
EURO 2020

Arene modernizate,
infrastructurã
îmbunãtãþitã

C
ampionatul European
de Fotbal a fost prece-
dat de ample lucrãri de
infrastructurã. O arenã

a fost modernizatã (Arena Na-
þionalã), alte trei reconstruite
(Giuleºt i , Steaua, Arcul de
Triumf), iar în Capitalã au avut
loc mai multe lucrãri legate de
transportul public (linia Gara de
Nord - Otopeni, linii speciale de

autobuz...) ºi nu numai.
Cel mai mare stadion din þara

noastrã a intrat la sfârºitul anului
trecut într-un proces de moderni-
zare pentru a îndeplini în totalita-
te condiþiile impuse de UEFA
pentru gãzduirea celor patru par-
tide din cadrul EURO 2020. Supra-
faþa de joc a fost schimbatã, Pri-
mãria Capitalei executând lucrãri-
le prin care a fost îndepãrtat ve-

chiul gazon ºi la finalul cãrora a
fost plantat noul covor de iarbã
cu tehnologie hibrid. Acest lucru
presupune iarbã naturalã monta-
tã pe un covor artificial, care
asigurã o mai bunã stabilitate ºi
rezistenþã la uzurã. Arena Naþio-
nalã se alãturã astfel marilor sta-
dioane ale Europei care asigurã
cea mai bunã calitate a gazonului
prin noua tehnologie. Instalaþia

de nocturnã a Arenei Naþionale a
fost modernizatã în vederea tur-
neului final al Campionatului Eu-
ropean de fotbal (11 iunie - 11 iu-
lie). Þara noastrã a primit organi-
zarea a patru meciuri din cadrul
Campionatului European din
2020 pe Arena Naþionalã din Ca-
pitalã. Bucureºtiul va gãzdui trei
partide în cadrul Grupei C ºi una
în faza optimilor de finalã. Astfel,
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pe Arena Naþionalã sunt progra-
mate meciurile Austria - Macedo-
nia de Nord (13 iunie), Ucraina -
Macedonia de Nord (17 iunie),
Ucraina - Austria (21 iunie), toate
în Grupa C, precum ºi partida din
optimi care va opune câºtigãtoa-
rea Grupei F ºi formaþia clasatã pe
locul al treilea într-una din grupe-
le A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Preºedintele Federaþiei Române
de Fotbal, Rãzvan Burleanu, a afir-
mat cã pentru þara noastrã ar fi
fost o mare pierdere dacã Bucu-
reºtiul ar fi fost exclus de pe lista
oraºelor gazdã ale EURO 2020:
"Am depus dosarul de candidatu-
rã pentru EURO 2020 în urmã cu 7
ani, au fost ºapte ani cu multe sa-
crificii ºi provocãri, în care am
schimbat 7 guverne, 7 miniºtri ai
sportului ºi cinci primari generali
ai Capitalei. Acum un an pande-
mia a dat peste cap toate aceste
planuri ºi EURO 2020 a trebuit sã
fie amânat. Ultima provocare pe

care am avut-o a fost legatã de
prezenþa spectatorilor pe stadioa-
nele din Europa ºi de la Bucureºti.
De aceea suntem foarte recuno-
scãtor ministrului Eduard Novak,
pentru toatã dedicarea pe care a
pus-o în acest proiect ºi pentru
faptul cã a reuºit sã realizeze un
consens la nivel guvernamentale,
astfel încât Bucureºtiul sã nu fie
pe acea listã scurtã asemeni
oraºului Bilbao. Ar fi fost o mare
pierdere pentru noi sã nu avem
meciuri la Bucureºti. (...) EURO
2020 a reprezentat ºi reprezintã
în continuare o oportunitate uni-
cã în primul rând în ceea ce pri-
veºte infrastructura. Ultimele in-
vestiþii la nivel de infrastructurã
au avut loc în anii '70 ºi fãrã sta-
dioane moderne nu putem dez-
volta fotbalul. Moºtenirea celor
trei stadioane este cea mai im-
portantã, când ne uitãm la nivel
de infrastructurã trebuie sã înþe-
legem cã aceasta nu reprezenta

un moft al Federaþiei Române de
Fotbal, al celor care au jucat fot-
bal la cel mai înalt nivel. Trebuie
sã ne uitãm ºi la celelalte proiecte
de infrastructurã care vor rãmâne
în urmã, nu doar la stadioane.
Rãmâne un aeroport Bãneasa
modernizat, o cale feratã cãtre
aeroport. Când ne dorim sã con-
curãm cu þãri vecine trebuie sã ne
gândim cã ei au creat cel puþin 20
de stadioane în ultimii ani. EURO
2020 reprezintã totodatã ºi o
oportunitate unicã de a inspira o
nouã generaþie de copii sã joace
fotbal. Înainte de pandemie ajun-
sesem la 300.000 de jucãtori de
fotbal, pandemia ne-a oprit, dar o
sã continuãm. Ne-am implicat în
grãdiniþe, în mediul rural, pentru
cã asta este datoria noastrã. Þinta
noastrã este ca pânã în 2026 sã
dublãm acest numãr, sã vorbim
de peste 600.000 de români care
joacã fotbal în þara noastrã".

Programatã iniþial în 2020, com-

petiþia a fost amânatã pentru
2021 ca urmare a pandemiei de
coronavirus. EURO 2020, ediþie
aniversarã care celebreazã 60 de
ani de la primul Campionat Euro-
pean, se va desfãºura în perioada
11 iunie - 11 iulie 2021. Cele 11
oraºe sunt: Bucureºti (România),
Baku (Azerbaidjan), Copenhaga
(Danemarca), Londra (Anglia),
Munchen (Germania), Budapesta
(Ungaria), Roma (Italia), Amster-
dam (Olanda), Sankt Petersburg
(Rusia), Glasgow (Scoþia), Sevilla
(Spania).
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