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Stadioane si sali de sport 

DOMENIUL DE ACTIVITATE:

CLIENT
Stadionul „Ion Oblemenco” a fost un stadion din Craiova, cunoscut pana in 
anul 1996 sub numele Stadionul Central.
A fost stadionul pe care isi desfasurau meciurile de pe teren propriu echi-
pele de fotbal Stiinta Craiova si Universitatea Craiova, care a fost prima 
echipa romaneasca de fotbal care a disputat semifinalele unei 
cupe europene.

Stadionul a fost construit pentru a inlocui vechiul stadion Tineretului si a 
fost inaugurat la 29 octombrie 1967, cu ocazia unui meci dintre echipele de 
tineret ale Romaniei si Poloniei. Acesta a fost demolat in anul 2015, cand a 
inceput si constructia noului Stadion Ion Oblemenco.

SCOP
In urma adjudecarii licitatiei pentru constructia Stadionului Ion Oblemenco din Craiova de catre Asocierea CONA-ACI Cluj-Nisal-Instal 
Data, realizarea sistemelor de siguranta si Securitate au fost incredintate spre realizare Helinick, care a participat la procedura de 
achizitie in calitate de Subcontractor declarat. 

SOLUTIA
Pe baza unei vaste experiente castigate de-a lungul celor 26 de ani, Helinick a realizat proiectele pentru sistemele de detectie si sem-
nalizare incendiu, control acces, supraveghere video, sonorizare si conferinta, detectie si semnalizare a tentativelor de efractie si jaf 
armat, ceasoficare si televiziune comerciala.

Sistemul de detectie si semnalizare incendiu este un sistem complet adresabil bazat pe 2 centrale de detectie echipate cu 11 bucle 
fiecare, cu aproximativ 1070 de detectoare de fum si multicriteriale, aproximativ 110 de butoane de semnalizare manuala si sirene 
adresabile de semnalizare incendiu. De asemenea sistemul comanda instalatiile de evacuare si control a fumului prin intermediul inter-
fetelor de monitorizare si comanda.
La proiectarea sistemului s-a tinut cont de normativele romanesti in vigoare, de normativele europene, cat si de UEFA 2020 Guidelines, 
asigurandu-se in acest fel un sistem care sa previna din stadiu incipient aparitia oricarui inceput de incendiu si, de asemenea, tinand 
cont de marile aglomerari umane din timpul organizarii evenimentelor pe un stadion capabil sa gazduiasca un numar de 30000 de 
spectatori, sa semnalizeze timpuriu orice inceput de incendiu pentru a permite organizatorilor sa protejeze vietile acestora.
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Sistemul de supraveghere video a fost unul dintre sistemele care au constituit o mare provocare deoarece trebuiau respectate toate 
cerintele UEFA 2020, ale Jandarmeriei Romane si de asemenea legislatia in vigoare. 
Sistemul este unul complet IP, avand la baza 4 sisteme tip NVR cu cate 24TB de memorie pe care se vor inregistra imagini provenite 
de la un numar de 211 de camere de supraveghere de minim 2MP.
TTribunele vor fi supravegheate cu ajutorul a 8 Speed Dome-uri IP capabile sa realizeze recunoasterea persoanei, de asemenea toate 
camerele de supraveghere vor fi echipate cu inteligenta pentru a putea asigura functiile solicitate prin cerintele UEFA 2020, cea mai 
importanta fiind recunoasterea persoanei.

SISTEMUL DE SONORIZARE SI CONFERINTA 
Tinand cont de tipul de evenimente care se organizeaza pe un stadion si de faptul ca trebuiesc respectate standardele europene de 
evacuare Helinick, pe baza unui studiu acustic si o analiza 3D a repartitiei sunetului, a proiectat un system bazat pe un mixer audio si 
amplificatoare de linie produse de Dynacord si 68 de boxe de 1500 Watt, produse de Electrovoice pentru a asigura un nivel de sunet in 
conformitate cu reglemetarile UEFA 2020, de minim 105 dB in zona tribunelor, valoare capabila sa asigure o presiune sonora suficienta 
in conditii de manifestare a galeriei . 
In In zonele de birouri, salile de conferinta, spatiile de circulatie interioare si lojele stadionului este prevazut un system de sonorizare 
produs de Bosch Sisteme de Securitate, sistem agrementat in conformitate cu prevederile standardului EN54.

Sistemul de detectie si semnalizare efractie este un sistem adresabil bazat pe o centrala de detectie MAP 5000 si elemente de camp 
adresabile care protejeaza zonele de casierii, birouri administrative si alte spatii in care se opereaza cu valori. Sistemul este proiectat in 
concordanta cu specificatiile legislatiei romane in vigoare si asigura un nivel de siguranta de grad 3.
Sistemul de ceasoficare este un system bazat pe un server central care transmite simultan ora catre ceasurile instalate in zona vesti-
arelor, a salilor de conferinta, zona de regie de transmisie si pe coridoarele tribunei oficiale . De asemenea ceasul este sincronizat cu 
ceasul tabelei de marcaj electronice.
Sistemul de Televiziune Comerciala realizeaza distributia semnalului TV de la un provider de servicii catre toate camerele Hotelului, 
catre Lojele de la tribuna oficiala si de asemenea catre spatiile comerciale.

SISTEMUL DE SONORIZARE SI CONFERINTA 
A fost unul dintre cele mai interesante proiecte la care am lucrat in ultima vreme, in principal datorita deschiderii de a discuta variante 
pentru indentificarea celei mai bune solutii nu numai pentru autoritatea contractanta, dar si pentru clientul final. Ne mandrim cu faptul ca 
acest proiect reprezinta inca o dovada ca modelul de business pe care il practicam este potrivit si acestui domeniu, Cristian Manea – Di-
rector Vanzari Helinick.


