
PROIECT DE CANDIDATURĂ 

Pentru functia: Responsabil cu promovarea 
columbofiei și departamentul marketing

Candidat: DRAGOMIR VIOREL MARIAN

Experiență: președinte al Asociației columbofile Brăila, membru în Comitetul Director.

Obiective: 
• Promovarea sportului columbofil ca o modalitate frumoasă și elegantă de petrecere a timpului liber și o activi-
tate apreciată de persoanele care au legaturi de prietenie cu membrii columbofili.
• Realizarea unei identități vizuale apreciate și recunoscute a U.F.C.R.  
• Promovarea paginii www.fcpr.ro, a informațiilor publice de interes columbofil ale Federatiei, ale asociațiilor și 
a Programului de Clasamente, astfel încât transparența să definească calitatea activității columbofile desfășurate de 
U.F.C.R.  
• Promovarea columbofiei și actiunilor U.F.C.R. în mass media locală și națională prin asociații și Federație. 
• Realizarea unor parteneriate prin care U.F.C.R. să furnizeze periodic informații de inters columbofil.
• Realizarea și promovarea unui film al istoriei columbofiliei românesti, pe modelul celui de prezentare a colum-
bofiliei în școli.
• Promovarea columbofiliei la evenimente corporate, centre comerciale, etc
• Organizarea expozitiilor columbofile la un standard înalt, prin alegerea unor locatii elegante, realizarea unui 
program deosebit și invitarea unor personalități naționale și locale
• Relaționarea permanentă cu instituții ale statului, în vederea promovării U.F.C.R.  și a condițiilor necesare prac-
ticării columbofiliei
• Promovarea activităților generatoare de plus valoare pentru sportul columbofil, care atrag atenția mass mediei 
prin oferirea unor distincții deosebite, dar și a unor câștiguri materiale : Trofeul Carol I, Trofel Traian Nitescu, etc, câștig-
uri în bani, prin intermediul competitiilor cu inele GOLD
• Realizarea unor materiale, care să prezinte campionii naționali la toate categoriile, câștigătorii concursurilor 
importante, reprezentanții U.F.C.R. la competițiile internationale.
• Implementarea măsurilor de susținere a tinerilor columbofili, cu scopul final de a atrage noi membri columbofili, 
dar și a persoanelor vârstnice pentru a reuși păstrarea acestora ca membri columbofili.
•  Continuarea programului de informare a membrilor prin intermediul anunțurilor pe pagina www.fcpr.ro 


