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Stadionul Steaua
a prins contur

E
uro 2020 s-a amânat

un an, dar lucrãrile la

stadioanele de antre-

nament din Capitalã

sunt în plinã desfã-

ºurare. Cel mai avan-

sat este noul stadion din Ghen-

cea, unde la sfârºitul lunii aprilie

se montaserã deja o mare parte

dintre scaunele din tribune.

Datele actualizate oferite de

Compania Naþionalã de Investiþii

aratã: "Capacitatea stadionului va fi

de 31.254 de spectatori. A fost avi-

zat Studiul de fezabilitate prin HG.

85/7.03.2018. În urmã publicãrii

anunþului de participare nr.

183812/23.03.2018, în datã de

10.05.2018 a avut loc deschiderea

ofertelor depuse. În datã de

18.07.2018 a fost încheiat contrac-

tul cu asocierea declaratã câºtigã-

toare. Valoarea contractului este de

210.067.331 lei fãrã TVA, cote ºi

taxe. În datã de 07.02.2019 s-a emis

autorizaþia de construire de cãtre

Primãria Sector 6 Bucureºti. În datã

de 25.02.2019, ulterior notificãrii

ISC cu privire la demararea lucrãri-

lor de execuþie, conform prevederi-

lor legale, a fost emis ordinul de

începere al lucrãrilor de execuþie

privind nouã arena sportivã.

Stadiul lucrãrilor:

S-au executat lucrãrile de infra-

structurã în proporþie de 98%. Se

executã lucrãri la partea de supra-

structurã a stadionului, lucrãri din

beton monolit ºi prefabricate. Sta-

diul acestor lucrãri este de cca.98%.

Au început lucrãrile la instalaþii ºi

arhitecturã. Stadiul acestor lucrãri

este de cca. 65%. Din 16.10.2018 a

început montarea confectiei meta-

lice a acoperiºului. În prezent sta-

diul este de 100%. Din 10.12.2019 a

început montajul tablei pentru

acoperiº. În prezent stadiul este de

90%. A început montajul scaunelor

pentru publicul general. Stadiul

este de 50%. Au început lucrãrile

pentru amenajãrile exterioare. Sta-

diul acestor lucrãri este de 25%".

Ministrul Tineretului ºi Sporturilor

a fãcut mai multe vizite la ºantier, la

una dintre ele realizând ºi câteva

fotografii, pentru a arãta oamenilor

care este stadiul lucrãrilor: "Vreau

sã vã împãrtãºesc ºi vouã câteva

imagini de la o bijuterie de stadion,

unde se lucreazã: stadionul Ghen-
cea. În spatele meu este o parte din

tribuna oficialã. Sunt lucruri foarte

frumoase, sper cã imaginile acestea

încântã pe toatã lumea. Aici se lu-
creazã, în câteva zile, dacã s-ar fi

derulat Campionatul European de

fotbal, s-ar fi pus gazonul. Înþeleg

cã perioada mult mai bunã de a în-

sãmânþa gazolul este luna septem-

brie. Vã voi prezenta imagini de pe

toate stadioanele. Avem motive sã

ne mândrim ºi noi cã avem stadioa-

ne la nivel european".

Arena Naþionalã este destinatã sã

gãzduiascã patru meciuri în cadrul

Euro-2020, amânat pentru 2021.

Conform cerinþelor UEFA, þara noas-

trã trebuie sã modernizeze patru sta-

dioane în Bucureºti pe care echipe-

le participante sã desfãºoare antre-

namentele. Dintre acestea, Steaua,

Rapid ºi Arcul de Triumf, se aflã în

diferite faze de realizare. Stadioane-

le Steaua, Giuleºti ºi Arcul de Triumf

se realizeazã prin Programul Naþio-

nal de Construcþii de Interes Public

sau Social, derulat de Compania

Naþionalã de Investiþii.
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Federaþia Românã de Fotbal

(FRF) anunþã cã efectuat proce-

durile necesare reconfirmãrii

gãzduirii Euro-2020 la Bucu-

reºti. În urma pandemiei de

COVID-19, UEFA a decis amâna-

rea cu un an a desfãºurãrii

Euro-2020. Din punct de vedere

procedural, cele 12 oraºe gazdã,

printre care ºi Bucureºti, au fost

solicitate sã îºi reînnoiascã an-

gajamentele asumate acum 6

ani. Documentele resemnate,

care atestã voinþa fermã de a

rãmâne în proiectul UEFA Euro,

au fost transmise forului euro-

pean pânã la finele lunii aprilie.

Angajamente provin de la auto-

ritãþile locale ºi naþionale din

fiecare oraº-gazdã. La 15 aprilie

2020, Cabinetul Orban a adop-

tat o Hotãrâre de Guvern prin

care se prelungeºte statutul de

interes public ºi importanþã na-

þionalã al Euro-2020, pânã la

încheierea acestuia. Turneul

UEFA Euro-2020 îºi va pãstra

aceeaºi denumire ºi în anul 2021

ºi se va desfãºura în perioada 11

iunie - 11 iulie.


