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SPORT

Fotbalul românesc joacã
în deplasare. La DNA!
Pentru prima datã în istoria fotbalului românesc, cei mai
importanþi oficiali sunt urmãriþi
penal de Direcþia Naþionalã
Anticorupþie, pentru abuz în
serviciu în cazul dezafilierii
clubului Universitatea Craiova.
Dosarul a fost deschis în urma
unei plângeri depuse de
patronul craiovean Adrian
Mititelu, care le-a declarat
procurorilor cã dezafilierea
echipei sale de la Federaþia
Româna de Fotbal a fost o
decizie abuzivã, luatã în baza
unui articol din regulament care
nu fusese încã validat. Printre
cei acuzaþi se numãrã nu doar
Mircea Sandu ºi Dumitru
Dragomir, ci ºi Sorin Þerbea,
reprezentantul futsalului, ºi
Vasile Avram, fostul preºedinte
al Comisiei Centrale a
Arbitrilor, trimiºi deja în judecatã într-un dosar care vizeazã
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corupþia în arbitrajul românesc.
Comitetul
Executiv
al
Federaþiei Române de Fotbal a
dezafiliat clubul Universitatea
Craiova în data de 20 iulie
2011, cu zece voturi pentru ºi 2
abþineri. Preºedintele FRF,
Mircea Sandu, a declarat, dupã
ieºirea de la audierea de la
DNA, cã nu se va autosuspenda
din funcþia pe care o deþine,
chiar dacã este urmãrit penal,
întrucât nu este vorba de fapte
de corupþie, precum în cazul lui
Florin Prunea. El a explicat cã
în cazul sãu e vorba doar de o
acuzã de abuz în serviciu care a
atras competenþa DNA-ului
deoarece finanþatorul oltean
Adrian Mititelu a considerat cã
paguba sa e mai mare de un
milion de euro. Sandu a lansat
un atac dur la adresa lui
Mititelu, solicitând organelor
statului anchetarea afacerilor pe

care
le
deruleazã
acesta:”Faptele
domnului
Mititelu, atât ca reprezentat al
clubului cât ºi în nume propriu,
demonstreazã cã personajul
respectiv a încercat ºi reuºit
chiar sã înºele FRF, LPF, propriii suporteri. Îi facem ºi o
plângere penalã frumoasã domnului Mititelu, ca sã ºtie ce îl
aºteaptã, pentru denunþ calomnios. Decizia Comitetului
Executiv din 20 iulie este
validã ºi statutarã”.

Naºu’ Sandu
nu se lasã
Mircea Sandu a anunþat totodatã cã va candida ºi la
alegerile din 2014 pentru ºefia
fotbalului românesc ºi cã acum
pregãteºte performanþele de

peste cinci ani: ”Viitorul
preºedinte care va mai face calificãri consecutive va fi probabil peste 10 ani ºi va face eventual vreo trei calificãri pe ce
lãsãm noi acum, pe proiectele
astea. Calificãrile cluburilor în
grupe nu sunt rele, dar acestea
nu sunt performanþe, performanþe sunt atunci când treci de
grupe ºi te califici în optimi,
sferturi. Eu sper ca anul ãsta sã
iasã o echipã din grupe, pentru
cã avem douã grupe accesibile
în Liga Europa”, a mai explicat
ºeful FRF. Federaþia trata pe de
altã parte cu omologii danezi
perfectarea unui meci amical în
deplasare între cele douã
reprezentative, la 15 noiembrie.
Naþionala României va disputa
un meci amical, în deplasare, la
Liege, pe 11 noiembrie, de la
ora 21.45, cu selecþionata
Belgiei.

