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Anul 2017 este unul cu o semnificatie deosebita pentru Asociatia Chinologica Romana. In urma 

cu 90 de ani luat nastere in Romania prima organizatie chinologica nationala. 

In anul 1927 un grup de entuziasti au pus bazele primului club national pentru caini de rasa sub 

inaltul patronaj al Altetei Sale Regale Printul Nicolae al Romaniei. Organizatia nascuta la putina 

vreme dupa incheierea primei conflagratii mondiale a cunoscut o istorie ce s-a intins pana la 

inceputul celui de al Doilea Razboi Mondial. Incepand cu anul 1933 organizatia a aderat si a 

functionat ca membru federal al Federatiei Chinologice Internationale. 

A urmat apoi o perioada in care functionarea acestei asociatii nationale a fost intrerupta datorita 

celui de Al Doilea Razboi Mondial si apoi a instaurarii regimului comunist care pana in a doua 

jumatate a anilor 60 a considerat cresterea animalelor de rasa, o preocupare burgheza. 

Reorganizarea unei asociatii chinologice nationale in perioada postbelica s-a finalizat in anul 

1969 cand prin unificarea unor grupari chinologice regionale s-a reconstituit o organizatie 

chinologica nationala sub denumirea de Asociatia Chinologica Romana, denumire pe care o 

poarta pana astazi, la implinirea a 90 de ani de chinologie in Romania. 

Parcursul istoric al chinologiei romane a fost lung si presarat de numeroase evenimente mai 

mult sau mai putin fericite dar cu toate acestea in intreaga sa istorie cainele de rasa a cunoscut 

entuziastii sai fideli fie ei crescatori, detinatori sau numai simpli simpatizanti. 

Realizarile ultimilor ani demonstreaza acelasi devotament si entuziasm al chinologilor romani 

pentru acest minunat animal care este Cainele. 

Organizarea in Romania pentru prima oara a unui Campionat European in 2012 si apoi 

recunoasterea international a celor trei rase nationale: Ciobanescul Romanesc Carpatin, 

Ciobanescul Romanesc Mioritic, din iunie 2015 cu titlu definitiv, a Ciobanescului Romanesc de 

Bucovina, din 2009 cu titlu provizoriu, si recunoasterea si standardizarea nationala a celei de a 

patra rase Ciobanescul Romanesc Corb, constituie succese cu valenta istorica pentru lungul 

parcurs al organizatiei noastre si contribuie la plasarea pe un loc onorabil al Asociatiei 

Chinologice Romane in contextul chinologic international. 

La implinirea a 90 de ani de existenta, chinologii romani pot fi mandri de rezultatele lor in 

domeniul cresterii si promovarii cainilor de rasa, al educarii si performantelor obtinute in 

expozitiile de frumusete, competitiile de munca si vanatoare la nivel national si international. 

Avand ca obiective permanente cresterea cainelui de rasa la standarde optime de puritate, 

calitate si sanatate, educarea si realizarea de performante in competitiile de munca, 

promovarea raselor nationale, modernizarea permanenta a intregii activitati constituie pentru 

noi si generatiile ce vin cele mai importante cauze pentru care trebuie si merita sa continuam 

acest parcurs ascendent al chinologiei in Romania! 

In cursul acestui an, pentru a marca aceasta aniversare, Asociatia Chinologica Romana va 

intreprinde mai multe actiuni de promovare si evidentiere a crescatorilor, arbitrilor si a tuturor 

celor care au contribuit la propasirea chinologiei nationale si va solicita tuturor membrilor sai sa 

utilizeze in 2017 numai sigla A.Ch.R. special creata pentru aceasta ocazie. 

  

Presedinte, 

Cristian Stefanescu 
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Simpozionul Internațional al Ciobăneștilor Românești 
Cluj Napoca, 21.11.2015 

 
  
 
  
Cuvânt de deschidere  - Cristian Ştefănescu 
Prezentare Carpatin Club România – Vasile Iclenzan 
Prezentare Mioritic Club România – Petre Mustea 
Prezentare Club Naţional Bucovina – Manifestări 
organizate pentru promovarea rasei C.R.B.;  
Dezvoltarea corporală în raport cu vârsta şi pe sexe; 
Analiza manifestărilor etologice specifice - Dr. Constantin 
Gaşpar 
 
 
Analiza texturii părului la Ciobănescul Românesc Carpatin 
– Dr. Milivoje Urosevic 
Câinele Ciobănesc Românesc în imaginarul popular – 
Prof. Laurenţiu Puicin  
Displazia de şold şi de cot la rasele de Ciobăneşti 
Româneşti – Dr. Cristian Dragomir 
Ciobăneştii Româneşti – Tradiţie şi utilitate – Liviu Ionescu 
Contribuţii la stabilirea unor repere în vederea 
omogenizării aspectului capului la Ciobănescul Românesc 
de Bucovina – Cristian Domiţian Moroşanu 
Exigenţa în arbitrarea şi prezentarea raselor Româneşti – 
Petru Muntean 
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2016 

