
PROIECT DE CANDIDATURĂ 

Pentru postul: membru în Consiliul Director al UFCR - responsabil 
cu Gala Naționalelor

Candidat: SCHIPOR ADRIAN ARCADIE

Experiență: președinte al Asociației Columbofile județene Suceava din anul 2017- present 
Studii - Facultatea de Matematica - Univ. “Al. Ioan Cuza”  Iasi                                               
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor - Univ. “Stefan cel Mare” Suceava

     Candidatura mea la funcția de responsabil cu Gala Naționalelor, este motivată de faptul că, după implicarea mea în 
cadrul Asociației județene Suceava în funcția de președinte, asociația s-a dezvoltat foarte mult, a venit momentul să mă 
implic activ și în activitatea UFCR-ului, dacă voi fi ales în această funcție și să îmi ofer toată experiența și puterea mea 
de muncă în bunul mers al lucrurilor.
     Proiectul meu de candidat cuprinde cîteva puncte pe care cred ca le voi putea duce la îndeplinire cu succes și anume:
• Organizarea Galei Nationalelor în locații frumoase în care participanții să se simtă bine, iar Galele Naționalelor 
să se desfășoare în weekenduri diferite de Gala Campionilor, pentru a elimina stresul și oboseala organizării acestora în 
zile consecutive dintr¬-un weekend.
• Premierea în cadrul Galei Naționalelor a porumbeilor participanti la etapele naționale, prin creearea unor cate-
gorii exclusiv din aceste etape.
• Colaborarea cât mai bună cu toți cei care sunt implicați în organizarea acestor evenimente.
• Având în vedere că voi fi membru în C.D. al U.F.C.R., paticiparea mea la toate ședințele Comitetului Director 
devin obligatorii și voi fi implicat intr-un mod cât mai activ.
     În speranata că voi avea susținerea dumneavoastră și voi fi ales membru în C.D. al U.F.C.R. voi pune umărul la 
dezvoltarea sportului columbofil și împreună cu ceilalți colegi, vom face din aceste evenimente ale Galelor Naționalelor, 
momente în care să ne relaxăm și să ne bucurăm cu adevărat de ceea ce ne unește pe toți, pasiunea pentru porumbeii 
voiajori.


