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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/dunarea_stadium.jpg" alt="Stadion Dunarea" width="430" />Pre?edintele
Funda?iei Sportul G?l??ean, C?t?lin Tofan, a vorbit la emisiunea Divizia Local? despre
refacerea Stadionului Dun?rea care se va realiza � 3 etape, � urm?torii 2-3 ani.</p>    <br /> 
<p style="text-align: justify;"><strong>C?t?lin Tofan</strong>:<em> �Stadionul Dun?rea se afl?
�tr-o situa?ie mai delicat?. De ?tiut c? acest stadion a fost l?sat � paragin? de foarte mult timp,
s-au mai f?cut c�eva c�peli, dar investi?ii serioase � aceast? aren? nu s-au f?cut. Mai nou, cu
c�eva s?pt?m�i � urm?, Stadionul Dun?rea a fost un subiect foarte fierbinte, cu referire la
omologarea sa pentru ca O?elul Gala?i s?-?i desf??oare activitatea acolo. S-a omologat acest
stadion, dar din punct de vedere al suprafe?ei de joc sufer? foate mult �tr-adev?r. S-a mai pus
nisip ?i pu?in gazon � ultima vreme. Sincer s? fiu, acest gazon trebuie ref?cut complet! De
altfel, am f?cut discu?ii cu reprezentan?ii Prim?riei ?i � special cu domnul primar, � care i-am
relatat starea de fapt a acestei baze sportive care p�? la urm? este ?i o emblem? a ora?ului.
Are ?i valoare sentimental? pentru c? aici s-a jucat meciul cu Juventus ?i tocmai de aceea
trebuie f?cute investi?ii majore la aceast? baz?, indiferent de ce se �t�pl? cu alte baze din
Gala?i. Important este ca aceast? baz? s? se refac? complet. Din ce am �?eles eu se va face
o investi?ie major?, dar �tr-o etapizare a investi?iilor. Se va �cepe cu prinderea � buget a unei
sume de bani care s? rezolve suprafa?a de joc, ce trebuie ref?cut? de la zero. Prima etap? ar fi
s? se scoat? tot, s? se plece de la drenaj, cu instala?ia de udat ?i �c?lzire ?i cu gazonul care
va trebui s? fie de calitate. � afar? de gazon, trebuie ref?cut? ?i pista de atletism, o pist? care
este necesar? ?i care va fi f?cut? tot la cele mai �alte standarde, din acel tartan (cauciuc), care
se poart? la momentul acesta. Aceasta ar fi prima etap? a refacerii acestui stadion. Ar fi benefic
pentru toat? lumea, pentru cluburi, dar ?i pemntru oamenii din Gala?i. S-a analizat situa?ia,
sunt cel pu?in 3 etape care trebuiesc f?cute la aceast? baz? sportiv?. Pentru a se reface toat?
arena deodat? e nevoie de o investit?ie costisitoare, de aceea s-a realizat o etapizare. A doua
etap? ar fi refacerea tribunelor, vestiarelor ?i, bine�?eles, zona anexelor, care �seamn?
mass-media, cabinete medicale, tot ceea ce trebuie pentru omologarea unei baze sportive chiar
pentru Cupa UEFA. A treia faz? ar fi cea cu tribuna oficial?, acoperi?, scaune ?i tot ceea ce
�seamn? partea dinspre spital, urm�d ca baza s? fie terminat? � maxim 2-3
ani.���</em></p>
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