
BijuteriadinGhencea,
stadionulSteaua
aºteaptãinaugurarea

L
ucrãrile stadionului
d i n G he nc e a se
apropie cu rapiditate
de finalizare, aceastã
arenã stând cel mai
bine din cele trei care

au fost reconstruite pentru Euro

2020. Cum situaþia sanitarã este
foarte complicatã ºi sunt puþine
ºanse sã fie remediatã pânã la fi-
nalul anului, cel mai probabil, me-
ciul de inaugurare va fi programat
în primãvara anului viitor, în spe-
ranþa cã va putea fi organizat ºi cu

spectatori în tribune. În acest mo-
ment, la arena din Bulevardul
Ghencea se lucreazã la finisaje,
suprafaþa de joc este gata, iar ta-
belele de marcaj au fost deja
m ont at e . S t e au a Bu c u r e ºt i ,
echipã aflatã acum în Liga 3, îºi va
disputa meciurile considerate
”acasã” pe noul stadion, care va fi
folosit ºi pentru antrenamentele
echipelor care îºi vor disputa la
Bucureºti meciurile din cadrul
Campionatului European din vara
anului viitor. De asemenea este
posibil ca pe aceast stadion sã
evolueze ºi echipa naþionalã, dar
ºi formaþia din prima ligã, FCSB.

Stadion Steaua, detaliile proiectu-
lui: Cost construcþie: 94.672.020 mi-
lioane de euro; Capacitate: 31.254

de locuri ; Suprafaþa de joc
105m/68m. Gazon natural ranfor-
sat sintetic, dotat cu degivrare, dre-
naj, sistem de irigaþie ºi încãlzire
pentru sezonul de iarnã; Spaþii de
cazare pentru sportivi (24 de came-
re cu un total de 48 de locuri de ca-
zare); Restaurant; Muzeu al Clubu-
lui Sportiv al Armatei Steaua; Spaþii
VIP (loje ºi parcare); Salã de forþã ºi
de recuperare; Punct medical de
prim ajutor; Zona de presã si
sky-box ul în partea superioarã a
Tribunei 1 pentru a spori vizibilita-
tea ºi care respectã standardele
UEFA ºi FIFA; Sala de conferinþe;
Vestiare pentru sportivi; Magazine;
Spaþii tehnice ºi pentru birouri.
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Arena Naþionalã este destinatã sã gãzduiascã patru
meciuri în cadrul Euro-2020, amânat pentru 2021. Conform
cerinþelor UEFA, þara noastrã trebuie sã modernizeze patru

stadioane în Bucureºti pe care echipele participante sã
desfãºoare antrenamentele. Dintre acestea, Steaua, Rapid

ºi Arcul de Triumf, se aflã în diferite faze de realizare.
Stadioanele Steaua, Giuleºti ºi Arcul de Triumf se realizeazã
prin Programul Naþional de Construcþii de Interes Public sau

Social, derulat de Compania Naþionalã de Investiþii.


