
Construcții sportive de calitate



Terenul de sport al Şcolii Comunei Vața de Jos 
se afla într-o stare avansată de degradare. 
Infrastructura la terenul de sport existent era 
compusă parţial dintr-un strat de asfalt, lipsind 
instalaţia de scurgere. În cazul unor ploi 
abundente, terenul de fotbal era inundat de apă, 
făcând imposibilă exercitarea activităţilor 
sportive.

Noua bază sportivă multifuncțională înglobează 
4 terenuri: teren de fotbal sintetic, teren de 
handbal, teren de tenis și teren de baschet – 
toate într-o suprafață de numai 42 x 22 m, cu 
imprejmuire la 6m înălțime, nocturnă și dotări. S-
a proiectat și executat o tribună acoperită, cu 
150 locuri, cu dotări precum bănci pentru 
rezerve și arbitri, porți de handbal, stâlpi de tenis 
și stâlpi de volei mobili, panouri și coșuri de 
baschet, plase pentru porți, fileu de tenis, fileu 
de volei. Infrastructura a fost finalizată cu 
compactarea nisipului, realizând în acest fel 
stabilitatea terenului. Terenul a fost acoperit cu 
gazon artificial multisport. Peste gazonul artificial 
adăugându-se umplutură de nisip cuarţos uscat.

Bază Sportivă Multifuncțională - Vața de Jos, Județul Hunedoara  

Bază sportivă
Baza sportivă reprezintâ construcția sau 
amenajarea specială realizată pentru practicarea 
sportului și a exercițiilor fizice. Bazele sportive se 
împart în două mari categorii:

• Baze sportive deschise: stadioane, 
terenuri de sport;

• Baze sportive închise: sală sport, sală 
gimnastică, bazin înot,  etc.

În bazele sportive deschise activitatea se 
desfașoară în functie de timp; pot fi terenuri 
sportive, stadioane sau pârtii de ski. Bazele 
sportive închise permit însă practicarea 
sporturilor pe parcursul întregului an indiferent 
de condițiile meteorologice.

Sală de baschet, Gârbău, Județul Cluj

De asemenea, în functie de activitatea 
desfășurată, bazele sportive pot fi clasificate în:

• Baze sportive simple: în care se practica 
un singur sport;

• Baze sportive complexe:  destinate 
practicării unor activități sportive variate.

Facilitățile sportive și de agrement trebuie să fie 
optimizate pentru a susține sute sau mii de 
oameni în mod constant, precum și pentru a 
satisface nevoile oricărei activități ce va avea loc 
în facilitate. Incinta bazei sportive va fi 
agrementată cu spații verzi inerbate și plantate, 
împrejmuitaă cu  garduri metalice. 

  
Vața de Jos, Jud. Hunedoara



Baza sportivă multifuncțională din localitatea 
Mallnitz cuprinde terenuri de: 

• Baschet
• Tenis 
• Fotbal,
• Volei
• Badminton 

 
1. TEREN TENIS
 
Terenul de tenis are 24 m x 11 m dimensiuni în 
interiorul liniilor de joc, diferența până la 30 m x 
15 m fiind considerată ca și suprafață de 
siguranță. Ca dotări, terenul de tenis a fost 
dotat cu stâlpi și fileu pentru tenis, demontabili. 
Gazonul artificial al terenului este de culoarea 
roșie iar in exterior culoare verde.

Noile amenajări ridică calitatea cadrului 
constructiv, contribuind la creșterea nivelului 
ambiental al bazei sportive multifuncționale, 
unde se desfășoară deja activități în inima 
naturii.  

2. TEREN FOTBAL / HANDBAL
 
Terenul de minifotbal are 26mx16m dimensiuni 
în interiorul liniilor de joc, cu un spațiu de 
siguranță de aproximativ 1m pe laturi respectiv 
1,5m în spatele porților; ceea ce conduce la 
dimensiunile totale ale terenului de 29mx18m.
 
Terenul este realizat cu gazon sintetic special 
destinat jocului de fotbal, de înaltă performanță. 
Sportul principal care poate fi practicat este în 
special minifotbalul, cu posibilitatea de a găzdui 
si jocul de handbal. Ca dotări sportive, terenul 
sintetic de minifotbal este dotat cu 2 porți de 
minifotbal / handbal, cu dimensiunile de 3mx2m.

