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Stadionde480milioane
deleilaConstanþa

M
inisterul Dez-
voltãrii, Lucr-
ãrilor Publice
ºi Administra-
þiei (MDLPA) a
lansat în con-

sultare publicã Hotãrârea Guver-
nului pentru aprobarea indicato-
rilor tehnico-economici ai Stadio-
nului 'Gheorghe Hagi' din Cons-
tanþa. Stadionul va avea o capaci-
tate de 18.000 locuri, iar obiecti-
vul va mai include un teren de
antrenament pentru fotbal ºi
atletism (pistã cu 6 culoare), cu o
tribunã cu 1.000 de locuri, o

clãdire de vestiare pentru antre-
nament, amenajãri exterioare -
cãi de acces, promenadã, alei,
drumuri ºi platforme, reþele de
utilitãþi; împrejmuire, amenajãri
peisagistice. Stadionul va avea
urmãtoarele zone conforme ce-
rinþelor de clasificare UEFA 4 (ni-
vel maxim): pentru jucãtori ºi ofi-
ciali (arbitri, însoþitori etc.), pentru
spectatori, VIP ºi VVIP; jurnaliºti;
personalul tehnic ºi auxiliar.

Încã de anul trecut, Gheorghe
Hagi, acþionar al echipei Farul, a
vorbit despre necesitatea noului
stadion: "Constanþa are nevoie de

un stadion. Un stadion nou aduce
suporteri, entertainment. Ideea e
sã construim împreunã o echipã
frumoasã. Toþi putem obþine per-
formanþe mari dacã suntem
împreunã. Farul are cea mai buna
bazã sportivã, cea mai bunã aca-
demie, Farul are o istorie de o
sutã de ani. Palmaresul Farului si
al Viitorului rãmân împreunã."

Investiþia include zonele de par-
care pentru jucãtori ºi oficiali,
pentru cele 2 autocare ale echi-
pelor ºi 10 autoturisme ale oficia-
lilor, spaþiu de parcare de mini-
mum 150 de locuri pentru VIP.

Zonele de parcare pentru specta-
tori sunt asigurate de jur împreju-
rul stadionului pe o razã de maxi-
mum 1 km.

Numãrul de locuri de parcare
pentru autoturisme este de circa
10% din capacitatea stadionului
(1.800 locuri) ºi pentru cel puþin
30 de autocare pentru suporterii
echipei oaspete. În plus, faþã de
funcþiunile de bazã, clãdirea sta-
dionului urmeazã sã integreze
sãli de antrenament, centru de
conferinþe, cel puþin 6 sãli cu ca-
pacitate de 20-40 locuri ºi spaþii
conexe, spaþiu expoziþional, spaþii
administrative, comerciale ºi de
alimentaþie publicã. Durata de
proiectare a obiectivului de inve-
stiþii este de 7 luni ºi cea execuþie
- 21 de luni. Valoarea totalã a in-
vestiþiei este de aproximativ 480
milioane de lei, din care 474
milioane de lei prin "CNI"- SA ºi 6
milioane de lei prin UAT
Municipiul Constanþa, preþuri
valabile la data de 24 iunie 2022.
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