
PROIECT

Stadion nou la Constanþa

P
e harta proiectelor de
infrastructurã sportivã
apare un nou punct
fierbinte: Constanþa.
Oraºul va avea un sta-
dion nou, de 18.000

de locuri, a anunþat primarul Vergil
Chiþac, cu ocazia revenirii în Liga 1
a echipei Farul: " Se naºte noul Fa-
rul. E un club simbol ºi un reper al
societãþii constãnþene. Fuziunea e
un moment istoric. În fotbal orgo-
liile sunt mai mari ca raþiunea, ve-
deþi ce e la Craiova, la Cluj ºi chiar
între Steaua ºi FCSB. Când ceilalþi se
dezbinã, noi facem apel la unitate,
nu doar cu vorba, ci ºi cu fapta. Ne
gândim ºi la noul stadion ºi la tinerii
Constanþei. Hagi mi-a spus cã sun-
tem singurul oraº cu mare port din
Europa care nu a câºtigat un cam-
pionat. Primãria este angajatã întru
totul, reconstruim stadionul, sun-
tem la studiul de fezabilitate, mer-
gem la CNI sã facã proiectul ºi licita-
þ ia apoi. Stadionul nou va fi

construit în zona în care e stadio-
nul vechi, iar acesta din urmã se va
demola. Nu poate fi folosit nimic
din stadionul vechi. Stadionul nou
va avea 18.000 de locuri". Nu au
fost oferite, deocamdatã, date le-
gate de cât va costa acest proiect.

Gheorghe Hagi, acþionar al echi-
pei Farul, a vorbit, de asemenea,
despre noul stadion: "Constanþa
are nevoie de un stadion. Un sta-
dion nou aduce suporteri, enterta-
inment. Ideea e sã construim
împreunã o echipã frumoasã. Toþi
putem obþine performanþe mari
dacã suntem împreunã. Farul are
cea mai buna bazã sportivã, cea
mai bunã academie, Farul are o
istorie de o sutã de ani. Palmaresul
Farului si al Viitorului rãmân împre-
unã."

Mihai Lupu, preºedinte Consiliul
Judeþean Constanþa, a dat asigurãri
cã va sprijini acest proiect: "E un mo-
ment istoric, fãcut de oameni care
au scris istorie în fotbalul românesc.

De vorbe lumea s-a sãturat, vrea sã
vadã ce pot face CJ ºi primãria. Nu
se poate sã nu þinem cont de expe-
rienþã lor". Foarte aproape de Con-
stanþa, la Ovidiu se construieºte de
asemenea infrastructurã sportivã.
Primarul George Scupra a vorbit
despre asta: "Hagi va fi un far cãlãu-
zitor pentru sportul constãnþean.
Ar trebui sã ne agãþãm de o ancorã
care vine la timp ºi într-un timp
scurt îi vedem campioni la Con-
stanþa. Inaugurãm în toamnã sau în
primãvarã noile investiþii ale acade-
miei la Ovidiu". Pânã la construirea
noului stadion în Constanþa, clubul
Farul va disputa partidele de pe te-
ren propriu la Ovidiu.

În 2018, guvernul a decis trecerea
stadionului "Farul" din domeniul
public ºi administrarea MTS, în do-
meniul public al Municipiul Con-
stanþa, primãria obligându-se sã îl
modernizeze. La vremea respectivã
Ministerul Tineretului ºi Sportului
anunþa: "Guvernul a aprobat Ho-

tãrârea de Guvern pentru trecerea
Stadionului Gheorghe Hagi din
Constanþa, aflat în domeniul public
al statului ºi în administrarea Mini-
sterului Tineretului ºi Sportului -
DJST Constanþa, în domeniul public
al Municipiului Constanþa. Astfel,
Municipiul Constanþa, prin Consiliul
Local la Municipiului Constanþa, se
obligã sã menþinã destinaþia actua-
lã a imobilului ºi sã asigure gratui-
tatea desfãºurãrii activitãþilor MTS,
precum ºi unitãþilor/instituþiilor din
subordinea sau coordonarea aces-
tuia. În acelaºi timp, se obligã sã
întreþinã ºi sã modernizeze imobilul
ºi sã-l menþinã la standardele de ca-
litate necesare". Între timp stadio-
nul s-a degradat dramatic, astfel cã
acum s-a decis reconstruirea lui.
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