Complex sportiv, Mallnitz, Austria

3. TEREN BASCHET 

Terenul de baschet are 20mx10m dimensiuni în interiorul liniilor de joc, cu un spațiu de siguranța de 1m 
în fiecare direcție pe laterale și în spatele liniilor de fund, ceea ce conduce la dimensiunile totale de 
22mx12m.
 
Terenul s-a realizat cu gazon sintetic ținându-se cont de densitatea firelor de gazon și de duritatea la 
impact, sportul practicat fiind în special baschetul, cu posibilitatea de a găzdui și jocul de volei/
badminton. Ca dotări sportive, terenul de baschet este dotat cu 2 sisteme de baschet reglabile pe 
înălțime și plasă pentru coșurile de baschet. Terenul este împrejmuit cu gard pe 4 laturi, având stâlpi de 
susținere cu înălțimea de 2m pe lateral, iar la capetele terenului vor fi stâlpi și gard de 4m având plasă 
metalică până la 2m, iar până la înălțimea finală s-a folosit plasă din polietilenă. Sistemele de baschet 
sunt rezistente, bine fixate și ancorate în pământ și rezistă la temperaturile exterioare. Pentru siguranța 
copiilor, stâlpii de la coșurile de baschet au fost montate în afara terenului și doar panourile pătrund pe 
teren, pentru protecția împotriva accidentelor.
 
Toate marcajele gazonului sintetic sunt de culoare alba, asigurând în acest fel contrastul necesar 
desfășurării în condiții optime a activităților sportive.  



Suprafața construită: 42x22m 
Suprafața de joc (oficială, omologabilă): 40x20m 

GAZON: 
• Gazon sintetic pentru fotbal cu fir de 50mm 

înăţime;
• Gazonul are marcajele făcute cu inserţii din 

linii albe sau galbene;
• Umplutură din nisip curţos uscat – 10-15kg/

mp;
• Granule de cauciuc.

ÎMPREJMUIRE: 
• Stâlpi metalici cu înălţimea de 6m (peste 

nivelul solului), fixaţi în fundaţii de beton;
• Tije și contravântuiri din țeavă;

• Plasă de protecţie din sârmă galvanizată 
împletită de la H= 0 la 2m;

• Plasă de protecţie textilă, rezistentă la UV, 
ploi şi îngheţ, deasupra terenului pe întreaga 
suprafaţă de joc montată pe tiranţi din oţel 
(capac);

• Plasă de protecţie textilă, rezistentă la UV, 
ploi şi îngheţ de la H= 2 la 6m;

• Poartă de acces.

DOTĂRI: 
• Porţi minifotbal 3x2x1 m 
• Bancă pentru rezerve şi arbitrii 

NOCTURNĂ: 
• 12 lămpi de iluminat cu halogen, 400W; 
• Tablou electric, cablaje.

Bază sportivă multifuncțională
Suprafața construită: 42x22m 
Suprafața de joc (oficială, omologabilă): 
40x20m 

GAZON: 
• Gazon sintetic cu fir de 20-25mm înăţime;
• Gazonul poate fi verde, roşu sau o 

combinaţie din cele dou;
• Gazonul are marcajele făcute cu inserţii din 

linii albe sau galbene;
• Umplutură din nisip curţos uscat – 10-15kg/

mp;
• Granule de cauciuc.

ÎMPREJMUIRE: 
• Stâlpi metalici cu înălţimea de 6m (peste 

nivelul solului), fixaţi în fundaţii de beton;
• Tije și contravântuiri din țeavă; 
• Plasă de protecţie din sârmă galvanizată 

împletită de la H= 0 la 2m;

• Plasă de protecţie textilă, rezistentă la UV, 
ploi şi îngheţ, deasupra terenului pe întreaga 
suprafaţă de joc montată pe tiranţi din oţel 
(capac); 

• Plasă de protecţie textilă, rezistentă la UV, 
ploi şi îngheţ de la H= 2 la 6m;

• Poartă de acces.

