
PROIECT DE CANDIDATURĂ 

Pentru funcția : 
PREȘEDINTE DE ONOARE AL UFCR
Candidat: BILAN FLORIN

Experiență: președinte de Club, președinte de Asociație, președinte al UFCR și ulterior președinte al FCPR/FNCPR, 
președinte CNS, membru în Comisia de Disciplină, membru în Comisiile FCI, delegat reprezentant al României la o 
serie de manifestări internaționale atât în Europa cât și în întreaga lume. Prin tot ceea ce am făcut, am încercat să 
îmi aduc contribuția după posibilitățile mele la bunul mers al columbofiliei din România și la dezvoltarea acesteia.

            Experiența dobândită de-a lungul anilor pot spune că mă recomandă pentru această poziție, care prin natura ei 
este o poziție în care este nevoie de mult echilibru și mult tact pentru a fi un factor echidistant, de echilibru și un bun 
sfătuitor pentru toți 
Mă simt onorat de propunerea făcută de colegii mei de a deveni președinte de onoare al UFCR, Asociația fondatoare a 
columbofiliei din România.

 Sunt emoționat gândindu-mă că în 2006 am fost ales președinte în această structură, iar în următorii ani am 
făcut demersurile pentru înfințarea unei noi structuri și am încercat organizarea unei Federații, care însă în timp și-a 
dovedit limitele și minusurile, lucru care ne-a făcut să decidem cu toții reîntoarcerea pe structura istorică UFCR. Faptul 
că, în ultimii 16 ani de când am preluat funcția de președinte UFCR și ulterior când am fost președinte și vicepreședinte 
al FCPR, columbofilia din România s-a dezvoltat într-un ritm accelerat probabil mi se datorează într-o mică măsura și 
mie și cred că acesta este motivul pentru care colegii mei, cu care de atâția ani conducem destinele columbofiliei, s-au 
gândit să îmi propună această onorabilă misiune de a fi Președinte de Onoare al organizației noastre.

 Pentru a fi președinte de pnoare, trebuie să fii tu în primul rând un om de onoare și un om de cuvânt iar faptul ca 
mi s-a propus  această distinsă funcție mă onorează și îmi întărește convingerea că am fost omul binelui, omul echipei 
și întotdeauna am pus pe primul loc  porumbelul voiajor și sportul columbofil.

 Din această poziție, voi continua să muncesc pentru columbofilia românească, voi continua să fiu același bun 
sfătuitor al colegilor mei mai tineri și voi continua să mă implic ajutând cu sfaturi și chiar mai mult pe toți cei care vor 
fi interesați de experiența atâtor ani de conducere columbofilă.

 Sunt convins că, împreună cu echipa condusă de Marius Tunduc și de ceilalți colegi ai mei din Consiliul Director, 
vom scrie împreună o nouă pagină de istorie columbofilă, dezvoltarea columbofiliei va continua, imaginea acesteia în 
lume va crește și vom avea parte de un nou mandat de success. Și mai mult, vom avea parte de 4 ani în care columbo-
filii  vor putea să se bucure de pasiunea lor, de o competiție corectă, echilibrată și echidistantă, așa cum a fost mereu 
în Federația noastră.
 
Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea dumneavoastră!


