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     Nr. 240 / 23.08.2017 

PROCES-VERBAL  

     Încheiat astăzi, 06.08.2017, cu ocazia ședinței de C.N.S., desfășurată la sediul U.C.P.R. din Târgoviște.  

Ordinea de zi:  
1. Probleme curente, sesizări cu privire la încălcarea prevederilor R.N.S. al U.C.P.R. și sancțiuni 

aplicate; 
2. Verificarea și omologarea dosarelor de concurs; 
3. Omologarea planurilor de zbor din sezonul competițional cu puii 2017; 
4. Diverse.  

 

1.  Probleme curente, sesizări cu privire la încălcarea prevederilor R.N.S. al U.C.P.R. şi sancțiuni aplicate. 

a) Cazul ”Drăgănescu Andrei”. Urmare a verificărilor întreprinse în baza delegației nr. 174, emisă de 
C.N.S. al U.C.P.R., şi efectuate la clubul columbofil Valea Prahovei, în data de 25.06.2017, de către 
comisia formată din Toncu Ștefan, Chirică Cornel, Chivu Dan și Plumb Constantin, columbofilul 
Drăgănescu Andrei ”recunoaște faptul că a fost singura etapă pe care a fraudat-o” (Krushevets 4). 
Conform prevederilor art. 86, alin. 2 din R.N.S., s-a hotărât în unanimitate aplicarea sancțiunii de 
suspendare din activitatea columbofilă pe o perioadă de 5 (cinci) ani a columbofilului în cauză și a 
coordonatelor crescătoriei, inclusiv suspendarea coordonatelor ce delimitează o rază de 1000 m în jurul 
actualului punct de amplasare a crescătoriei pentru fraudarea concursurilor prin orice alte mijloace. 
Conform notei de la același articol din R.N.S., în cazul aplicării sancțiunii de suspendare din activitatea 
columbofilă se vor anula și rezultatele (clasările) porumbeilor și ale crescătorului (se vor scoate numericul 
porumbeilor și crescătorul din clasamentele anului competițional 2017).   

b) Cazul ”Infinit Preajba”. Urmare a sesizării primite pe adresa C.N.S. al U.C.P.R. și în baza prezentării 
probelor privind acest caz, C.N.S. al U.C.P.R. a decis în unanimitate, conform prevederilor art. 86, alin. 2 
(pentru fraudarea concursurilor prin orice alte mijloace) şi art. 86 alin. 3 (înscrierea în fals a unui 
porumbel/porumbei şi/sau crescător/crescători la un concurs oficial) din R.N.S., aplicarea sancțiunii de 
suspendare pe o perioadă de 5 (cinci) ani din activitatea columbofilă a președintelui clubului, Petcu 
Cristian, și a tehnicului-sportiv al clubului, Faităr Vasile, inclusiv suspendarea coordonatelor ce delimitează 
o rază de 1000 m în jurul actualului punct de amplasare a crescătoriei fiecăruia dintre cei doi columbofili 
mai sus menţionaţi. Conform notei de la același articol din R.N.S., în cazul aplicării sancțiunii de 
suspendare din activitatea columbofilă se vor anula și rezultatele (clasările) porumbeilor și ale crescătorilor 
în cauză (se vor scoate numericul porumbeilor și crescătorii din clasamentele anului competițional 2017).   

De asemenea, domnului Spiciuc Ioan, conform prevederilor art. 85, alin. 5, pentru angajarea unuia sau mai 
multor porumbei în afara listei de start  i se vor anula rezultatele atât la porumbei cât şi la crescător pe anul 
în curs. Conform notei de la articolul înainte amintit, în cazul aplicării sancţiunii de „Anulare rezultate”, se 
vor anula rezultatele (clasările) porumbeilor şi rezultatele crescătorului, fără să se scoată numericul 
porumbeilor şi al crescătorilor din clasamente.  

