
 

 

                                                                  

  

Anunț public, 
referitor la măsurile privind accesul la Finala Națională Eurovision 2020 

 

 În data de 1 martie 2020,  începând cu orele 21.00, la Sala Sporturilor 
”Romeo Iamandi” va avea loc Finala Națională ”Eurovision  Song Contest 2020 
– România”. 
 Pentru buna desfășurare a evenimentului, organizatorii, Primăria 
Municipiului Buzău prin Centrul Cultural ”Alexandru Marghiloman” și 
Televiziunea  Română,  fac următoarele precizări: 
 

• Accesul în sală se face doar pe bază de invitație, între orele 19:30  
și 20:15. 

• Este interzisă intrarea în sală a copiilor cu vârstă mai mică de 7 ani. 
• În locaţia de desfăşurare a evenimentului  NU va fi permis accesul 

cu: băuturi şi produse alimentare achiziţionate din afara perimetrului locaţiei (se 
vor putea achiziționa în interiorul locației); spray-uri, lasere; arme, obiecte 
contondente, lanţuri; umbrele; animale de companie; bagaje voluminoase; selfie 
stick-uri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice 
fel sau aparate GoPro etc.  

• Spectatorii sunt rugaţi să se supună controlului corporal amănunţit, 
la cererea agenţilor de securitate. 

• Pentru evitarea blocării traficului rutier, recomandăm sosirea la 
eveniment cu mijloace de transport în comun și taximetre, deoarece în zona 
Sălii Sporturilor nu vor fi disponibile locuri de parcare. 
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