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Premierul României, Viorica Dăncilă, a vorbit despre stadioanele pe care Guvernul le va
construi pentru EURO 2020. Primul ministru a făcut o nouă gafă când a dat detalii despre
arenele din București. "Sunt trei stadioane care deja se fac, Dinamo, Rapid și Giulești", a
spus Dăncilă la România TV.
După ce i s-a atras atenția că stadionul Rapid și stadionul Giulești sunt același lucru, primul
ministru s-a corectat. Dar, în continuare, a omis stadionul Ghencea.
"Dinamo, Giulești și Arcul de Triumf. Se fac cele trei stadioane. Facem toate demersurile
pentru Campionatul EURO 2020. Să ştiţi că foarte mulţi au spus că a fost o greşeală (n.r. când
a spus "Euro douăzeci douăzeci"). Gândiţi-vă că eu sunt de nouă ani la Bruxelles. La Bruxelles
există Orizont douăzeci - douăzeci, EURO douăzeci -douăzeci. Când nouă ani ai vorbit aşa,
este normal ca acest lucru să încerci să îl duci mai departe. De acum încolo voi zice 2020", a
adăugat Viorica Dăncilă.
Stadionul Ghencea
va avea 30.000 de locuri, toate acoperite
preţ estimativ: 45 milioane euro (fără TVA)
STADIU: a fost avizat studiul de fezabilitate în cadrul CTE CNI și CTE MDRAP. Urmează
avizarea acestuia în consiliul interministerial și emiterea hotărârii de Guvern de avizare a
indicatorilor tehnico economici;
Stadionul Giuleşti
va avea 15.000 - 18.000 de locuri, toate acoperite
preţ estimativ: 22-25 milioane euro (fără TVA)
STADIU: au fost contractate serviciile de proiectare privind întocmirea studiului de
fezabilitate;
Stadionul Arcul de Triumf
va avea 8.000 de locuri, toate acoperite
preţ estimativ: 12 milioane euro (fără TVA)
STADIU: Stadionul Arcul de Triumf va fi construit pe amplasamentul vechiului stradion de
rugby, măsurile de modernizare incluzând și construirea unui centru de recuperare pentru
sportivi
Stadionul Dinamo
ar urma să aibă 20.000-25.000 de locuri
preţ estimativ: 33-37 milioane euro (fără TVA)
STADIU: a fost predată documentația preliminară prin care se propune construirea
Stadionului Dinamo pe o suprafață de teren care include și actualul Velodrom. În urma acestei
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solicitări s-a înaintat propunerea includerii noului amplasament în Lista sinteză a
subprogramului Complexuri sportive, așa cum se procedează cu orice solicitare de includere în
subprogramele derulate de CNI, ca și etapă premergătoare aprobării indicatorilor tehnico
economici. Dupa introducerea pe lista sinteză, dacă documentele privind noul amplasament vor
fi conforme cu normele de derulare a programelor gestionate de CNI, se vor putea demara
procedurile în vederea promovării și avizării indicatorilor tehnico - economici
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