Complex sportiv Craiova - Stadion Ion Oblemenco
Status Beneficiar
Buget
Finalizate
239979000 €

Descriere
Stadionul de fotbal, cu o valoare de aproximativ 240.000.000 de lei, are o capacitate de 30.983 de locuri în
tribune pentru spectatori, dup? cum urmeaz?:
• 232 de locuri pentru persoane cu dizabilit??i în scaune cu rotile, inclusiv înso?itori;
• 350 de locuri pentru reprezentan?ii mass-media;
• 2368 de locuri pentru spectatori VIP, din care 440 de locuri în loje;
• 28.033 de locuri pentru public.
De asemenea, beneficiaz? de spa?ii destinate sportivilor (vestiare cu grupuri sanitare, s?li de antrenament,
cabinet medical), presei (tribun? media, zon? de lucru pentru pres?, sal? de conferin?e, zon? mixt?, zon?
flash interviu ?i studiouri TV etc.), administra?ie (birouri, s?li de ?edin?? ?i proiec?ie, spa?ii de depozitare,
vestiare etc.), zon? de cazare sportiv? cu camere ?i cu facilit??i de recuperare pentru sportivi ?i este prev?zut
cu parc?ri ?i accese de diferite categorii concepute ?i realizate într-o manier? de organizare flexibil?, care
permite folosirea optima a spa?iului, în func?ie de necesit??ile organizatorilor de evenimente din fiecare
dintre cele 3 obiective : Stadion de fotbal, Sala Polivalenta ?i Stadion de atletism.
Stadionul a fost conceput pentru a putea g?zdui meciuri din cadrul UEFA Champions League, UEFA Europa
League, FRF – Liga I. Stadionul va fi folosit de asemenea pentru alte tipuri de sporturi: rugby (Rugby Union
si Rugby League, rugby in 7), oina, hochei pe iarb?, minihochei sau fotbal american. Se vor putea organiza
în incinta complexului sportiv ?i concerte, târguri, expozi?ii, evenimente culturale ?i sociale.
Obiectivul de investi?ii Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, realizat prin ”Programul na?ional de
construc?ii de interes public”, subprogramul ”Complexuri sportive”, derulat de Ministerul Dezvolt?rii
Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene (MDRAPFE) prin Compania Na?ional? de
Investi?ii, a fost aprobat în anul 2014, luna octombrie prin emiterea Hot?rârii de Guvern nr 900/2014,
contractul a fost semnat în luna mai 2015 iar în luna septembrie au demarat lucr?rile de execu?ie.
Astfel, la doi ani de la demararea lucr?rilor, CNI a predat c?tre prim?ria Craiova un obiectiv mult a?teptat
c?tre iubitorii fotbalului.
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