DOTĂRI: 
• Stâlpi volei mobili (formaţi din stâlpul propriu-

zis, o contragreutate şi roţi pentru a putea fi 
instalaţi pe teren cu uşurinţă, doar atunci 
când este nevoie);

• Panouri baschet;
• Porţi minifotbal 3x2x1 m 
• Bancă pentru rezerve şi arbitrii 

NOCTURNĂ: 
• 12 lămpi de iluminat cu halogen, 400W; 
• Tablou electric, cablaje.

Bază sportivă fotbal



Terenul de sport multifuncțional este o facilitate 
cu dimensiuni și marcaje pentru a găzdui o 
varietate de sporturi. Tot mai des instituții 
precum școli, universități, parcuri, dar și 
antreprenori privați, își mută zona de interes 
către aceste tipuri de terenuri de sport. 

Baza sportivă multifuncțională poate găzdui mai 
multe meciuri și mai dese, mai ales în cazul 
terenurilor de sport cu gazon artificial.

Terenul multifuncțional este un mod rentabil de a 
obține mai multe categorii de jucători pe un 
singur teren de sport și acesta este un lucru 
important pentru cineva care vrea să își 
recupereze banii investiți în construcția terenului. 
multifuncțional.

Trebuie să se ia în considerare și faptul că un 
teren multisport poate găzdui nu doar două, trei 
sau mai multe sporturi, ci chiar turnee pentru 
copii sau pentru echipele locale. 

Terenul multisport are capacitatea de a fi flexibil. 

Pe un astfel de teren, pot exista prin urmare linii 
de marcaj pentru fotbal, handbal, tenis, volei, 
badminton, baschet. Deși poate credeți că se 
creează confuzie, sportivii nu sunt atât de 
distrași de faptul că există mai multe linii de 
marcaj pe teren. Aceștia par a fi mai concentrați 
pe joc și știu unde sunt liniile și unde ar trebui să 
fie jucătorii.

Gazonul artificial se folosește pentru aproape toate tipurile de sport, dar variază în funcție de acestea. 
Trebuie luat în calcul ce fel de sporturi se vor juca pe acest teren multisport, respectiv ce tipuri de mingi 
se vor folosi, (de exemplu mingea de baschet trebuie sa sară mai sus decât mingea de fotbal) pentru a 
alege tipul de gazon sintetic potrivit. 
 
A doua variantă de suprafață posibilă pentru terenurile multisport este tartanul. Tartanul este foarte 
potrivit pentru terenurile multifuncționale, este o suprafață mult mai moale decât gazonul artificial (e mai 
potrivit în special pentru copii), dar dezavantajul este unul economic : este cel puțin dublu ca preț față 
de gazonul sintetic.

Domeniul Gîrbea, Buzău

Terenul de sport multifuncțional este într-adevăr o soluție dacă spațiul de construcție este limitat. De 
exemplu, se poate construi o bază sportivă multifuncțională care să contină un teren de minifotbal cu 
gazon artificial, dimensiuni 42×22 m, (fiind sportul care necesită cea mai mare suprafață dintre 
următoarele: fotbal, handbal, volei, tenis, baschet) și pentru celelalte sporturi enumerate înainte, se 
vor trasa diferite tipuri de marcaje. 

Totul trebuie însă să fie ușor de utilizat, iar dacă acest teren multisport se va folosi pentru competiții 
oficiale, dimensiunile trebuie să fie conforme cu regulamentul și normele sportive.

Teren multifuncțional



Periș, județul Mureș

Comitetul executiv al U.E.F.A. a stabilit ca 
dimensiuni standard pentru suprafaţa de joc a 
terenului de fotbal 105x68m. Conform Stasului 
Naţional, dimensiunile între liniile de marcaj 
(suprafaţa de joc) atunci când se construieşte un 
teren de fotbal trebuie să fie de: 
- Lungime: minimum 90m; maximum 120m 
- Lăţime: minimum 45m; maximum 9 m 
 
Pe lângă aceste dimensiuni, pe terenul de fotbal 
trebuie lăsat un spaţiu de siguranţă de minim: 
- 2,5m pe laturile lungi  
- 6m pe laturile scurte, în spatele porților 
 
Prin urmare, noi recomandăm o dimensiune a 
terenului de fotbal de 117x73m (dimensiunile 
UEFA).

