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COMUNICAT 

În aten Ńia transportatorilor auto de porumbei voiajori 

 

 

 În data de 15 iulie 2017, U.C.P.R. organizează două derby-uri internaŃionale, şi 

anume: 

- Kumiala  (Derby internaŃional pentru zonele Muntenia şi Oltenia) – Polonia;  

- Malta  (Derby internaŃional pentru zona Moldova) – Estonia. 

Transportatorii interesaŃi pot depune pe adresa U.C.P.R. oferte pentru transportul 

porumbeilor spre destinaŃiile sus amintite. 

CerinŃele minimale ce trebuie îndeplinite de mijlocul de transport si transportator, 

conform hotărârii C.N.S. al U.C.P.R., sunt următoarele: 

- 25 porumbei îmbarcaŃi pe metru pătrat; 

- sistem de hrănire şi adăpare a porumbeilor; 

- ustensile pentru hrănirea şi adăparea porumbeilor; 

- maşină autorizată D.S.V. pentru transportul animalelor vii (păsări); 

- maşină dotată cu grătare în boxele de transport porumbei; 

- stare de funcŃionare foarte bună a autovehiculului; 

- şofer sau delegat dotat cu telefon mobil cu serviciul de roaming activat şi minute de 

convorbiri suficiente pentru însoŃirea unui astfel de transport; 

- şofer dotat cu aparat de filmat pentru a filma toate adăpările şi hrănirile porumbeilor 

transportaŃi, pe tot parcursul traseului până la eliberare; 

- G.P.S. cu roaming activat.    

Ofertele se vor depune la sediul U.C.P.R., în plic închis, până vineri,  07.07.2017, 

selecŃia urmând a avea loc duminică, în data de 09.07.2017., orele 12.00. Ofertele vor 

conŃine obligatoriu pentru fiecare mijloc de transport în parte numărul de boxe utilizabile, 

dimensiunile acestora (L,l,h) şi preŃul pe km efectiv dorit. Oferta va fi însoŃită de fotografii 

ale mijlocului de transport porumbei. 
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PreŃul va include, conform hotărârii Adunării Generale a U.C.P.R., toate cheltuielile 

aferente desfăşurării în bune condiŃii a transportului de porumbei la cele două derby-uri 

internaŃionale de maraton (taxe de orice fel, carburant, delegat, hrană şi apă porumbei,  

dezinfecŃie spaŃiu de transport porumbei etc.). 

 

PreŃul maxim  oferit de U.C.P.R. este de: 

- 2,7 lei/ km efectiv  pentru auto cu capacitate de îmbarcare de peste 2500 

de porumbei în condiŃile sus amintite pentru un zbor de maraton (25 de 

porumbei îmbarcaŃi pe metru pătrat); 

- 2,5 lei/ km efectiv  pentru auto cu capacitate de îmbarcare între 2100 şi 

2500 de porumbei, în aceleaşi condiŃii de îmbarcare ca cele enunŃate 

anterior; 

- 2,3 lei/ km efectiv  pentru auto cu capacitate de îmbarcare între 1800 şi 

2100 de porumbei, în aceleaşi condiŃii de îmbarcare.  

 

Preturile mai sus menŃionate nu conŃin TVA. 

 

Criteriile de selecŃie vor fi atât eficienŃa transportului în funcŃie de numărul de 

porumbei anunŃaŃi că vor participa la acest derby, pre Ńul per km efectiv cel mai sc ăzut,  

cât şi referinŃele transportatorului. 

 

 

 

Preşedinte C.N.S.al U.C.P.R. 

Victor Dumitru 

 


