
Nr.crt Denumire Tip Componenta Competente

1 Adunarea 
generala

organ de 
conducere

Adunarea generala se compune din:
- Presedintii asociatiilor/cluburilor
A.Ch.R.
- Câte un delegat pentru fiecare 100 de
membri sau fractiune ce depaseste 50
de membri conform numarului de
membri declarat de fiecare
asociatie/club A.Ch.R. pentru calculul
cotei de sprijin.

Atributiile Adunarii generale:
 (i)stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
 (ii)aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
 (iii)alege si revoca membrii Consiliului director, prin vot secret;
 (iv)alege si revoca membrii Comisiei de cenzori, prin vot secret;

  (v)valideaza / invalideaza orice decizii ale Consiliului director;
 (vi)aproba modificarea Statutului,
 (vii)alege Presedintele de Onoare A.Ch.R.

2 Consiliul director 
A.Ch.R.

organ de 
administrare

Consiliul director se compune din 7
membri alesi de Adunarea generala,
pentru o perioada de 4 ani.

Actuala componenta a Consiliului
director, ales prin Hotararea Adunarii
generale a membrilor A.Ch.R. din
15.05.2021, este urmatoarea:
- Domnul Stefanescu Cristian
Presedinte;
- Domnul Muntean Petru -
VicePresedinte;
- Domnul Lokodi Csaba Zsolt -
Responsabil chinotehnic;
 -Domnul Molnar Zsolt - Membru;
 -Doamna Radu Daniela - Membru;

- Domnul Papp Vasile Carol -
Membru,
- Domnul Stan Horatiu Mircea -
Membru.

Atributiile Consiliului director:
 (i)pune in executare hotarârile Adunarii generale;
 (ii)convoaca Adunarea generala;

(iii) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli,  executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil;
(iv) examineaza oportunitatea incheierii cu tertii de acte juridice de dispozitie asupra
patrimoniului asociatiei;

 (v)alege dintre membrii sai Presedintele, Vicepresedintele si Responsabilul chinotehnic;
(vi) decide infiintarea si/sau desfiintarea de organisme si comisii de spe-cialitate cu functionare
la nivel central;

 (vii)numeste Presedintele C.O.R.;
(viii) numeste membrii Comisiei de Etica si Disciplina si membrii celor-lalte organisme si
comisii de specialitate cu functionare la nivel central ale caror regulamente proprii nu prevad alte
modalitati de numire;
(ix) exercita prerogativa disciplinara fata de asociatiile/cluburile A.Ch.R. si fata de persoanele
afiliate acestora din urma, conform Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina,

 (x)modifica/schimba adresa sediului asociatiei.



Nr.crt Denumire Tip Componenta Competente

3 Comitetul 
executiv

organ de 
administrare

Comitetul executiv este alcatuit din
Presedinte, Vicepresedinte si
Responsabilul Chinotehnic.

Actuala componenta a Comitetul
executiv, este urmatoarea:
- Domnul Stefanescu Cristian –
Presedinte;
- Domnul Muntean Petru -
VicePresedinte;
-Domnul Lokodi Csaba Zsolt -
Responsabil chinotehnic;.

Comitetul executiv realizeaza conducerea operativa a A.Ch.R. intre doua sedinte ale Consiliului
director. 

4 Directorul 
executiv

organ de 
administrare

Directorul executiv este persoana fizica
angajata de Comitetul executiv pe baza
de contract individual de munca, cu o
vechime in munca de cel putin 10 ani,
inclusiv Presedintele ori a unui alt
membru al Consilului Director sau al
Comitetului executiv ori a unui salariat
A.Ch.R..

Actualul Director executiv este Domnul
Stefanescu Cristian – Presedinte
A.Ch.R.