Totodată, pentru necompletarea (nesemnarea) corespunzătoare a fişelor de cronometrare, conform 
prevederilor art. 85., membrii C.N.S. prezenți la ședință au hotărât  anularea etapei Palanka 4, din 
15.07.2017, pentru următorii membrii ai clubului în cauză: Bogdan Nicusor, Tufisi Constantin, Buzatu 
Daniel, Geamănu Robert, Conac Antonia, Pana Ion Mario, Negrea Alexandru,Team Nita+Romanescu, 
Dediu Vasile, Blidea Fabian,Ciort Alexandru, Modrea Ștefan (Modrea Fane), Lupulescu Marian, 
Motorgeanu Valentin, Olaru Marinică și Vilceanu Gheorghe. Conform notei de la articolul înainte amintit, în 
cazul aplicării sancţiunii de „Anulare rezultate”, se vor anula rezultatele (clasările) porumbeilor şi rezultatele 



 

crescătorilor pentru etapa de concurs Palanka 4, din 15.07.2017, fără să se scoată numericul porumbeilor 
şi al crescătorilor din clasamente.  

c) Cazul ”Enescu Gabriel”, în care porumbelul cu seria 262844-16-M a fost eliberat intenționat din mașina 
de transport porumbei, fiind îmbarcat la concursul Dubăsari 7, din 17.07.2017, și deposedat de cipul / 
inelul electronic de concurs de către comisia formată din Ogluz Cornel, Oprea Mario, Stoiana Valentin, 
Cristi ”Cielo” (Savu Constantin) și Ciutulin Gheorghe, porumbelul în cauză fiind eronat suspectat de 
îmbolnăvire (tricomonoză), membrii C.N.S. prezenți la ședință au hotărât sancționarea cu avertisment a 
celor enumerați mai sus, componenți ai comisiei de verificare.    

d) Cazul ”Bădescu Octavian”. C.N.S. aprobă nefavorabil cererea formulată de dl. Bădescu cu privire la 
schimbarea în programul de clasamente a anului porumbelului cu seria 118215-16 în seria 118215-15. 
Responsabil de situația creată este proprietarul porumbelului.   

e) Cazul ”Levin Haus”. C.N.S. aduce la cunoștință reclamanților faptul că transportul porumbeilor, cu 
excepția derby-urilor naționale, nu face obiectul acestei comisii. 

f) Cazul „Nițu Constantin”. Din cauza erorilor consemnate pe fișa de cronometrare a crescătorului Nițu 
Constantin, la concursul Medyka, din 10.06.2017,conform art.85. alin. 1, membrii C.N.S. prezenți la ședință 
hotărăsc anularea rezultatelor acestuia la etapa în cauză. De asemenea, pentru crescătorul Dragomir 
Victor se aplică aceeași sancțiune, anularea rezultatelor la etapa Medyka din 10.06.2017, din cauza 
erorilor apărute pe fișa de cronometrare. Pentru ambele cazuri, C.N.S. recomandă repararea sau 
înlocuirea ceasurilor constatatoare. Conform notei de la articolul înainte amintit, în cazul aplicării sancţiunii 
de ”Anulare rezultate”, se vor anula rezultatele (clasările) porumbeilor şi rezultatele crescătorilor pentru 
etapa de concurs Medyka din 10.06.2017, fără să se scoată numericul porumbeilor şi al crescătorilor din 
clasamente.  

2. S-au verificat și omologat dosarele de concurs prezente până în acest moment la sediul U.C.P.R. 
Dosarele in care au fost  constatate alte nereguli fata de cele prezentate anterior vor face obiectul 
sedintei urmatoare a CNS.  

3. Au fost omologate planurile de zbor cu puii 2017, prezente la sediul U.C.P.R. până la această oră.  

4. Diverse 

5. Cazul ”Dumitrache Marian Răzvan”, clubul Glodeni (Dâmbovița), în care respectivul nu a permis 
verificarea ceasului constator mecanic și a porumbeilor sosiți la etapa de concurs Caplani 5 din 
17.07.2017, conform prevederilor art. 86, alin. 1 din R.N.S. și a ”notei” de la acest articol, membrii 
C.N.S. au hotărât sancționarea cu suspendarea din activitatea columbofilă timp de 1 an. Conform notei 
de la același articol din R.N.S., în cazul aplicării sancțiunii de suspendare din activitatea columbofilă se 
vor anula și rezultatele (clasările) porumbeilor și ale crescătorului (se vor scoate numericul porumbeilor 
și crescătorul din clasamentele anului competițional 2017).   

Contestaţiile se vor depune la sediul U.C.P.R., conform normativelor în vigoare. 
 
Au fost prezenți la şedinţă: 

Președinte Dumitru Victor; 
Dragomir Daniel; 
Venete Alexandru; 
Pițu Marian;  
Gheorghe Cristian; 
Bițu Viorel; 
Schintei Vasile;  
Balcan Adrian; 
Lumînăroiu Alexandru.  

  

Preşedinte C.N.S. al U.C.P.R. 

Dumitru Victor 


