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”Complexul Olimpic 
de Nataţie este un proiect 
foarte important pentru 
comunitatea din Otopeni, 
dar şi pentru cei care lo-
cuiesc în Capitală. Pe de 
altă parte, complexul poa-
te servi şi competiţiilor din 
întreaga ţară şi pregătirii 
înotătorilor de performan-
ţă din România. Ştiu că 
acest proiect de anvergu-
ră a fost mult aşteptat de 
cei care locuiesc în Oto-
peni, dar şi de iubitorii de 
nataţie din ţară, şi mă bu-
cur să văd că astăzi lucră-
rile sunt la final şi, în cu-
rând, vom veni aici pentru 
inaugurare. Am discutat 
cu primarul oraşului Oto-
peni, care mi-a transmis 
că, în prezent, construc-
torul execută lucrări de 
branşamente la utilităţi şi 
lucrări de amenajări exte-
rioare. Otopeniul va avea 
un Complex Olimpic de 
Nataţie la standarde euro-
pene şi care va răspunde 
condiţiilor de antrenament 
pentru cei care vor ajun-
ge să ne reprezinte ţara 
la competiţiile internaţio-
nale”, a declarat ministrul 
Ion Ştefan.

Obiectivul, în valoa-
re totală de 170,8 milioa-
ne de lei, are o suprafa-
ţă desfăşurată totală de 
20.153 mp şi cuprinde:

 1 bazin olimpic de 
înot cu dimensiunea de 
25 x 51,25 m şi o adânci-
me variabilă de 2 - 3 me-
tri;

 1 bazin olimpic de 
sărituri cu dimensiunea 
de 21 x 25 m şi o adân-

cime variabilă de 3,5 - 5 
metri;

 un bazin de antre-
nament cu dimensiunea 
de 15 x 20 m şi o adânci-
me de 1,36 - 1,81 metri;

 3 bazine de iniţiere 
şi recuperare cu dimensi-
uni de 7 x 12 m şi 1,2 m 
adâncime, 6 x 12 m şi 1,2 
m adâncime, respectiv 5 x 
9,8 m şi 0,6 m adâncime;

 săli de conferinţă 
şi transmisii sportive;

 gradene pentru 
spectatori cu 2.797 locuri;

 grupuri sanitare 
diferenţiate pe sexe;

 4 vestiare pentru 
bazinul olimpic de înot, 5 
pentru bazinul de sărituri 
şi 4 pentru arbitri;

 o sală de antrena-
ment pentru sportivii de 
la sărituri, cu o înălţime 
de 6 m;

 cabinet medical şi 
antidoping;

 2 săli de forţă;
 3 săli metodice;
 6 saune;
 un restaurant;
 o sală de conferin-

ţe cu o capacitate de 73 
de persoane;

 9 cabine pentru 
presă (70 de persoane).

Soluţiile care stau la 
baza execuţiei complexu-
lui respectă reglementă-
rile în vigoare şi condiţii-
le impuse de Federaţia In-
ternaţională de Nataţie.

Un proiect local, o 
mândrie națională

La sfârşitul lunii mai, 
Jurnalul de Ilfov prezen-

ta pe larg investiţia de 
la Otopeni, iar prima-
rul oraşului, Silviu Con-
stantin Gheorghe, vor-
bea atunci despre fap-
tul că, până la sfârşitul 
anului în curs, se lucrea-
ză la finalizarea lucrărilor 
de amenajare exterioa-
ră şi a tuturor utilităţilor, 
a branşamentelor şi a ra-
cordurilor pentru acest 
mare obiectiv. 

”Care nu este un 
obiectiv neapărat local. 
Faptul că se întâmplă în 
Otopeni ni se datorea-
ză. Acum 12 ani, în tim-
pul guvernării Tăricea-
nu, exista un program 
de realizare a unor bazi-
ne de nataţie, bazine cu 
dimensiune normală, re-
dusă, dar similare cu ce-
le care fuseseră realiza-
te cu câţiva ani înainte cu 
sălile de sport. Un pro-
iect foarte bun, de altfel, 
şi au fost efecte pozitive. 
Numai că, pornind de la 
această idee, m-am gân-
dit că ar fi nevoie în Ro-
mânia de un proiect mult 
mai mare, de un complex 

olimpic de nataţie, cu ba-
zine pentru toate sportu-
rile de nataţie, începând 
cu polo, înot, înot sincron, 
sărituri şi, bineînţeles, şi 
pe o zonă de recuperare 
şi refacere pentru sporti-
vii României. Aceasta de-
oarece, în acest moment, 
aceste sporturi sunt vi-
tregite şi nu au nici mă-
car un sediu, nu mai vor-
bim de alte bazine. Exista 
un bazin mic la Izvorani, 
se construise ceva şi pe la 
Oradea, dar la o altă sca-
ră şi cu o altă importanţă. 
Eu am venit cu acest pro-
iect iniţial în vremea pre-
mierului Călin Popescu 
Tăriceanu. La început, nu 
prea a fost de acord cu el. 
Dar am stat, am avut răb-
dare cu dânsul, până l-a 
aprobat, la sfâşitul anu-
lui 2008, prin HG. S-a de-
cis astfel realizarea aces-
tui complex olimpic de 
nataţie. 

Într-o finanţare co-
mună, CNI şi Primă-
ria oraşului Otopeni, 
dar, atenţie, punând la 
dispoziţie pentru realiza-

rea acestui complex un 
teren de 2,5 ha”, ne po-
vestea, în urmă cu do-
uă luni, primarul oraşului 
Otopeni. 

”Uşor, uşor au început 
lucrările. Dar s-au schim-
bat şi guvernele, şi pu-
terile, şi partidele. Şi au 
fost probleme de natura 
asigurării finanţării aces-
tui complex”, a mai spus 
Silviu Gheorghe. Edilul 
a vorbit şi despre urmă-
toarea ”provocare” - pu-
nerea obiectivului în ex-
ploatare. ”Aşadar, în eta-
pa a doua, unde noi deja 
am început discuţiile, tre-
buie să găsim un opera-
tor cu multă experienţă 
care poate să asigure 
mentenanţa unui obiectiv 
de dimensiunea aceas-

ta şi care să aibă acest 
gen de activitate. Este 
necesară o firmă acre-
ditată, specializată, cu 
experienţă, care să asi-
gure funcţionarea”, spu-
nea primarul. El explica 
că acest obiectiv va tre-
bui să se autofinanţeze. 
”Acesta este scopul final, 
adică punerea în valoa-
re şi organizarea tuturor 
competiţiilor la nivel ma-
re, nivel european. Sun-
tem bucuroşi că reuşim să 
închidem un ciclu de 12 
ani. Pentru toate sportu-
rile care îşi vor desfăşura 
activitatea în complex, 
federaţiile vor avea sediul 
în clădire, această per-
lă deosebită pentru spor-
tul românesc de nataţie”, 
concluziona edilul.

Unic în România, gata de inaugurare

Complexul Olimpic de Natație de la 
Otopeni, la faza branșamentelor la utilități

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
şi Administraţiei, Ion Ştefan, a vizitat, 
săptămâna trecută, şi a verificat stadiul 
lucrărilor la Complexul Olimpic de Nataţie 
din oraşul Otopeni, obiectiv finanţat prin 
Compania Naţională de Investiţii (CNI).
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