Atributiile Directorului executiv:
(i) pune in executare hotararile Adunarii generale, alaturi de membrii Consili-ului director, in
limitele competentelor acordate,

 (ii)pune in executare deciziile Comitetului executiv,
(iii) examineaza oportunitatea incheierii actelor juridice de administrare si conservare a
patrimoniului asociatiei si le incheie in numele asociatiei atunci cand apreciaza ca incheierea lor
este oportuna pentru asociatie,
(iv) aproba Regulamentul intern, negociaza si semneaza, in numele asociatiei, contractele
individuale de munca si contractul colectiv de munca la nivel de unitate,
(v) stabileste organigrama asociatiei (infiintarea si desfiintarea locurilor de munca, relatii de
subordonare intre salariati si fata de organele de conduce-re ale asociatiei etc.),
(vi) stabileste si modifica modul de salarizare, valoarea salariilor brute, a sporurilor, a
indeminzatiilor, a primelor, a diurnelor etc., cu exceptia celor care il privesc pe el, care vor fi
stabilite de catre Comitetul executiv,
(vii) decide in privinta modificarii unilaterale sau negociate a contractelor individuale de
munca, a concedierilor individuale sau colective, aplicarii sanctiunilor disciplinare salariatilor si
semneaza toate documentele aferente acestor operatiuni, cu exceptia celor care il privesc pe el,
care vor fi stabili-te de catre Comitetul executiv si vor fi semnate de catre oricare membru al
Comitetului executiv, cu exceptia membrului care a fost desemnat chiar el Director executiv,
daca este cazul.
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5 Comisia de 
cenzori

organ de 
control 

financiar

Comisia de Cenzori este formata din 3
membri alesi de Adunarea generala pe
o perioada de 4 ani.
Actuala componenta a Comisiei de
cenzori, alesa prin Hotararile Adunarii
generale a membrilor A.Ch.R. din
15.05.2021 si din 16.04.2022, este
urmatoarea:
- Doamna Nedelcu Marta - Presedinte;
- Domnul Csibi Karoly - Membru,
- Doamna Gogorita Claudia Rodica –
membru, expert contabil.

Membrii Comisiei de Cenzori nu pot
face parte din Consiliul director.

Cel putin o persoana din randul
membrilor Comisiei de Cenzori trebuie
sa fie contabil autorizat sau expert
contabil, in conditiile legii.

Comisia de Cenzori verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei si intocmeste
rapoarte pe care le prezinta Adunarii generale.

6 Cartea de Origine 
Romana (C.O.R.)

organism 
tehnic

C.O.R. este condusă de un
Coordonator, numit de către Consiliul
Director A.Ch.R. si este deservită de un
număr de angajaţi (care vor presta
servicii remunerate pe bază de contract)
propuşi de Coordonatorul C.O.R. şi
aprobaţi de Consiliul Director.

Actualul Coordonator al C.O.R. este
doamna Radu Daniela

Prestează servicii de inregistrare in baza de date C.O.R. a datelor legate de nasterea, decesul,
transferul de proprietate, titlurile, calificativele, rezultatele testarilor de competente sau medicale,
precum si eliberarea documentelor aferente cainilor din rasele pure recunoscute de F.C.I. detinuti
de catre membrii organizatiilor recunoscute de F.C.I.
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7 Colegiul de 
Arbitri (C.A.)

organism 
tehnic

Este format din totalitatea arbitrilor
chinologi atestați

Consiliul C.A. este format din
Președinte, Vicepreședinte, un membru
și doi responsabili pentru arbitrii de
lucru, alesi de Plenara C.A. si validati
de Consiliul director A.Ch.R.

Actuala componenta a Consiliului C.A.,
este urmatoarea:
- Domnul Schill Roberto – Presedinte
interimar;
- Doamna Andreea Csatari - Membru;
- Domnul Csibi Karoly - responsabil
arbitri utiliari;
- Domnul Baican Remus - responsabil
arbitri vanatoare

Examineaza, atesta, licentiaza si coordoneaza activitatea arbitrilor, comisarilor si secretarilor
chinologici, prezinta puncte de vedere Consiliului director A.Ch.R si Comisiei de Etica si
Disciplina in cazurile in care sunt cercetati arbiri, comisari-secretari.

8
Comisia 

Chinotehnica 
(C.C.)

comisie de 
specialitate

Este formata din Președinte,
Vicepreședinte si un membru numiti de
către Consiliul Director A.Ch.R.

Propune aprobarea, modificarea si completarea Regulamentului A.Ch.R. de cresteste a cainilor
de rasa pura, a regulamentelor specifice de crestere a cainilor din rasele pentru care sunt infiintate
cluburi de rasa, prezinta puncte de vedere Consiliului director A.Ch.R cu propuneri de
imbunatatire a activitatii chinotehnice.

