
PROIECT:

Stadion de top la Iaºi

A
utoritãþile locale
din Iaºi propun iu-
bitorilor fotbalului
o nouã arenã. Sta-
dionul va fi mult
mai mare decât ac-

tualul, urmând sã aibã dotãri de
top, astfel încât sã poatã gãzdui
meciuri de cel mai înalt nivel.

Primarul municipiului Iaºi, Mihai
Chirica, a anunþat cã a propus Con-
siliului Local un proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor teh-
nico-economici pentru viitorul Sta-
dion "Regele Ferdinand", cu o ca-
pacitate de peste 24.000 de locuri:
"Noul stadion municipal, Ferdinand
I, este un proiect despre care s-a
vorbit de generaþii. S-a terminat
faza de proiectare la nivel de studiu
de fezabilitate, ºi continuã cu faza
de proiect tehnic ºi detalii de exe-
cuþie.

Pentru a avansa acest proiect în
analiza guvernului pentru viitorul
program bugetar 2021-2027 pro-
punem spre analiza consilierilor lo-
cali a indicatorilor tehnico econo-

mic al noului stadion.
Din punct de vedere arhitectural,

noul stadion va fi inspirat de coroa-
na Regelui Ferdinand, fiind prelua-
te elementele cele mai puternice
care o construiesc. Cele opt lamele,
care formeazã coroana, vor fi multi-
plicate în 30 de elemente de susþi-
nere".

Potrivit sursei citate, stadionul va
avea 24.179 de scaune, suprafaþa
desfãºuratã a stadionului urmând a
fi de peste 85.000 de metri pãtraþi.
Valoarea totalã a investiþiei este
estimatã la aproximativ 113 milioa-
ne de euro, din care 94 milioane de
euro se vor cheltui pentru lucrãrile
de construcþie ºi montaj. Conform
proiectului, locurile pe scaune pen-
tru public vor fi organizate pe douã
niveluri de gradene, cuprinzând
zona de tribunã est, parþial vest ºi
cele douã peluze, nord ºi sud. Fun-
cþiunile destinate publicului gene-
ral vor fi organizate la nivelul parte-
rului astfel încât fiecare sector sã
aibã grupuri sanitare, zonã de ali-
mentaþie publicã. Spaþiile publicul

VIP vor fi în zona de vest, cu zona
de scaune în tribuna vest ºi 40 de
loje organizate pe douã niveluri, cu
parcare subteranã prevãzutã la ni-
velul subsolului, cu zona de foaier
ºi alimentaþie publicã organizatã la
fiecare nivel VIP. În zona de vest vor
fi grupate spaþiile destinate sporti-
vilor ºi oficialilor, precum zona de
lucru media. Locurile aferente tri-
bunei mass-media vor fi organizate
în zona vest, deasupra lojilor VIP.
Studiourile TV cu vedere la teren
vor fi amplasate în zona vest. Supli-
mentar, pe latura de est este prevã-
zutã amenajarea unui hotel desti-
nat sportivilor, cu o capacitate de
aproximativ 24 de unitãþi de caza-
re, în camere duble. Acesta va be-
neficia de facilitãþile caracteristice
unui hotel - recepþie, zona de luat
masa în regim de catering, oficiu de
etaj, circulaþii verticale ºi orizontale,
zone de relaxare.

Stadionul va avea amplasate la ni-
velul demisolul, pe zona de vest,
spaþii care funcþioneazã indepen-
dent de restul stadionului: restau-

rant, cafenea, un muzeu dedicat
echipei FC Politehnica laºi, un fan
shop ºi un magazin cu articole
sportive. Aceste spaþii vor fi uºor
accesibile din exterior, cu program
de funcþionare ºi în afara meciurilor
sportive. Restaurantul va avea o ca-
pacitate de aproximativ 240 de
persoane ºi va putea lucra atât in-
dependent, cât ºi în relaþie cu foaie-
rul VIP, situat adiacent. Cafeneaua
va putea acomoda un numãr de 70
de persoane. Pentru fiecare sector
de spectatori va fi prevãzut un
punct de prim ajutor. De aseme-
nea, vor fi asigurate spaþii comercia-
le, zone de alimentaþie publica ºi
grupuri sanitare.

Noul stadion va dispune de facili-
tãþi pentru persoanele cu dizabilitã-
þi locomotorii, inclusiv cu grupuri
sanitare dimensionate corespunzã-
tor.
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