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Progresul se naște în armonie.
FUNDAMENT:



Un loc în care orice

student din București

poate veni să facă sport
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O arenă unică

în România pentru

sportul de performanță

INTRODUCERE

Un spațiu pentru

spectacole, întâlniri

creative și timp liber

Un cadou făcut întregii comunități bucureștene



ELEMENTE-CHEIE

Un centru sportiv universal pentru București,

unic pentru România

Infrastructură Sport de masă Sport de performanțăCampus
Cea mai mare aglomerație de

studenți din România - campusul

Regie - peste 60.000 de tineri în

Grozăvești, Belvedere, Regie,

căminele “U”.

Un complex ultramodern, ce

poate deveni etalon pentru in-

vestițiile în infrastructura sportivă

românească și, cu precădere,

pentru infrastructura unversitară.

Un punct de convergență pentru

toți studenții bucureșteni, un spa-

țiu pentru sport de masă, întâlniri,

concerte, festivități de absolvire și

un incubator pentru idei creative.

O arenă ce poate găzdui evenimente

sportive de anvergură internațională,

care pot pune Politehnica și Bucureș-

tiul pe harta universităților cu prestigiu

din Europa.
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Numai 4,8% dintre tineri practică săptămânal un sport.

Proporția celor care nu fac niciun fel de exerciții fizice depășește 60%.
Strategia Națională în Domeniul Tineretului 2014-2020

Infrastuctura din sistemul naţional pentru educație fizică și sport este

în proporție de 75% la nivelul anilor 1980, insuficientă și de slabă calitate.
Strategia Sportului Școlar și Universitar 2016-2032

Fondurile alocate în România federațiilor sportive se situează la 0,87 €

pe locuitor. Alocarea în statele membre UE se situează la 27-62 € pe locuitor. 
Handbook on Economics of Sports in EU & USA

NEVOIA UNEI ARENE



Studiu de Soluție
și Arhitectura Arenei

START



VEDERE AERIANĂ
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acces
parcare
demisol

Știința Arena și zone conexe

BAZA SPORTIVĂ SPORTUL STUDENȚESC

acces
auto și
public

general

CAMPUS UPB

acces
studenți

Propunem amplasarea

arenei pe locul unde a

început sportul universitar

în București acum 103 ani,

în 1916, în complexul

sportiv Sportul Studențesc.

În prezent, un teren viran

într-o zonă cu 60.000 de

studenți.



parcare oficiali / echipe

terenuri baschet amatori
pe terasa sala

pista atletism amatori
pe terasa sala

corp hotel - suspendat
peste aria club

turn alpinism

terenuri tenis ingradite

acces public general

acces studenti
dinspre campus

curte interioara - club
studentesc

terasa acoperita club
studentesc

ZONA 7
CLUB TENIS
Pentru sportivi si amatori
Administrat de club sau in locatie de gestiune
ca in prezent reprezinta una din principalele
surse de venit pentru sustenabilitatea
complexului.

ZONA 8
PARCARE
in regim demisol sub platforma  terenurilor de
tenis parcarea asigura 150 locuri, necesae
pentru meciurile cu public. Parcare cu plata.
Poate fi utilizata si pentru meciurile de fotbal
pentru stadionul Sportul Studentesc. Pe
restul perioadelor se poate conta pe aportul
membrilor clubului de fitness, bazin inot si
clublu de tenis, cu un estimativ de 50
vehicule parcate/ zi

ZONA 6
TERENURI AGREMENT
Se va utiliza terasa peste sala castigandu-se
astfel suprafata de teren ocupata de
constructii - aproximativ 7000 mp utilizabili cu
o valoare de piata de cel putin 400 euro/mp

ZONA 9
PISTA SPRINT 100 M
Cu 5-6 culoare pista se suprapune partial cu terenul invecinat apartinand
Sportului Studentesc. Un acord de utilizare in comun poate face posibila
aceasta pista. In caz contrar se poate amenaja o pista de 100 m pentru
antrenamente , cu doar 3 culoare si spatiu de circulatie pentru revenirea la
punctul de start