9

Comisia pentru 
Omologarea 

Internationala a 
Raselor 

Autohtone 
(C.O.I.R.A.)

comisie de 
specialitate

Este formata din Președinte,
Vicepreședinte si un membru, numiti de
către Consiliul Director A.Ch.R.

Gestioneaza si monitorizeaza rasele autohtone, omologate sau nu, propune modificarea si
completarea Regulamentului A.Ch.R. de cresteste a cainilor din rasele autohtone, efectueaza
toate demersurile necesare omologarii definitive a raselor autohtone, prezinta puncte de vedere
Consiliului director A.Ch.R cu propuneri de imbunatatire a activitatii chinotehnice privind rasele
autohtone
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10
Comisia de Etica 

si Disciplina 
(C.E.D.)

comisie de 
specialitate

Este formata din Președinte și doi
membri, numiti de către Consiliul
Director A.Ch.R.

Actuala componenta a C.E.D., este
urmatoarea:
- Domnul Bagia Lucian – Presedinte;
- Domnul Ludosan Adrian Gheorghe -
Membru;
- Domnul Flesieru Sebastian - Membru

Atributii si competente in verificarea respectarii de catre asociatiile/cluburile A.Ch.R. si catre
persoanele afiliate acestora a:
(i) statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitiilor organelor de conducere si
administrare ale A.Ch.R. ale F.C.I. si ale asociatii-lor/cluburilor A.Ch.R.,
(ii) dispozitiilor legale privind protectia animalelor, regimul juridic al cainilor fara stapan si
regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi.

Cerceteaza plangerile (sesizarile), propune Consiliului director solutii de admitere/respingere a
plangerilor (sesizarilor) si de aplicare a sanctiunilor si a masurilor reparatorii

11
Colegiul de 

Instructori de 
Dresaj (C.I.D.)

organism 
tehnic

Este format din totalitatea instructorilor
de dresaj atestați

Consiliul C.I.D. este format din
Președinte, Vicepreședinte si un
membru, alesi de Plenara C.I.D. si
validati de Consiliul director A.Ch.R.

Examineaza, atesta, licentiaza si coordoneaza activitatea instructorilor de dresaj, asistentilor de
instructori de dresaj, atentatorilor si trasatorilor de urma, prezinta puncte de vedere Consiliului
director A.Ch.R si Comisiei de Etica si Disciplina in cazurile in care sunt cercetati instructori de
dresaj, asistenti, atentatori si trasatori de urma.

12 Colegiul de 
Handleri (C.H.)

organism 
tehnic

Este format din totalitatea handlerilor
atestați

Consiliul C.H. este format din
Președinte, Vicepreședinte si un
membru, alesi de către Plenara C.H. si
validati de Consiliul director A.Ch.R.

Examineaza, atesta, licentiaza si coordoneaza activitatea handlerilor, prezinta puncte de vedere
Consiliului director A.Ch.R si Comisiei de Etica si Disciplina in cazurile in care sunt cercetati
handleri.

13

Centrul de 
Educatie si 
Pregatire in 
Chinologie 
(C.E.P.C.)

organism 
tehnic

Este condus de un Presedinte, numit de
către Consiliul Director si este deservit
de lectori si un număr de angajaţi (care
vor presta servicii remunerate pe bază
de contract) propuşi de Presedintele
CE.P.C. şi aprobaţi de Consiliul
Director.

Asigura pregatirea unitara a tuturor persoanelor implicate in activitatea chinologica prin stabilirea 
tematicilor de pregatire si prin organizarea de sesiuni de cursuri si seminarii de formare initiala si 
continua.                                                                                                                                 
Colaboreaza cu Colegiul de Arbitrii si cu toate celelalte colegii profesionale             Desfasoara 
activitati de informare si instruire a tuturor proprietarilor si crescatorilor de caini, prin 
organizarea de cursuri si semnarii in intreaga tara, online, aparitii in mass-media etc.
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14
Colegiul 

Crescatorilor de 
Caini (C.C.C.)

organism 
tehnic

Este format din totalitatea crescatorilor
atestați

Consiliul C.C.C. este format din
Președinte, Vicepreședinte si un
membru, alesi de către Plenara C.C.C.
si validati de Consiliul director A.Ch.R.