În construcția terenurilor sportive, instalațiile de iluminare nocturnă ocupă un rol foarte important. 
Acestea oferă o mulțime de beneficii pentru jucători și fani, incluzând siguranța sportivilor, 
posibilitatea unui program mai flexibil pentru joc, precum și îmbunătățirea experienței suporterilor. 
 
Opțiunile pentru instalațiile de nocturnă pot fi de scurtă sau de lungă durată: 

- iluminat temporar: unități portabile, de sine statatoare 
- iluminat permanent:  unități montate pe stâlpi de beton sau oțel 

Realizarea unui teren de calitate cu gazon de 
fotbal artificial presupune cunoştinţe de 
specialitate, o întreţinere aparte şi o înţelegere a 
practicilor de utilizare. Gazonul artificial poate fi 
folosit atât pentru amenajarea terenurilor de 
minifotbal, cât şi pentru amenajarea stadioanelor.  
 
Terenurile de fotbal cu gazon sintetic pot fi utilizate 
24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an, 
în orice condiţii meteorologice. Aşadar avantajele 
gazonului artificial sunt mai mari decât cele ale 
gazonului natural: costuri minime de întreţinere, 
calitate crescută a jocului, durabilitate, accidentări 
reduse şi posibilitatea folosirii terenului de fotbal pe 
tot parcursul anului.

Gazonul sintetic pentru fotbal este cu fir de 
40-60mm înălţime, umplutură din nisip cuarţos şi 
granule de cauciuc. Acesta poate fi realizat în 
segmente a câte 4m din 2 tonuri de verde, având 
astfel aspectul stadioanelor oficiale, iar marcajele 
sunt făcute cu inserţii din linii albe.

Teren fotbal



Teren Sport
Moacșa
județul Covasna  Realizarea unui teren de calitate cu gazon de fotbal 

artificial presupune cunoştinţe de specialitate, o întreţinere 
aparte şi o înţelegere a practicilor de utilizare. Gazonul 
artificial poate fi folosit atât pentru amenajarea terenurilor 
de minifotbal, cât şi pentru amenajarea stadioanelor.  
 
Terenurile de fotbal cu gazon sintetic pot fi utilizate 24 ore 
pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an, în orice condiţii 
meteorologice. Aşadar avantajele gazonului artificial sunt 
mai mari decât cele ale gazonului natural: costuri minime 
de întreţinere, calitate crescută a jocului, durabilitate, 
accidentări reduse şi posibilitatea folosirii terenului de 
fotbal pe tot parcursul anului.

Gazonul sintetic pentru fotbal este cu fir de 40-60mm 
înălţime, umplutură din nisip cuarţos şi granule de cauciuc. 
Acesta poate fi realizat în segmente a câte 4m din 2 tonuri 
de verde, având astfel aspectul stadioanelor oficiale, iar 
marcajele sunt făcute cu inserţii din linii albe.



Deva, județul Hunedoara

Suprafaţa ideală pentru execuţia pistelor de atletism 
este tartanul: o mixtură de răşină poliuretanică şi 
granule din cauciuc, cu elasticitate mare şi cu o înaltă 
rezistenţă la intemperii, radiaţii UV, ape meteorice, 
frecare cu pantofii sport etc. Tartanul nu se deformează, 
nu îşi schimbă culoarea, ci îşi menţine proprietăţile 
indiferent de condiţii.  
 
Tartanul este un produs ecologic datorită materialului 
de înaltă calitate din care este realizat, precum şi a 
tehnologiei de realizare, care în acelaşi timp se află în 
concordanţă cu toate reglementările şi standardele 
tehnice relevante. Acesta ajută sportivii în eforturile lor 
de a atinge performanţe de top şi reduce riscurile de 
vătămare în cazul unei căzături. Pistele de alergare din 
tartan sunt extrem de durabile şi rezistenţă la 
intemperii. 