ZONA 1
SALA SPORT 3000 LOCURI

ZONA 2
CLUB SPORTIV

Sala multifunctionala pentru meciuri cu
public, cu spatii pentru public general, VIP si
presa.
La subsol se vor gasi:
-vestiare duble pentru pana la 4 echipe
-sali pentru incalzirea dinaintea meciului
-sala conferinte de presa
-spatii conexe pentru oficiali, antidopig, sta�

Club sportiv destinat studentilor si partial
publicului general pentru obtinerea de
venituri pentru sustenabilitatea complexului.
- sala antrenament cu dimensiuni
regulamentare
- sala fitness
- sala aerobica
- bazin inot
- SPA si recuperare
- perete escalada

ZONA 4
CLUB POLITEHNICA
Curtea de lumina comunica vizual cu toate
zonele de activitati sportive si poate fi
folosita pentru spectacole in aer liber,
skateboarding, beach voleyball  etc.
La nivelul terenului, sub corpul hotel se
amenajeaza o terasa acoperita cu zone de
servire, mese ping-pong etc.

ZONA 3
CLUB ATLETISM
Pentru sportivi de performanta:
-pista atletism indoor 200 m - dimensiuni
regulamentare - in acoperis sala
-pista atletism indoor 60 m - dimensiuni
regulamentare - la subsol sala

ZONA 5
HOTEL CANTONAMENT
Destinat sportivilor echipei vizitatoare,
sesiunilor de cantonament, hotelul de
cantonament este inclus intr-un corp
suspendat peste "clubul studentilor' cu
vedere catre zona inverzita a campusului si
a bazei sportive Sportul Studentesc

BAZA SPORTIVA STIINTA

lucian simion arhitectura
o�ce@luciansimion-arhitectura.ro
document utilizabil conform termenilor si conditiilor de fructificare P1

STUDIU DE SOLUTIE noiembrie 2016

RELEVEU 3D
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Știința Arena



ZONA 1

SALĂ DE SPORT 3000 LOCURI
Sală multifuncțională pentru meciuri cu public,

cu spații pentru public general, VIP și presă.

La subsol se vor găsi:

• vestiare duble pentru până la 4 echipe

• săli pentru încalzirea de dinaintea meciului

• sală de conferințe de presă

• spații conexe pentru oficiali, antidopig, staff
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Curtea de lumină comunică vizual cu toate
zonele de activități sportive și poate fi
folosită pentru spectacole în aer liber,
skateboarding, beach voleyball. La nivelul
terenului, sub corpul hotel, se va amenaja
o terasă acoperita, cu zone de servire,
mese de ping-pong etc.

Destinat echipei vizitatoare și sesiunilor de
antrenament, hotelul de cantonament va fi
inclus într-un corp suspendat peste “Clubul
Studenților”, cu vedere căte zona înverzită
a campusului și a bazei sportive Sportul
Studențesc.

Club sportiv destinat studenților și parțial
publicului larg, pentru obținerea de venituri
pentru sustenabilitatea complexului.
• sală de antrenament cu dimensiuni
omologate
• sală de fitness
• sală de aerobic
• bazin de înot
• SPA și recuperare
• perete de escaladă

ZOOM 300%
Zonele 1, 2, 4, 5

ZONA 2

CLUB SPORTIV

ZONA 2

HOTEL CANTONAMENT

ZONA 4

CLUBUL STUDENȚILOR



CLUB ATLETISM
Pentru sportivi de performanță:
» pistă atletism indoor 200m (dimensiuni
regulamentare), în acoperișul sălii
» pistă atletism indoor 60 m (dimensiuni
regulamentare), la subsolul sălii

PARCARE
În regim demisol, sub platforma
terenurilor de tenis, parcarea cu plată
asigură 150 de locuri, necesare pentru
meciurile cu public. Poate fi utilizată și
pentru meciurile de fotbal ale stadionu-
lui Sportul Studențesc. În restul perioa-
delor, se poate conta pe aportul mem-
brilor clubului de fitness, bazinului de
înot și clubului de tenis. Estimativ: 50
de vehicule parcate/zi.

