
 
 UNIUNEA COLUMBOFILILOR PROFESIONIŞTI 

DIN ROMÂNIA 
           Dâmboviţa • Târgovişte • Calea Domnească • Nr. 171 A  

    CF: 10506774 • Tel./Fax: 0040-245-640229 www.ucpt.ro  
• office@ucpt.ro 

 
   
   NR. 141  / 09.05.2017 

COMUNICAT  

 

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Director din data de 06.05.2017, s-au luat 

următoarele decizii privind o serie de aspecte ce țin de activitatea U.C.P.R.: 

- s-a aprobat încheierea unui nou contract cu firma de programare IT pentru 

actualizarea / modernizarea programului de clasamente online, în baza raportului nr. 

123 din 03.05.2017, întocmit de președintele C.N.S. al U.C.P.R., ținând cont și de 

recomandarea președintelui Comisiei de cenzori prin raportul nr. 103 din 19.04.2017; 

- s-a aprobat anexa pentru modul de calcul al palmareselor pentru anii 2015-2016-

2017, 2016-2017, 2016-2017-2018 și 2017-2018. Această anexă va fi parte 

componentă a noului contract mai sus amintit și va fi postată pe site-ul oficial al 

U.C.P.R.; 

- s-a aprobat „Taxa transport dosare concurs”, în valoare anuală netă de 3 lei per 

crescător. Taxa va fi încasată cu emitere de chitanță de către secretariatul U.C.P.R. 

În cazul depunerii taxei în cont bancar, depunătorul va specifica denumirea clubului 

columbofil, denumirea taxei și numărul de taxe achitate.  

- s-a aprobat încheierea unui contract de transport documente columbofile (dosare 

concurs) de la clasificatori către sediul U.C.P.R. cu firma Atlassib; 

- s-a aprobat constituirea unei echipe de recepționare și verificare a a componenței 

dosarelor de concurs primite de la clasificatori. Echipa va fi formată din Militaru Ion 

(secretar), Oprea Andrei (operator calculator) și un membru C.N.S.; 

- s-a aprobat împuternicirea Președintelui C.N.S. pentru încheierea contractelor de 

voluntariat ale clasificatorilor; 

- s-a aprobat achiziționarea a două case de marcat necesare celor două puncte de 

îmbarcare la derby-ul organizat de U.C.P.R. prin C.N.S. din zona Moldova; 

- s-a aprobat amenajarea unui spațiu de depozitare a dosarelor de concurs în incinta 

sediului U.C.P.R., unde accesul să poată fi restricționat (încuiat). 
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