
Adio Piturca
Presedintele FRF, Mircea Sandu, a declarat  joi ca membrii Comitetului Executiv l-au mandatat pe Ionut
Lupescu sa se ocupe de incheierea contractului cu Victor Piturca si a precizat ca pana la data de 10 mai
CEx trebuie sa primeasca propunerile pentru noul selectioner.

 "Ionut Lupescu a fost mandatat de Comitetul Executiv sa discute cu Victor Piturca pentru incheierea
amiabila a contractului. Am decis acest lucru pentru ca sansele de calificare la Campionatul Mondial sunt
aproape de 0, daca nu chiar nule. incercam o incheiere pe cale amiabila a contractului cu Piturca, apoi tot
Ionut Lupescu va putea discuta cu eventualii candidati. Cert este ca pana la data de 10 mai trebuie sa avem
pe masa CEx propunerea sau propunerile pentru viitorul selectioner", a declarat Mircea Sandu.

 Victor Piturca avea contract cu FRF pana in anul 2010, iar clauza de reziliere a intelegerii este de circa
600.000 de euro. Presa a scris in ultimele zile ca oficialii Federatiei Romane de Fotbal i-ar fi propus
fostului selectioner suma de 250.000 de euro pentru a accepta rezilierea pe cale amiabila a contractului.

 De cand a fost numit in functie, selectionerul a condus nationala in 47 de jocuri amicale sau oficiale in
care tricolorii au inregistrat 28 de victorii, 7 rezultate de egalitate si 12 infrangeri, dintre care trei au fost
obtinute in acest an, in care Romania nu a obtinut niciun rezultat pozitiv. Nationala sta bine si la capitolul
golaveraj, jucatorii antrenati de Piturca reusind sa marcheze 76 de goluri si sa primeasca 38.

 in actuala campanie de calificare pentru Campionatul Mondial din Africa de Sud din 2010, tricolorii au
avut un parcurs foarte slab si se afla pe locul 5 in grupa preliminara, cu doar 4 puncte dupa 5 meciuri
disputate, sanse de a mai merge la turneul final fiind aproape nule. Tricolorii au inregistrat pana acum o
singura victorie (1-0 cu Insulele Feroe), un rezultat de egalitate (2-2 cu Franta) si 3 infrangeri (0-3 cu
Lituania, 2-3 cu Serbia si 1-2 cu Austria).
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