
 
 
 

   Nr. 455 / 21.06.2018  
 

COMUNICAT 
 

În atenția domnilor Baiașoiu Cristian și Petre Nicolae 
 

 

În urma adresei dumneavoastră trimisă către U.C.P.R, și care a primit numărul de înregistrare 

454 / 21.06.2018, vă facem cunoscute următoarele:  
 

Vă rugăm să soluționați problema semnalată conform prevederilor Regulamentului Național 

Sportiv, în speță prevederile art. 7, lit. (a) și art. 4, alin. 3.  
 

Planul dumneavoastră de zbor, expediat către U.C.P.R. în luna martie a.c., și care a primit 

numărul de înregistrare 138/13.03.2018 (conform anexei atașată prezentului comunicat), a fost 

omologat în ședința din data de 16.03.2018 de către Comitetul Național Sportiv având etapa 

Tvardița, nu Dunavăț, și publicat ca atare în programul de clasamente al U.C.P.R. conform art. 7, lit. 

(a). În ședința din data mai sus menționată nu s-a aprobat nici un plan de rezervă. 
 

Având în vedere că ați primit aviz favorabil de modificare a planului de zbor din partea 

Președintelui C.N.S., al cărui club face parte din gruparea aderantă la planul dvs. de zbor, 

nerespectându-se astfel prevederile art. 4, alin. 3 din Regulamentul Național Sportiv, s-a luat măsura 

convocării în regim de urgență a unei ședinte comune Comitet Național Sportiv – Consiliu Director în 

data de 19.06.2018, în care membrii C.N.S. au votat respectarea Regulamentului Național Sportiv, în 

speță respectarea prevederilor art. 4, alin. 3.   
 

Domnule Baiașoiu Cristian și domnule Petre Nicolae, având în vedere că sunteți oameni 

corecți și cinstiți și doriți ca U.C.P.R. să iasă din mediocritate, astfel încât să ne desfășurăm 

activitatea într-un climat de ordine și disciplină, am convingerea că veți găsi soluția cea mai 

înțeleaptă pentru rezolvarea problemei dumneavoastră și pentru respectarea Regulamentului 

Național Sportiv, conform prevederilor art. 25 din R.N.S., capitolul Reguli speciale privind practicarea 

sportului columbofil profesionist cu porumbei voiajori: ”Prezentul regulament trebuie să fie respectat 

cu stricteţe de toţi membrii U.C.P.R. şi se aplică la toate concursurile organizate de cluburile afiliate.”  

. Cu stimă și considerație, 

Președinte U.C.P.R. 

Bondilă Emil 



 