Propune aprobarea, modificarea si completarea Regulamentului  A.Ch.R. de crestere. 
Examineaza, atesta, licentiaza si coordoneaza activitatea crescatorilor de caini.            Prezinta 
puncte de vedere Consiliului director A.Ch.R. pentru de imbunatatirea activitatii chinotehnice

15

Comisia pentru 
Cainii de 
Vanatoare 
(C.C.V.)

comisie de 
specialitate

Este formata din Președinte,
Vicepreședinte si un membru numiti de
către Consiliul Director A.Ch.R.

Propune aprobarea, modificarea si completarea Regulamentelor A.Ch.R. privind competitiile 
cainilor de vanatoare.                                                                                                              
Prezinta puncte de vedere Consiliului director A.Ch.R cu propuneri de aprobare a organizarii 
competitiilor specifice, de imbunatatire a activitatii chinotehnice si competitionale pentru cainii 
de vanatoare

16

Comisia pentru 
Cainii Utilitari de 
Paza, Companie 

si Urma 
(C.C.U.P.C.U.)

comisie de 
specialitate

Este formata din Președinte,
Vicepreședinte si un membru numiti de
către Consiliul Director A.Ch.R.

Propune aprobarea, modificarea si completarea Regulamentelor A.Ch.R. privind competitiile  
IGP, BH, TSAC, urma.                                                                                                              
Prezinta puncte de vedere Consiliului director A.Ch.R cu propuneri de aprobare a organizarii 
competitiilor specifice, de imbunatatire a activitatii chinotehnice si competitionale pentru acesti 
caini utilitari.
 

17

Comisia pentru 
Cainii Utilitari de 

Mondioring 
(C.C.U.M.)

comisie de 
specialitate

Este formata din Președinte,
Vicepreședinte si un membru numiti de
către Consiliul Director A.Ch.R.

Propune aprobarea, modificarea si completarea Regulamentelor A.Ch.R. privind competitiile
Mondioring.                                                                                                                             
Prezinta puncte de vedere Consiliului director A.Ch.R cu propuneri de aprobare a organizarii
competitiilor specifice, de imbunatatire a activitatii chinotehnice si competitionale pentru acesti
caini utilitari.

18

Comisia pentru 
Cainii Utilitari de 

Agility, 
Canicross, 
Obedience, 

Atelaje 
(C.C.U.A.C.O.A)

comisie de 
specialitate

Este formata din Președinte,
Vicepreședinte si un membru numiti de
către Consiliul Director A.Ch.R.

Propune aprobarea, modificarea si completarea Regulamentelor A.Ch.R. privind competitiile  
Agility, Canicross, Obedience, Atelaje.                                                                                       
Prezinta puncte de vedere Consiliului director A.Ch.R cu propuneri de aprobare a organizarii 
competitiilor specifice, de imbunatatire a activitatii chinotehnice si competitionale pentru acesti 
caini utilitari.
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19

Comisia pentru 
Cainii Utilitari de 
Cautare si Salvare 

(C.C.U.C.S.)

comisie de 
specialitate

Este formata din Președinte,
Vicepreședinte si un membru numiti de
către Consiliul Director A.Ch.R.

Propune aprobarea, modificarea si completarea Regulamentelor A.Ch.R. privind competitiile  
cainilor de cautare si salvare.                                                                                                  
Prezinta puncte de vedere Consiliului director A.Ch.R cu propuneri de aprobare a organizarii 
competitiilor specifice, de imbunatatire a activitatii chinotehnice si competitionale pentru acesti 
caini utilitari.

20
Comisia pentru 

Cainii Utilitari de 
Terapie

comisie de 
specialitate

Este formata din Președinte,
Vicepreședinte si un membru numiti de
către Consiliul Director A.Ch.R.

Propune aprobarea, modificarea si completarea Regulamentelor A.Ch.R. privind pregatirea 
cainilor de terapie pentru persoanele cu dizabilitati, fobii etc., pentru defasurararea activitatilor si 
competitiilor cu caini de terapie.                                                                 Prezinta puncte de 
vedere Consiliului director A.Ch.R cu propuneri de aprobare a organizarii competitiilor specifice, 
de imbunatatire a activitatii chinotehnice si competitionale pentru acesti caini utilitari.