TERENURI AGREMENT
Se va utiliza terasa de deasupra sălii,
câștigăndu-se astfel suprafața de teren
ocupată de construcții, aproximativ
7000 mp utilizabili, cu o valoare de
piață de cel puțin 400 €/mp.

Pentru sportivi și amatori.
Administrat de club, sau în locație de
gestiune, ca în prezent, va reprezenta
una dintre principalele surse de venit
pentru sustenabilitatea complexului.

PISTĂ SPRINT 100M
Cu 5-6 culoare, pista se suprapune  parțial cu
terenul învecinat, ce aparține Sportului Studențesc.
Un acord de utilizare în comun ar face posibilă con-
strucția acestei piste. În caz contrat, se poate amenaja
o pistă de 100 m pentru antrenamente, cu 3 culoare și
spațiu pentru revenirea la punctul de start.

terenuri tenis îngrădite

acces public general

parcare oficiali și echipe

terenuri baschet amatori, pe terasa sălii

pistă atletism amatori, pe terasa sălii

turn alpinism

corp hotel, suspendat
peste aria clubului

curte interioară
club studențesc

terasă acoperită
club studențesc

acces studenți
dinspre campus

ZOOM 200%
Zonele 3, 6, 7, 8, 9
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ZONA 7

CLUB TENIS

ZONA 8

ZONA 3 ZONA 6

ZONA 9



sală antrenament

sală fitness

sală 3000 locuri

terasă cu terenuri baschet și pistă atletism - amatori

turn escaladă

foyer public

pistă atletism 200 m indoor
* conformare oficială

curte de lumină

SPA/înot/recuperare

cazare

Club Politehnica

OPȚIUNEA pentru construirea în regim semiîngropat a sălii de sport este fundamentată pe necesitatea utilizării terasei pentru activitățile sportive

în aer liber, dar și de necesitatea de a simplifica și minimiza suprafața necesară foyerului. Construcția va avea o siluetă joasă, usor de integrat în zona

predominant verde a complexului sportiv, fiind de preferat, dpdv urbanistic, unei clădiri supraterane cu o înalțime de 16 metri - echivalentul a P+4e.

CĂTRE CURTEA de lumină se vor deschide toate funcțiunile sportive și de club destinate studentilor. Ele vor deveni un nucleu animat pe întreaga

perioada a zilei. Campusul Politehnicii este o zona dens construită, ce a ajuns să fie sufocată de autoturisme și lipsită de un loc de socializare propice.

Deși planul original al complexului a prevăzut două cluburi studențești, ele au fost cu timpul acaparate de activitățile comerciale și și-au pierdut

aproape în întregime menirea. În timp ce vechile săli de cenaclu și-au pierdut actualitatea în fața revoluției internetului, un nou centru studențesc este

pe deplin justificat, într-o formă contemporană în care sportul devine mai curând liantul socializării.

ZONA destinată studenților este optim poziționată la punctul de acces dinspre campus, fiind din acest motiv probabil neindicat schimbul de terenuri

cu Sportul Studențesc. Baza sportivă continuă să aibă acces dinspre drumurile publice, făcând sala ușor accesibilă pentru publicul larg.

TURNUL de alpinism este o opțiune atipică pentru un complex sportiv clasic, însă escaladarea recreativă în condiții ”controlate” a devenit din ce în ce mai

populară. Turnul de alpinism va fi unul dintre cele mai înalte din București, făcându-l atractiv pentru iubitorii acestei activități. Volumetric, turnul va genera

un accent ce va contura identitatea ansamblului construit.

