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Alături de Președintele FRAS, Vicepreședinții FRAS fac parte din biroul executiv. În acest context și ca 

urmare a unor alte sarcini delegate de către președintele FRAS și/ sau de Consilul Federal îmi propun 

să devin o persoană activă și care să mă implic în special pe latura sportivă a lucrurilor din cadrul 

federației. 

Evident nu voi neglija nici partea administrativă, care fără discuție merită o atenție mai mare și de ce 

nu o stabilire clară a activității fiecărui membru angajat al FRAS cu sarcini și  responsabilități distncte, 

indiferent de funcția sau locul pe care îl ocupă în structura federației. 

Ca și membru în Consiliu Federal voi fi fără rezerve  adeptul unei transparențe totale a activității 

federației. Această transparență trebuie să se materializeze în informarea periodică a membrilor 

afiliați cu privire la cel puțin trei aspecte esențiale. 

- Situația economică și financiară care implică sumele intrate(pe categorii și segmente 

distincte), sumele cheltuite cu administrarea și funcționarea curentă a federației și evident cu 

sumele necesare și plătite pentru organizarea fiecărei discipline sportive în parte.   În acest 

sens cred că fiecare membru al federației își dorește să aibă o imagine clară și ”la zi ” cu 

referire la acest aspect. 

- Stadiul derulării tuturor campionatelor naționale, astfel ca toți membrii federației să 

cunoască  și aspecte care nu îi vizează direct în activitatea lor sportivă, dar care sunt 

importante pentru fiecare dintre noi și pot fi surse de inspirație atât în participarea 

sportivilor la mai multe discipline, cât și pentru o inițiere a propriilor copii și/sau o 

recomandare  către alți doritori de sport cu motor. 

- Stadiul în care federația se află în relația cu ministerul tineretului și sportului și mai ales 

poziția și stadiul în care FRAS se află în procesul de afiliere la structurile FIA. 

 

Revenind la partea sportivă în care experianța de pilot de conducător de club și școală de pilotaj 

sportiv și nu în ultimul rând experiența acumulată în ultimul an ca și președinte al Comisiei de Raliuri 

mă fac să cred că am destule argumente care mă recomandă să  mă implic constructiv și eficient în 

îmbunătățirea cadrului în care toți ne desfășurăm această activitate. 

În acest sens sunt un susținător al descentralizării activităților sportive pe fiecare disciplină în parte. 

Acest lucru l-am constatat și personal în ultimul an unde lipsa unui buget alocat unei Comisii Sportive 

limitează serios implementarea unor idei, sugestii, recomandări venite din proiecte personale și mai 

ales venite din sfera sportivilor. Sportivii și organizatorii sunt cei care cunosc cel mai bine realitatea 

”din teren”, ei sunt cei care se confruntă cu o serie de probleme care se perpetuează și care nu pot fi 

rezolvate numai de la ”centru”. O comisie sportivă  are nevoie de un buget propriu, buget care să 

provină din licențele sportivilor pe discipină în parte, din permisele de organizare ale etapelor 

respective și din alte surse. 

 În felul acesta sunt aproape convins că sportivii ar fi dispuși să plătească o taxă mai mare de licență 

știind că acești bani se întorc în dotare, organizare, pregătire, echipamente, mediatizare exact acolo 

unde ei activează pe baza licenței obținute. Evenimente mai sigure, cu oficiali mai bine pregătiți cu 

imagine și sponsori, cu echipamente performante nu se vor putea realiza dacă nu o echipă nu se 



ocupă constat de aceste aspecte. De aceea fiecare Comisie sportivă are nevoie de o echipă dedicată, 

cu experiență, care să fie constant în legătură cu sportivii, organizatorii și oficialii și să lucreze zilnic în 

folosul acestora. Pentru a realiza aceste lucruri este nevoie de bani. Sunt de asemenea convins că  și 

cooptarea unor parteneri/sponsori pe discipline distincte este mai facilă în acest mod. Un potențial 

sponsor poate că nu dorește ca imaginea sa să fie asociată cu raliurile și dorește să fie văzut doar la 

Off Road.  

Și nu întâmplător am adus în discuție acest aspect. Comisia Națională de Off Road a făcut acest pas 

despre care am discutat, are o autonomie relativă(care evident poate fi extinsă), are sposori proprii, 

are site propriu și este un model de urmat și un precedent care funcționează. 

Acesta ar fi unul dintre obiectivele mele principale. Transmiterea către Comisiile sportive a sarcinilor, 

responsabilităților în cea ce privește organizarea și derularea tuturor campionatelor și alocarea unor 

bugete distincte. Evident toate acestea derulându-se sub monitorizarea cosiliului federal, unde 

fiecare membru al consiliului federal să aibă câte una sau mai multe comisii pe care să le sprijine. 

Conform ART 36. Din Statut-ul FRAS vicepreședintele are o serie de sarcini. 

 Pintre acestea aș aminti:   

 

a) colaboreaza cu Presedintele la solicitarea acestuia. 
b) preiau unele atribuții pe baza puterii delegate de Presedintele Federației. 
c) coordoneaza activitatea unor comisii sau anumite activitați ale Federației, pe baza 
mandatului si a competențelor 
date de Consiliul Federal sau de Presedinte. 
d) participa la acțiunile de supraveghere si control si la alte acțiuni organizate de Federație. 
e) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de Consiliul Federal ori reiesite din prevederile prezentului 
Statut. 
 
Conștient de importanța aestei funcții și de responsabilitățile pe care le implică sunt dispus să mă 
implic și să contribui cu toate cunoștințele mele, astfel ca fiecare dintre noi să avem o speranță că se 
poate. 
 
Danny Ungur 

 

 


