
Euro 2020 - rãmânem cu
patru meciuri pe un

singur stadion

A
utoritãþile autoh-
tone nu vor fi obli-
gate sã facã efortu-
ri suplimentare în
ceea ce priveºte
construirea/reno-

varea de stadioane pentru Euro
2020. Comitetul Executiv UEFA a
decis reconfirmarea celor 12
oraºe-gazdã ale Campionatului
European amânat pentru vara lui
2021. Toate cele 12 oraºe-gazdã
ºi-au reafirmat implicarea în
proiectul EURO, astfel cã UEFA a
anunþat, prin decizia Comitetului
Executiv, aceeaºi formulã de
desfãºurare a turneului final. FRF
ºi Guvernul României îºi anunþa-
serã disponibilitatea de a gãzdui
mai multe meciuri la Bucureºti, în
cazul în care vreunul dintre
oraºele-gazdã ar fi renunþat, ceea
ce ar fi reprezentat cheltuieli în
plus ºi eventual mãrirea numãru-
lui de stadioane necesar pregãtirii
echipelor. Cele patru partide de la
Bucureºti se vor desfãºura pe Are-

na Naþionalã.
Stadioanele din Roma, Baku,

Sankt Petersburg, Copenhaga,
Amsterdam, Bucureºti, Londra, Gla-
sgow, Bilbao, Dublin, Munchen ºi
Budapesta vor gãzdui partidele de
la CE. Turneul final va debuta la
Roma, pe 11 iunie 2021, ºi se va
încheia la Londra, pe 11 iulie 2021,
odatã cu disputarea finalei .
Preºedintele UEFA, Aleksander Èe-
ferin a punctat: "UEFA a luat o deci-
zie importantã prin amânarea
Euro-2020, oferind posibilitatea
competiþiilor interne sã se încheie.
Comunitatea fotbalisticã a dat do-
vadã de unitate în aceastã crizã ne-
maiîntâlnitã. Suntem recunoscãtori
fiecãruia dintre cei care lucreazã
pentru a putea depãºi cu bine ace-
astã perioadã. Sunt încântat sã vãd
cã fotbalul se reia ºi sunt convins cã
nu va mai dura mult pânã când ne
vom putea reîntâlni cu fanii pe
stadion".

În luna mai, þara noastrã ºi-a re-
confirmat angajamentul pentru or-

ganizarea unor meciuri din cadrul
EURO 2020 (2021) la Bucureºti, prin
intermediul unor scrisori de garan-
þie trimise la UEFA. Cele 24 de scri-
sori stipuleazã condiþiile în care se
va desfãºura EURO 2020 ºi asigurã
pe organizatorul UEFA cã autoritã-
þile þãrii gazdã se angajeazã sã cree-
ze facilitãþile necesare. Scrisorile de
garanþie provin de la urmãtoarele
instituþii: Ministerul Tineretului ºi
Sportului, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Afacerilor Exter-
ne, Ministerul Dezvoltãrii ºi Admini-
straþiei, Ministerul Transporturilor,

Ministerul Finanþelor, Ministerul Sã-
nãtãþii. De asemenea, au semnat
pentru garanþiile solicitate Primãria
Municipiului Bucureºti, Compania
Aeroporturi, ANAF, ANCOM, ANAD,
ORDA ºi OSIM.

Turneul UEFA Euro-2020 îºi va
pãstra aceeaºi denumire ºi în anul
2021.
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Cele 12 oraºe-gazdã pentru EURO sunt: Amsterdam (Olanda) - stadio-

nul Johan Cruyff ArenA (54.000 locuri), Baku (Azerbaidjan) - Olympic

Stadium (69.000), Bilbao (Spania) - San Mames (53.000), Bucureºti

(România) - Arena Naþionalã (54.000), Budapesta (Ungaria) - Puskas

Arena (68.000), Copenhaga (Danemarca) - Telia Parken (38.000), Du-

blin (Irlanda) - Aviva Stadium (51.000), Glasgow (Scoþia) - Hampden

Park (51.000), Londra (Anglia) - Wembley (90.000), Munchen (Germa-

nia) - Allianz Arena (70.000), Roma (Italia) - Olimpico (68.000), Sankt Pe-

tersburg (Rusia) - Gazprom Arena (61.000).

Gazonul pentru stadionul Arcul de Triumf va fi

montat în iulie, pentru Steaua începând cu 15

august, iar pentru Rapid în noiembrie, s-a anun-

þat în cadrul ºedinþei de lucru a Comitetului

Interministerial de coordonare ºi organizare a

Turneului Final al Campionatului European de

Fotbal 2020. La aceastã întâlnire au participat

reprezentanþi ai Ministerului Transporturilor, Mi-

nisterului Afacerilor Interne, Ministerului Finan-

þelor Publice, Compania Naþionalã de Investiþii

"CNI" - S.A, Primãria Municipiului Bucureºti ºi Fe-

deraþia Românã de Fotbal. Tema întâlnirii a

constituit-o evoluþia dezvoltãrii lucrãrilor de in-

frastructurã, respectiv, stadiul execuþiei lucrãri-

lor la calea feratã Gara de Nord - Otopeni,

Aeroportul Bãneasa, la stadioanele ºi bazele

sportive. De asemenea, s-a discutat despre acti-

vitatea desfãºuratã de Federaþia Românã de

Fotbal, dar ºi de Primãria Municipiului Bucureºti,

în contextul amânãrii Turneului Final Euro 2020.

Conform unui comunicat al MTS: "Toþi cei pre-

zenþi au agreat faptul cã rãgazul obþinut ca ur-

mare a amânãrii competiþiei din cauza pande-

miei este folositor pentru terminarea lucrãrilor.

Faptul cã s-au identificat soluþii pentru lucrul în

siguranþã pe perioada stãrilor de urgenþã ºi aler-

tã, a condus la înregistrarea unor progrese sem-

nificative pentru graficul de execuþie a obiective-

lor. Astfel, în cazul celor 3 stadioane, veºtile sunt

îmbucurãtoare, pentru "Arcul de Triumf"

gazonul urmând sã fie montat la mijlocul lunii

iulie a.c., pentru "Ghencea", în jurul datei de 15

august a.c., iar pentru Rapid, în luna noiembrie

a.c. S-a stabilit oportunitatea unei întâlniri la

care sã participe ºi reprezentanþi ai Primãriilor

Sectoarelor 1 ºi 6, cât ºi ai Primãriei Municipiului

Bucureºti, pentru identificarea, conform compe-

tenþelor care revin fiecãruia, a zonele de respon-

sabilitate în ceea ce priveºte amenajarea dome-

niului public din imediata apropiere a stadioa-

nelor". Pentru reabilitarea bazelor sportive, s-a

finalizat selecþia celor înscrise, fiind analizate

documentaþiile depuse, pentru cele care au de-

pus printre primele dintre ele fiind demarate ºi

procedurile de achiziþii de lucrãri.
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