
 
 

 
 

Ședința Consiliului Director din 16.10.2012 
 

19 Octombrie 2012 
 

La 16 octombrie 2012, la sediul U.C.P.R. din Târgoviște, în prezența 

membrilor Consiliului Director a avut loc ședința pregătitoare celei de-a doua 

sesiuni a Adunării Generale care va avea loc la 28 octombrie 2012, cu 

următoarea ordine de zi: 

- Fixarea cuantumului cotizației pentru anul viitor; 

- Fixarea prețului la inele; 

- Prezentarea programului C.N.S. și propuneri de modificare a R.N.S.; 

- Alte probleme pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale. 

În unamitate au fost aprobate următoarele: 

- cuantumul cotizației pentru membru columbofil – 25,0 lei. 

- prețul inelelor – 0.50 lei/buc. 

Domnul Baiașoiu Cristian, președinte C.N.S., prezintă unele concluzii cu 

privire la desfășurarea campionatului sportiv columbofil 2012, afirmând că, din 

datele pe care le deține cât și din activitățile de omologare a concursurilor, se 

constată întărirea disciplinei și a interesului de a se realiza concursuri de o cât 

mai bună calitate sportivă. 

Totodată se constată o creștere a numărului de porumbei la fiecare 

concurs în parte, inclusiv la Donets’k, concurs despre care credem că, C.N.S.-

ul, făcând unele retușuri cu privire la îmbarcare, desigilare și o mai bună 

zonare a crescătorilor, poate depășii ca interes și participare, concursurile de 

acest gen din țară și chiar de peste hotare. 

Președintele C.N.S., s-a arătat nemulțumit de faptul că se confruntă cu 

multe reclamații din partea columbofililor, reclamații de care conducerile 
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cluburilor în cauza nu au cunoștință și care nu urmează traseul stabilit în 

R.N.S. (comisie clubului și apoi C.N.S.). 

Domnul Dinu Mihai președintele U.C.P.R. intervine și propune pentru 

pentru îmbunătățirea activității și conform Statutului art. 1, înființarea filialelor 

județene ca structuri teritoriale, astfel comisiile și comitetele U.C.P.R. vor fi 

ultima instanță de decizie definitivă și irevocabilă în cadrul uniunii. 

În acest sens orice doleanță va avea traseul club, asociație județeană și 

în final U.C.P.R. 

Propunerea urmează a fi supusă aprobării Adunării Generale. 

Președintele C.N.S. supune spre avizare propunerile de modificare a 

R.N.S. ce vor fi dezbătute și aprobate în Adunarea Generală. 

Privitor la activitatea imediat următoare (lunile noiembrie - decembrie), 

Consiliul Director a hotărât postarea pe site-ul U.C.P.R. a următoarelor date 

de desfășurare și responsabilități: 

- 18 octombrie 2012 – top 40 porumbei, top 10 crescători, top 5 laureat; 

răspund vicepreședintele cu probleme tehnice Cercel Lucian și Banu Florin. 

- 19.10 – 26.10.2012 – comunicarea anexei 9 din R.N.S. (propuneri 

porumbei expoziție) la secretariatul U.C.P.R. (fax sau e-mail – anexa 

OBLIGATORIU semnată și ștampilată de conducerea clubului). 

- 27.10 – 29.10.2012 – prezentare porumbei expoziție 2012; răspund 

vicepreședinte probleme tehnice Cercel Lucian și Banu Florin. 

- 30.10 – 06.11.2012 – contestații. Se transmit la secretariat U.C.P. și la 

Banu Florin. 

- 07.11 – 10.11.2012 – centralizare date catalog ediția 2012; răspund 

Cercel Lucian – vicepreședinte probleme tehnice, Baiașoiu Cristian – 

președinte C.N.S., Nicoară Mihai – vicepreședinte organizatoric și Banu Florin. 

- 10.11 – 11.11.2012 – contract tipărire catalog; răspunde Nicoară Mihai 

– vicepreședinte organizator. 

Orice altă activitate în afara datelor planificate, indiferent de natura sa, 

este considerată nulă. 



Totodată, Consiliul Director a hotărât că expoziția 2012 se va desfășura 

în perioada 14 – 16 decembrie 2012 la Sala Sporturilor din Târgoviște, 

stabilind prețul de intrare de 5,0 lei și 8,0 lei pentru fiecare porumbel expus. 

În ceea ce privește datele concrete de organizare și desfășurare, 

acestea se vor stabili în Ședința Consiliului Director din 14 noiembrie 2012. 

Presedinte U.C.P.R, 
Mihai DINU 

 


