor tehnice ale clãdirilor,

inclusiv în vederea pregãtirii

clãdirilor pentru soluþii inteligente".

De asemenea, se vor executa lu-

crãri pentru echiparea cu 10 staþii

de încãrcare pentru maºini electri-

ce, precum ºi lucrãri conexe pentru

respectarea altor cerinþe funda-

mentale privind calitatea în con-

strucþii.

Implementarea mãsurilor de efi-

cienþã energeticã va duce la îmbu-

nãtãþirea condiþiilor de exploatare

ºi de confort interior, reducerea

consumurilor energetice ºi a costu-

rilor de întreþinere pentru încãlzire,

dar ºi a emisiilor poluante. Conform

Raportului de audit energetic, in-

tervenþiile propuse pentru clãdire

conduc la o reducere a consumului

anual specific de energie finalã

pentru încãlzire de cel puþin 50% ºi

la o reducere a consumului de

energie primarã ºi a emisiilor de

CO2 de peste 60%. Necesitatea in-

vestiþiei are la bazã faptul cã Sala

Polivalentã, proiectatã special ca

salã de sport pentru competiþii (cu

tribune pentru spectatori), a fost ri-

dicatã în 1974, iar unele structuri

ale acesteia, realizate într-o manie-

rã corectã pentru epoca în care a

fost construitã, sunt subdimensio-

nate în raport cu standardele ºi ne-

cesitãþile actuale, fapt care genere-

azã costuri foarte mari ºi ineficienþã

în exploatare. Sala Polivalentã din

Bucureºti se utilizeazã în prezent

atât pentru evenimente sportive,

cât ºi pentru evenimente culturale,

având capacitatea de peste 5000

de locuri în tribune.
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