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Program pentru alegerile organizate in 
cadrul Federatiei Romane de Automobilism 

Sportiv 
 

 

 

Preambul 

Programul meu pentru alegerile din cadrul FRAS va fi 
fundamentat pe aceleasi principii de baza pe care le-am folosit si in 
2014, atunci cand am inceput proiectul Clubului Sportiv Romanian 
Drift Community. Provenind din mediul de afaceri unde am intrat in 
urma cu mai bine de un deceniu, iar companiile pe care le conduc s-
au aflat de fiecare data printre premiante la finalul anului, am vazut 
oportunitatea, la dorinta unuia dintre partenerii mei, de a dezvolta o 
aripa a motorsportului care ramasese intr-o zona gri, driftul. De-a 
lungul celor doi ani, impreuna cu staful meu si cu sprijinul celor din 
lumea motorsportului, am reusit sa aducem acest sport in legalitate 
si sa ii oferim o identitate. Anul trecut, de-a lungul celor 5 etape 
organizate in cadrul Campionatului National de Drift, organizat sub 
egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, au fost prezenti 
aproximativ 80.000 de spectatori, au participat piloti din 6 tari si am 
reusit in premiera, dupa 6 ani de pauza, sa organizam un 
eveniment automobilistiv pe circuitul stradal din jurul Palatului 
Parlamentului. Doar in 2016, driftul a fost prezent in media cu 
aproximativ 700 de articole in presa scrisa si zeci de reportaje in 
prime-time la cele mai importante televiziuni de stiri. De asemenea, 
datorita expunerii, am reusit sa semnam parteneriate prin care 
driftul devine vector de imagine pentru atractii turistice, asa cum 
este litoralul Marii Negre, dar si zona Masivului Rarau. Totodata, 
incepand din acest an, gratie unei intelegeri cu federatia de profil 
din Ungaria, doua etape din cadrul Campionatului National de Drift 
2017 vor fi organizate in comun. Prima, in Ungaria, pe circuitul de la 
Mariapocs, iar cea de-a doua la Bucuresti. Totodata, dupa ce anul 
trecut am reusit sa atragem aproximativ 30 de piloti straini in 
campionatul nostru, pentru acest an estimam ca peste 40 de piloti 
din tari precum Cehia, Polonia, Ucraina, Bulgaria, Turcia, Slovacia si 
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Ungaria vor participa la cel putin o etapa. De asemenea, exista deja 
discutii pentru ca fazele finale ale fiecarei etape din cadrul 
Campionatului National de Drift sa fie transmisa in direct de o 
televiziune cu impact national. 

 

Platforma electorala 

Datorita backgroundului, dar si a rezultatelor obtinute in 
drift, imi doresc sa pun umarul la dezvoltarea motorsportului 
romanesc folosind aceleasi principii, urmand sa muncesc pentru: 

-   promovarea unei dezvoltari echilibrate la nivelul tuturor 
disciplinelor sportive din cadrul FRAS 

- eficientizarea relatiei dintre institutia-umbrela a 
motorsportului romanesc si entitatile sportive din tara. 

-   atragerea tinerilor catre motorsport, in special pe zona 
karting, prin organizarea de evenimente demonstrative in spatii 
publice pentru a populariza fiecare disciplina sportiva in parte. 

-    alocarea a 25% din incasarile obtinute de fiecare comisie 
sportiva in parte, sume ce vor fi distribuite de fiecare comisia in 
parte pentru contractarea unui media manager, care sa creeze si sa 
gestioneze un plan de promovare pentru fiecare disciplina in parte. 

	

	

	

	

	

Cu	stima,	

Manea	Denis	Alexandru	