Spațiu de joacă

Periș, județul Mureș

Moacșș, județul Covasna

Pistă atletism



De-a lungul istoriei sportului a existat 
întotdeauna o continuă căutare pentru un 
material perfect în executarea pistelor de 
atletism. Se vroia o suprafaţa consistentă, 
durabilă, care să ofere sportivilor avantaje egale 
pentru a-şi testa capacitaţile, şi nu o suprafaţă 
grevată de condiţii adverse.

S-a găsit materialul nobil pentru sportivi, un 
material rezistent, elastic, care nu necesită 
întreţinere frecventă: tartanul - cel mai potrivit 
material pentru pistele de atletism. 
Calităţile sale mecanice îi conferă un grad înalt 
de rezistenţă împotriva fricţiunii pantofilor sport 

Sistemele poliuretanice pentru pistele de 
atletism sunt alcătuite din două sau trei straturi 
de răşină poliuretanică, amestecată cu granule 
SBR la interior şi granule EPDM în stratul de 
uzură.

Suprafeţele outdoor pentru pistele de atletism 
oferă o înaltă performanţă, sunt impermeabile şi 
au o mare rezistenţă la radiaţiile UV. 

Compoziţia lor face ca aceste sisteme 
poliuretanice să fie o variantă optimă pentru 
stadioane, pe suprafaţă acestora putându-se 
practica atât antrenamentele, cât şi competiţiile 
la nivel oficial. 

Avantajele tartanului pentru piste de atletism 
• Suprafaţa elastică prezintă calităţi extrem de 

prielnice pentru alergare; 
• Uşor de instalat fără a afecta negativ mediul; 
• Îşi menţine calităţile la toate condiţiile 

meteorologice: nu se deformează, nu-şi 
schimbă culoarea; 

• Aduce la minim costurile de întreţinere şi 
instalare.

Balon presostatic 
Structura de acoperire pentru terenuri sportive 
susţinută pe bază de aer cald . Acest tip de 
structură este demontabilă pe timp de vară, 
instalarea/dezinstalarea fiind un proces uşor, 
care se poate realiza şi de către beneficiar. 

Forma acestor construcţii poate fi variată, astfel 
putând răspunde diverselor cerinţe din partea 
clienţilor. 

STRUCTURĂ
Această structură este ancorată la sol prin 
intermediul unor ţevi zincate care trec prin 
partea inferioară a balonului, zonă puternic 
ranforsată, şi prin inelele de ancorare care sunt 
încastrate în fundaţie. Porţiunea de ancorare 
este acoperită de o fustă interioară şi una 
exterioară care are şi rol de drenaj al apelor 
pluviale, astfel încat suprafaţa acoperită este 
perfect ferită de infiltraţii.

• Balonul este susţinut de o plasă care conferă 
suport static. 

• Încălzire: Balonul poate fi dotat cu instalaţie 
de încălzire. 

• Instalaţia de iluminat respectă norme CEI şi 
este acţionata prin intermediul unui tablou 
electric aflat la intrarea în balon. 

• Avantaje: reduce coeficienţii termici, reduce 
condensul şi are o rezonanţă acustică 
diminuată.

Pistă atletism

Durata de viaţă: 
până la 15 ani. 



Periș, județul Mureș

Porţi handbal/minifotbal 3x2x1m, fabricate din fier, 
cu câmpuri vopsite alb/roșu, și cârlige de prindere 
plasă sudate perimetral pe cadru. 

Printre accesoriile opționale regăsim
• Iluminare nocturnă
• Vestiare, din lemn sau metalice, cu sau fără 

încălzire
• Tribune, acoperite sau descoperite

De asemenea, executăm în ateliere proprii și 
accesorii, precum

• Porți de fotbal, handbal
• Fileu tenis, volei
• Coș baschet
• s.a.

Dotări opționale

Dumbravioara, județul Mureș

Fileu de tenis de câmp/volei mobil din poliamidă la dimensiuni standard ITF (aprox. 12,8mx1m). 
Fileul este dublat în partea superioară pe 5 rânduri de ochi pentru creșterea rezistenței la uzură. 
Plasa este confecţionată cu nod, din fir poliamidic de culoare albă. Diametrul firului este de 2mm, 
iar latura ochiului de plasă este de 45mm. Setul este croit manual, conform regulamentului ITF.