SECȚIUNE LONGITUDINALĂ
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sală 3000 locuri

pistă atletism 200 m indoor
* conformare oficială

pistă atletism 60 m foyer sportivivestiare

turn escaladă

curte de lumină

*perete outdoor*perete indoor

vestiare SPA depozitare perete vitrat către curtea de lumină

copertină acces

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ
Zona sală

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ
Zona curții de lumină
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șarpantă peste sala de sport

zonă terasă peste fitness

turn escaladă - anvelopantă

terasă peste cazare

camere hotel cu
balcoane tip logie

spațiu perimental zonă
atletism - încălzire, alte aparate

pistă atletism indoor 200 m

foyer atletism, inclusiv vestiare

NIVEL ACOPERIȘ
Sala de sport
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grup sanitar public

foyer primire public cu zonă servire

foyer distribuție public

vestiar fitness

foyer principal zonă club sportiv

acces echipe

foyer VIP & presă

boxe presă

servire VIP

bar servire, regim catering pentru hotel

sală aerobic

cabinete, birouri, persoane autorizate

sală fitness

zonă terasă acoperită - club studenți

NIVEL PARTER
Sala de sport
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SUBSOL

SUBSOL INTERMEDIAR

grup sanitar VIP (sub hol VIP)

sală conferințe de presă

spații conexe

pistă atletism indoor 60 m

vestiar comun sală sport antrenament / escaladă

foyer comun sală sport antrenament / escaladă / SPA

vestiar SPA

scară acces echipe

foyer echipe

grup sanitar VIP (sub hol VIP)

vestiar dublu

sală de încălzire

«bunny wall»

«everest»

teren antrenament

gimnastică de recuperare

bazin recuperare

bazin de înot 33 m - 4 culoare

birouri, cabinete, electroterapie

NIVEL SUBSOL
Sala de sport
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CONSTRUCȚIE ȘI COSTURI
Știința Arena

CAPACITĂȚI PRINCIPALE SUPRAFEȚE CONSTRUITE

» teren oficial handbal, capacitate 3000 spectatori, 150 VIP
» 3 boxe presă, sală conferință de presă 40 locuri,
4 vestiare, 2 săli încălzire

Sală de Sport

ESTIMARE COSTURI

» fitness 400 mp, aerobica 400 mp, vestiare pe sexe,
cabinete antrenori, prim ajutor etc

Sală de Fitness

» teren oficial handbal, vestiare pe sexe, comun cu club
atletism și club alpinism

Sală de Antrenamente

» suprafață perete indoor 350 mp, suprafață perete
outdoor 200 mp

Club Alpinism

» bazin 33 m cu 4 culoare, bazin de recuperare, cabinete,
camere electro/fizio/laser terapie, saună, zonă gimnastică
recuperatorie

Club Înot & SPA

» 12 camere duble cu terasa către campus (sud)

Cazare

» teren ocupat: 9.350 mp
» suprafața efectivă nivel: 8.420 mp
» suprafața desfășurată (exclusiv curtea
de lumină): 16.000 mp

Sală de Sport

» suprafața desfășurată: 4.500 mp

Parcare

» tenis: 4.000 mp
» baschet și atletism: 7.000 mp

Terenuri outdoor amenajate
pe terase construcții

16.000 mp x 700 €/mp = 11.200.000 € + TVA

Sală de Sport

4.500 mp x 300 €/mp = 1.350.000 € + TVA

Parcare

13.000 mp x 50 €/mp = 650.000 € + TVA

Terenuri outdoor amenajate
pe terase construcții

13.200.000 € + TVA

TOTAL
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DURATĂ DE EXECUȚIE: 36 LUNI



ÎNCREDEREAPARTENENȚĂ RESPECT DORINȚĂ
DE REUȘITĂ



Credem că este oportun ca viitorul consiliu de administrație al Știința București să

includă doi membri din rândul partenerilor noștri, pentru a ghida

inclusiv dezvoltarea clubului, nu doar construcția arenei.
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PROPUNERE ADMINISTRATIVĂ
Consiliul de administrație al CSU Știința București



PALMARES & PERFORMANȚE

Campioni mondiali kempo

Campioni balcanici enduro

Argint mondial Handbal Universitar 2016 

Promovare Liga Națională de Baschet 2014

Baraj Liga I de Handbal Feminin 2016

20

În top 5 cluburi universitare din România

Am legitimat toți juniorii naționalei de baschet

Proiectul Bufnițele din Regie

Creștere buget de la 0,25 la 2,1 mil. lei în 5 ani

Capacitate administrativă, randament maxim

https://goo.gl/TgU0CZ



VICTOR MIHĂILESCU


