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tul public în cartierul Pantelimon. Vom
avea management privat, eu sunt optimist.
Voi face ºedinþã de consiliu în fiecare zi
dacã este nevoie”, a declarat Sorin
Oprescu. El s-a arãtat decis sã organizeze
licitaþie internaþionalã pentru administrarea
stadionului, câºtigãtorul urmând sã-ºi asocieze numele cu cel al arenei, dupã modelul
Commerzbank-Arena din Frankfurt.”Acum
aºa se numeºte, Arena Naþionalã. Mai
vedem noi cum se va numi în funcþie de
contribuþie, de sponsorizare. Va purta
numele unei firme. Am primit o serie de
propuneri”, a mai spus Oprescu. În proiectul de hotãrâre discutat în CGMB, din
punct de vedere financiar, se estimeazã cã
veniturile obþinute de municipalitate pe
toatã durata concesiunii vor fi de aproximativ 20 milioane euro.

Va purta noroc
naþionalei, la meciul
cu Messi & Co?

Potrivit lui Sorin Oprescu, toate marile
echipe de fotbal din Bucureºti ºi-au arãtat
interesul de a juca aici. Deja au fãcut
demersuri oficiale în acest sens Rapid ºi
Oþelul Galaþi, însã ambele cluburi vizeazã
doar disputarea partidelor din cupele
europene. ªi Steaua a anunþat cã ia în calcul mutarea din Ghencea, unde are litigiul
cu Ministerul Apãrãrii, pe Naþional Arena
sau, la o adicã, la Piteºti.”Nu s-a stabilit o
chirie, asta o va stabili administratorul care
va face managementul”, a explicat edilul
ºef. Deocamdatã, prima interesatã de

evoluþia pe noul stadion este…echipa
naþionalã! Partida cu Argentina se doreºte
de altfel, conform spuselor preºedintelui
FRF, Mircea Sandu, un nou început pentru
prima reprezentativã tricolorã.”Meciul cu
Messi ºi compania va fi o adevãratã sãrbãtoare. Sper cã stadionul se va umple”, a
precizat Sandu. Oficialul FRF a gãsit ºi
modalitatea prin care naþionala sã readucã
lumea în tribune:”Prin atitudine, joc spectaculos ºi rezultate”. Tichetele pentru amicalul cu Argentina vor fi puse în vânzare
din data de 10 iulie, putând fi achiziþionate
doar on-line la adresele: www.biletefotbalonline.ro, www.bilete.ro ºi www.myticket.ro.”Primãria doreºte sã organizeze ºi
o casã specialã pentru pensionari, care sã
vinã sã-ºi cumpere biletele separat. Se vor
da douã, maxim trei bilete de persoanã pentru disputa cu sud-americanii. Pornim de la
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50 de lei ºi ajungem pânã la 700 de lei în
zona VIP. Pentru fiecare meci vom avea
alte preþuri, în funcþie de adversar”, a explicat Sandu. El a amintit cã vechiul stadion
“23 August” ne-a adus multe satisfacþii, dar
ºi multe momente mai puþin faste,
exprimându-ºi speranþa ca Naþional Arena
sã fie “cu noroc” pentru tricolori.”Vom
încerca sã învingem Argentina, chiar dacã
au o echipã foarte bunã ºi îl au pe Messi.
Avem nevoie de rezultate, chiar ºi în amicale. Suntem unde suntem în clasamentul
FIFA ºi nu avem voie sã coborâm mai mult
de atât”, a completat Victor Piþurcã, care se
va afla la primul sãu meci pe banca tehnicã
a naþionalei, dupã revenire.

Patru ani de lucrãri
sub presiune

Construit dupã modelul CommerzbankArena din Frankfurt, Stadionul Naþional va
avea o capacitate de 55.000 de locuri,
acoperiº retractabil deasupra gazonului, iar
costurile totale ale acestuia se ridicã la 168
milioane de euro. Lucrãrile au demarat în
2007, când a fost primit ordinul de începere
a proiectãrii. În noiembrie acelaºi an, a fost
programat ultimul eveniment pe vechea
arenã “Lia Manoliu”, fostã “23 August”,
înainte de 1989. Demolarea a pornit în
2008, iar în primãvarã se fãcuserã deja
primele sãpãturi pentru fundaþii din axul F
ºi lucrãrile de umpluturã la nivelul terenului de joc. Toamna a adus întâia turnare de
beton, 900 mc, în fundaþii ºi tribuna I, dar
la sfârºit de octombrie întârzierile erau deja
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