Sistem de baschet este compus din: 
• Stâlp de oțel zincat profil pătrat sau 

rotund, 
• dimensiuni 100x100x3mm; 
• Panou baschet laminat din lemn presat 

multistrat, dimensiuni 1200x900mm;
• Cupă de fixare a stâlpului; 
• Accesorii de montaj; 
Sistemul de baschet poate fi prevazut la 
cerere cu protecție pentru stâlp. 

Moacșa, județul Covasna

Bancă pentru jucatori este realizată din structură 
metalică de 30x30x2mm vopsită în câmp 
electrostatic sau zincată. Este acoperită cu 
policarbonat transparent rezistent la intemperii și la 
raze ultraviolete. Banca de rezervă include 10 
scaune din polipropilenă. La cerere, aceasta poate 
fi vopsită in culorile solicitate de catre beneficiar. 
Optional băncile pot fi prevăzute cu șezut din lemn, 
sau se pot livra cu grilaj din lemn pentru picioare. 



Echipa ATLAS SPORT este specializată în Proiectarea și 
Construcţia de BAZE SPORTIVE şi PARCURI de agrement. 
Serviciile pe care le oferim includ tot ce ţine de realizarea unui proiect de 
la A la Z, pregătire proiectului la cheie, din stadiul de concept.

Lucrări realizate:

- terenuri de sport pentru activități variate (fotbal, handbal, tenis, baschet, 
volei, etc), de dimensiuni diferite, cu suprafeţe de joc adecvate pentru 
scopul proiectului (gazon natural, gazon sintetic, tartan, zgura, etc.);

- săli de sport, piste de atletism;

- spații de joacă și de agrement

- împrejmuiri, tribune, iluminre nocturnă și alte dotări aferente

Suntem pasionați de calitate, pornind de la faza de concept și proiectare, 
construim, dotăm și întreținem complexe sportive, ne dedicăm 100% cu 
specialiști în pentru fiecare etapă a proiectului. Avem propriile ateliere de 
prelucrare metal și lemn, majoritatea dotărilor fiind realizate in house, 
pentru a avea control asupra calității accesoriilor cu care lucrăm.

Suntem o echipă de 
experți, cu iniţiativă 
proactivă, energică şi 
care ştie să stabilească 
priorităţile pentru a 
finaliza cu succes orice 
proiect. Un motiv 
principal pentru succesul 
clienților se datorează 
relației cu aceștia, a 
comunicării constante și 
transparente. 
 

Lista completă de proiecte finalizate și în curs, poate fi accesată pe siteul nostru.

11 ani
Experiență

5 ani 
garanție

100% 
din clienți ar 
recomanda 

S.C. Atlas Sport S.R.L.  
CIF : RO 31806715  

Tg Mures, Voinicenilor nr. 62  

Tel: 0755 085 354 
Fax:  0365 780 018  
office@atlassport.ro  
www.atlassport.ro   

 
 
 
 

Colaborăm cu primării, instiuții publice, antreprenori privați.

Considerăm că lucrările executate 
sunt la un standard superior, față 
de alte firme concurente din zonă. 
Recomandăm și altor entități 
execuția unor lucrări similare cu 
S.C. ATLAS COMPANY S.R.L.

Ciobota Dinu  
Primar Ciobotani, comuna Stînceni  
 

Considerăm că lucrările executate de S.C. 
ATLAS COMPANY S.R.L. în cadrul 
Contractului de lucrări nr. 6370 din 
12.09.2012 privind “Amenajare terenuri de 
joacă în Comuna Ernei, judeţul Mureş” sunt 
lucrări de calitate care se comportă exemplar 
după predare.

Recomandăm firma S.C. ATLAS COMPANY 
S.R.L. pentru execuţia terenurilor şi parcurilor 
de joacă de calitate, deoarece este o 
companie de încredere, cu un personal de 
execuţie excepţional, iar raportul preţ-calitate 
este avantajos.

Jánosi Ferenc  
Primar Ernei, judeţul Mureş 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