
Program electoral, 
 
Precizari 

Doresc sa precizez cateva lucuri dupa parerea mea extrem de importante,  despre 
asa zisul program electoral. 

Dupa parerea mea program electoral este o notiune extrem de precisa si complexa 
in contexul alegerilor generale ale FRAS. In cazul alegerilor generale se dezbat idei si 
programe aduse in fata alegatorilor de candidatii la functia de  presedinte si echipele lor. 
In cazul alegerilor anticipate si mai ales partiale cand este vorba de a completa o echipa  
formata si care lucreaza deja dupa un proiect de macar 4 ani , este inoportun , dupa 
parerea mea, sa prezint un program personal pe termen lung.  

De aceea voi prezenta mai jos cateva din gandurile mele despre activitatea mea de 
consilier federal care va activa in cadrul unei echipe deja existente si foarte important, 
cateva din ideile mele prin care voi incerca sa schimb cateceva din deficientele aparute in 
primii doi ani de “guvernare” a echipei aflate la conducerea federatiei. 
 

De ce doresc sa devin Consilier Federal  
In primul rand pentru ca din anul 1995 sunt implicat in calitate de pilot profesionist 

in sportul auto din Romania. In cei 22 de ani de activitate neintrerupta am dobandit ,pe 
langa satisfactiile profesionale – doua titluri de campion national absolut de raliuri, 
maestru al sportului, o foarte mare experienta atat in ceea ce priveste activitatea sportiva 
nationala cat si in activitatea de management al acestui sport atat de indragit in lumea 
intreaga. 

In al doilea rand as dori sa devin consilier federal pentru ca imi doresc sa mai fac 
un pas in automobilismul sportiv. Un pas in actul de conducere al FRAS unde folosindu-
ma de experienta de care am scris mai sus sa pun umarul la dezvoltarea acestui sport in 
Romania 

Nu in ultimul rand , dragi colegi, doresc sa devin consilier federal  pentru ca in 
primii doi ani de activitate, echipa aleasa prin vot democratic in februarie 2015, a facut , 
dupa parerea mea si nu numai a mea, cateva greseli in actul de conducere.  
Prin urmare doresc sa pun umarul pe de o parte la indreptarea greselior iar pe de alta 
parte pentru a veghea ca aceste greseli sa nu mai apara. 
 

Cum doresc sa schimb ceva in actul de conducere FRAS 
Oricine este implicat in acest sport cunoaste prevederile statutare conform carora 

actul de conducere intr-o federatie sportiva organizata dupa Legea Sportului, se executa 
prin vot. Cand spun vot nu ma refer la votul dat presedintelui, viepresedintelui sau unui 
consilier federal, ci la votul prin care orice idee, orice act de conducere devine litera de 
lege in sedinta de CF. Dat fiind acest mod de a lucra pe de o parte si pe de alta parte 
faptul ca alegerile generale din 2015 au consimtit la conducerea FRAS o echipa mai mult 
sau mai putin omogena, imi este foarte clar si in acelasi timp si logic ca la aceasta ora 
exista o majoritate in CF. Daca voi primi votul vostru dragi colegi voi incerca nu sa “arunc 
in aer” aceasta majoritate ci sa o sprijin cu sfaturi si actiuni prin care hotararile luate in CF 
sa fie in primul rand in conformitate cu legile si regulile de functionare a FRAS si in 
sprijinul dezvoltarii sportului auto. 
Imi propun sa activez in CF ca si un consilier independent. Fara echipa , fara partide si 
grupuri de interese. Votul meu va fi dat numai si numai pentru dezvoltarea acestui sport. 

 
 



Ce doresc eu de la voi ? 
Pentru indeplinirea dezideratelor mele prezentate mai sus am nevoie sa colaborez 

cu intreaga suflare a automobilismului sportiv din Romania in general si din FRAS in 
special 

Provin din raliuri, sunt implicat in raliuri doar cand sunt in combinezonul de sportiv . 
Cant voi fi in costumul de consilier federal voi fi consilierul tuturor indiferent de ramura  
sportiva din care faceti parte, ca sunteti sportivi, organizatori sau arbitri, la mine veti gasi 
mereu o usa deschisa pentru un dialog civilizat. 

Voi face tot ce imi sta in putinta sa pun pe masa CF orice idee buna sau orice 
problema care tine de activitatea CF. 
 
Salutari sportive, 
 
Dan Girtofan 
 


