
PROIECT DE CANDIDATURĂ 

Pentru funcția: 
Președinte U.F.C. România

Candidat: TUNDUC MARIUS

Experiență: președinte al Asociației județene columbofile Bihor din 2005 - prezent, membru în Comitetului Director 

al UFCR/ FNCPR ( 2006), președinte CNS 2010- 2014, președinte FNCPR 2014- prezent

Obiective propuse:

• Organizarea impecabilă a Olimpiadei Columbofile în România, în 2022.

• Organizarea la un nivel ridicat a Cupei Europei în România, în ianuarie 2023.

• Organizarea Galei Campionilor și a Galei Naționalelor, astfel încât să devină evenimentele Nr 1 la nivel european 

în următorii ani.

• Organizarea unor Expoziții Naționale de mare calitate, foarte atractive pentru columbofili în locații accesibile și 

foarte frumoase.

• Digitalizarea completă a columbofiliei prin crearea de aplicații utilizabile pe gadget-uri mobile sau fixe, prin 

interacțiunea directă cu columbofilul, prin intermediul tehnologiei și prin utilizarea la maxim a noutăților tehnologice.

• Transformarea sportului nostru cu porumbeii într-o activitate cunoscută și apreciată de persoanele care nu au 

de a face direct cu porumbeii, atragerea de fani ai sportului columbofil.

• Promovarea columbofiliei române pe plan international:

• Sprijinirea filialelor  în dezvoltarea acestora, atât logistică cât și a problemelor statutar/legale.

Metode:

• Training-uri cu președinții pentru a afla nevoile și problemele din teritoriu și sprijin în rezolvarea acestora unde 

este posibil.

• Training-uri pentru responsabilii tehnici.

• UFCR va pune la dispoziția asociațiilor consultanță juridică pe specific columbofil, acolo unde este nevoie.

• Sprijin financiar în limita bugetului pentru achiziția de mașini, ceasuri etc.

• Relaționarea permanentă cu autoritățile statului, în vederea obținerii de legi avantajoase pentru columbofilie 

(când este cazul) , în vederea desfășurării normale a activitățiilor asociațiilor afiliate, etc.

• Relaționarea permanentă cu Casa Regală a României, sub ai cărui Înalt Patronaj suntem, pentru a continua 

creșterea valorică a brandului Federației și a respectului pentru a ceea ce înseamnă  porumbelul voiajor.

• Gestionarea eficientă a bugetului Federației în directia și spre scopul programelor dezvoltate de Comitetul Di-

rector, având ca scop final dezvoltarea columbofiliei naționale.

• Coordonarea  Comitetului Director, a comisiilor de specialitate și a filialelor județene afiliate , astfel încât să 

avem un campionat sigur, puternic și respectat atât în țară dar mai ales afară.

• Profesionalizarea activității UFCR, prin aducerea de colaboratori profesioniști pe domeniile de maximă impor-

tanță atât din punct de vedere columbofil, dar mai ales legal și modern : marketing și promovare, financiar ( contabil), 

IT, social-media, administrativ.


