
PROIECT DE CANDIDATURĂ 

Pentru funcţia: membru în Consiliul Director al Uniunii Federaţiilor 
Columbofile din România

Candidat: DOBRE COSMIN

Experiență:  În ultimii șase ani, am fost implicat, din diverse poziţii, în dezvoltarea sportului columbofil în București, 
ocupând pe rând funcţiile de președinte al Clubului Rândunica, președinte Asociaţia AS București și președinte al 
ACPB București. 

Între 2014 și 2017, am avut onoarea de a fi ales membru în CNS la nivelul Federaţiei Naţionale a Crescătorilor de Po-
rumbei din România. În ceea ce privește implicarea mea în dezvoltarea sportului columbofil în capitala României, aș dori 
să vă supun atenţiei doar două fraze. La investirea mea în funcţia de președinte al ACPB, la nivelul Bucureștiului existau 
3 asociaţii care aveau, însumat, 350 de membri. În prezent, în București toţi columbofilii zboară împreună, într-o singură 
asociaţie, iar numărul de membri activi a crescut cu o treime, ajungând la aproximativ 450.
                Odată cu întoarcerea la originile columbofiliei românești, am onoarea de a vă solicita un vot de încredere pen-
tru un mandat de patru ani în funcţia de membru în Comitetul Director al Uniunii Federaţiilor Columbofile din România 
(UFCR), responsabil cu coordonarea evenimentelor provinciale (Expoziţii și Banchete).
              Vin în faţa dumneavoastră pentru a vă solicita votul în vederea obţinerii demnităţii de membru în Comitetul 
Director al renăscutei UFCR cu o misiune clară în minte: coordonarea în detaliu al tuturor evenimentelor provinciale 
organizate de entităţile columbofile afiliate la UFCR, fie că vorbim de Expoziţii Provinciale, fie că vorbim de Banchetele 
provinciale.
În câteva fraze, aș dori să îmi detaliez proiectul astfel încât dumneavoastră, delegaţii, să votaţi în cunoștinţă de cauză.
         Consider că, fără îndoială, Campionatele Provinciale reprezintă coloana vertebrală a columbofiliei românești. Afirm 
acest lucru știut fiind faptul că, din punct de vedere competiţional, acest campionat reprezintă, cel mai probabil, cea 
mai obiectivă competiţie columbofilă. Fiecare provincie în parte are specificul său, iar clasamentul naţional nu reflectă 
întotdeauna cu acurateţe scala de valori din columbofilia românească. În schimb, competiţiile provinciale, acolo unde 
columbofilii „se luptă“ cu aceleași avantaje sau dezavantaje, zburând în principal aceeași rută, reprezintă o imagine 
mai clară, mai corectă, a nivelului la care se situează fiecare columbofil raportat la colegii săi apropiaţi din punct de 
vedere geografic.
             Având în vedere acest aspect și luând în considerare standardul înalt de calitate setat de FNCPR în ceea ce 
privește Expoziţia Naţională, eu cred că, din anumite puncte de vedere, trebuie schimbată paradigma și în ceea ce 
privește expoziţiile și banchetele provinciale. 
• Voi propune și sunt convins că voi fi în asentimentul tuturor să se fixeze datele Expoziliilor Provinciale într-un 
interval de timp clar fixat de la începutul sezonului. 
• Vom standardiza procedurile și vom introduce și la acest nivel rezervarea on-line a locurilor la Banchetul Pro-
vincial. 
• Totodată, voi milita pentru achiziţionarea a două seturi noi de cuști profesionale de expoziţie, care vor fi dis-
tribuite judeţelor organizatoare de Expoziţii Provinciale. 
• Voi propune ca, prin rotaţie, Expoziţiile Provinciale să se desfășoare în fiecare judeţ al provinciei, astfel încât 
orice columbofil care participă la competiţia provincială și naţională să aiba posibilitatea să participe. 
• În plus, în ceea ce privește banchetele, voi susţine transmiterea live a acestora pe pagina de Facebook a Fed-
eraţiei, astfel încât columbofilii din întreaga ţară să poată privi măcar gala de premiere a fiecărei provincii. 

Vă mulţumesc anticipat pentru sprijinul acordat și vă asigur că nu voi precupeţi niciun efort pentru a asigura progresul 
columbofiliei românești în următorii patru ani. 


