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BUCUREªTI

Naþional Arena,
nou-nouþã dupã 58 de ani!

Doar o lunã ne mai desparte de momentul
în care spectaculosul Pasaj Basarab, fala
Bucureºtiului de astãzi, va avea un rival pe
mãsurã: noul Stadion Naþional. La fix 58
de ani de la ridicarea sa, aniversare ce va
avea loc chiar în august, cea mai modernã
arenã a României îºi va redeschide porþile,
cu o nouã înfãþiºare, demnã de Europa
League!

Mai frumoasã
ca stadioanele din
Dublin ºi Frankfurt

La sfârºitul lui iunie, autoritãþile ºi constructorii intraserã deja în “contratimp” în
ceea ce priveºte finalizarea Arenei
Naþionale, primarul general al Capitalei,
Sorin Oprescu, fiind decis sã apese pedala
pentru încheierea lucrãrilor la timp.”E mai
frumos decât la Dublin. Încã o datã am certitudinea asta. ªi îndrãznesc sã spun cã este
puþin ºi deasupra celui din Frankfurt, pen-
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tru cã este mai nou. ªi sunt foarte mândru
de asta”, a declarat edilul-ºef, având
proaspãt în minte termenul de comparaþie,
dat fiind cã s-a aflat în tribune în capitala
Irlandei la finala Europa League de anul
acesta. Potrivit lui Oprescu, la stadionul

bucureºtean mai erau finisãrile exterioare
de fãcut ºi aleile circulare, în paralel cu
drenarea pãmântului pentru aºezarea
rulourilor de iarbã. La tribuna oficialã s-au
adus deja scaunele capitonate, impresionantul acoperiº retractabil era aproape gata
ºi se lucra la montarea celor patru ecrane.
600 de oameni muncesc zi ºi noapte pentru
ca totul sã fie pus la punct pânã la sfârºitul
lunii iulie, astfel ca marea inaugurare de pe
10 august, cu meciul România-Argentina,
sã fie un eveniment cu adevãrat memorabil.
Edilul Capitalei spune cã managementul
noului stadion va fi un parteneriat publicprivat, chiar dacã planului sãu i se pun
beþe-n roate în Consiliul General:”Este a
patra oarã când îl voi bãga în consiliu ºi o
voi þine aºa pânã vom avea management
privat aici, pentru cã nu ai cum sã faci o
administrare cu sute de oameni fãrã sã
existe un beneficiu. Iar aici dacã se aprinde
lumina ºi o þinem douã ore pentru un meci
este cheltuiala pe care o avem cu ilumina-

