
 

 

În acest weekend a avut loc prima competiție auto pe Transilvania 
Motor Ring 

În acest weekend, pe 13 și 14 octombrie 2018 echipa ROTAC a organizat pe 
circuitul Transilvania Motor Ring etapa finală a sezonului 2018, etapă care a 
marcat și inaugurarea noului circuit. Transilvania Motor Ring este o investiție 
realizată de Consiliul Județean Mureș a cărei valoare este de aproximativ 55 de 
milioane de lei. Lucrările la această investiție au fost finalizate în cursul acestui 
an, parcul auto fiind administrat de un serviciu din cadrul autorității publice. 

Primul eveniment organizat la Transilvania Motor Ring face parte din prima 
competiție de Time Attack din România adresată tuturor celor care doresc să își 
depășească limitele într-un cadru competitiv și sigur. Piloții amatori și 
profesioniști se întrec pe același circuit, încercând să scoată cel mai bun timp pe 
tur. ROTAC și-a asumat misiunea de a arăta că sportul cu motor poate fi accesibil 
și amatorilor, piloții cu orice experiență și mașină fiind bine-veniți, încurajați și 
ghidați la orice pas de echipa ROTAC. 

Anul acesta ROTAC a fost structurat în șase etape: patru etape pe circuitul 
MotorPark România (Adâncata), o etapă pe celebrul circuit Hungaroring și cea de-
a șasea etapă pe Transilvania Motor Ring, etapă care a adus la start 31 de maşini. 

”Mă bucur că primul eveniment organizat pe Transilvania Motor Ring s-a 
desfășurat cu bine, fără probleme. Consiliul Județean Mureș a reușit să finalizeze 
anul acesta investiția, iar în urma unei analize serioase s-a decis ca acest Parc să 
fie administrat de un serviciu din cadrul autorității publice. Consilierii județeni 
au aprobat Regulamentul de funcționare și închiriere iar în această toamnă am 
început să angajăm și personalul necesar administrării Parcului. Astfel, putem 
spune că începând de azi Transilvania Motor Ring este operațional și așteptăm 
organizatorii de evenimente să aducă pe această pistă competiții cât mai 
spectaculoase”, a declarat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș. 

„Ne bucurăm cu toții de finalizarea acestui circuit, care ridică ştacheta pentru 
celelalte circuite și va crește nivelul competițiilor sportive din țară. Ne-a făcut 
plăcere să fim primii care organizăm un concurs pe Transilvania Motor Ring. Am 
venit pentru prima oară, dar anul viitor ne vom întoarce, și sunt convins că vor 
veni și alții”, a declarat Octavian Drăgan, Co-fondator ROTAC. 

Competiția ROTAC în cele patru sezoane desfășurate până acum s-a bucurat de 
peste 200 de concurenți unici și 500 de înscrieri. În tot acest timp au fost prezenți 
concurenți din România, Republica Moldova, Bulgaria, Slovenia, Ucraina, Franța și 
USA. Printre participanți au fost piloți amatori și profesioniști și chiar și câteva 
vedete pasionate de sportul cu motor: Cabral și Costin Giurgea. 
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