 

 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 

 

Decizia nr. 01/17.02.2016 

  

Consiliul Director al A.Ch.R. a stabilit şi a aprobat cu unanimitate de voturi ca Adunarea Generală 

Ordinara A.Ch.R. să se desfăşoare la Sibiu în data de 12.03.2015, ora 09.00 a.m., cu următoarea 

ordine de zi: 

Prezentarea raportului de activitate A.Ch.R. pentru anul 2015; 

Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar al anului 2015; 

Aprobarea bilanţului financiar – contabil 2015; 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016; 

Diverse. 

  

Decizia nr. 02/17.02.2016 

  

Consiliul Director al A.Ch.R. a stabilit şi a aprobat cu unanimitate de voturi locul şi data următoarei 

şedinţe, respectiv la Sibiu în data 11.03.2016, ora 14.00.  

  

Decizia nr. 03/17.02.2016 

  

Consiliul Director al A.Ch.R., cu unanimitate de voturi, aprobă calendarul expoziţional pentru 

expoziţiile de club, examenele de lucru, examenele de selecţie (Anexa 1) în următoarele condiţii: 

în cazul în care data solicitată de către cluburi pentru organizarea unui eveniment chinologic se 

suprapune peste data organizării expoziţiilor internationale C.A.C.I.B., cluburile au nevoie de 

acordul scris al asociaţiei organizatoare a expoziţiei internaţionale; 

cluburile să solicite minim 2 expoziţii de rasă pe an. 

  

Decizia nr. 04/17.02.2016 

  

Membrii Consiliului Director, cu unanimitate de voturi, resping cererile de organizare de expoziţii 

naţionale venite din partea A.Ch. Jud. Hunedoara, A.Ch. Valachia Câmpulung, A.Ch. Buzău şi 

A.Ch. Metropolitană Iaşi, deoarece aceste solicitări au venit după termenul limită stabilit prin 

circulară. 

   

Decizia nr. 05/17.02.2016 

  

Faţă de solicitarea A.Ch. Fair Play Dâmboviţa privind schimbarea datei expoziţiei nationale C.A.C., 

01.05.2016, aprobată de Consiliul Director în şedinta din 11 septembrie 2015 şi prinsă în 

calendarul expoziţional 2016, pe motiv că această dată cade în ziua de Paşte, membrii Consiliului 

Director decid anularea expoziţiei mai sus menţionate. La baza acestei hotărâri stă modul lipsit de 

seriozitate si superficial de a comunica al A.Ch. Fair Play Dâmboviţa, cererea de schimbare a datei 

expoziţionale venind în data de 22.01.2016 ca raspuns la solicitarea Colegiului de Arbitri A.Ch.R. 

de a înainta secretariatului A.Ch.R. lista corpului de arbitri ce va juriza în cadrul manifestării 

chinologice de la Târgovişte.  
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2016 
 

 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 
 

Decizia nr. 06/17.02.2016 

  

Dl. Lokodi Zsolt, Preşedintele Clubului Naţional de Terrieri, şi Dl. Petru Muntean, Preşedintele 

Clubului Naţional al Crescătorilor de Teckel din România, sesisează Consiliul Director A.Ch.R.  că 

pentru examenele de lucru, proba de apă şi urmă, la rasele terrier şi teckel, cuprinse în calendarul 

expoziţional 2016, în 9 – 10 aprilie şi 3 – 4 octombrie , Clubul Naţional Câini de Aret nu a încheiat 

cu cele două cluburi de rasă niciun acord. Faţă de această sesizare, membrii Consiliului Director, 

cu unanimitate de voturi, anulează din calendarul expoziţional 2016 examenele mai sus 

menţionate. 

Ţinând cont de toate acestea, cele două cluburi solicită Consiliului Director A.Ch.R. dreptul de a 

organiza în zilele de 1 – 2 octombrie 2016, la Tg. Mureş, examene de lucru pentru proba de apă şi 

proba de urmă, la rasele de terrier şi teckel. Această cerere este aprobată cu unanimitate de voturi. 

  

Decizia nr. 07/17.02.2016 

  

În urma discuţiilor şi la solicitarea D-lui Petru Muntean, Preşedintele Comisiei de Omologare a 

Raselor Româneşti, Consiliul Director, cu unanimitate de voturi, hotărăşte ca data şi locaţia 

Campionatului Naţional de Ciobăneşti Româneşti să fie 27 noiembrie 2016, Suceava. Lista de 

arbitri şi documentaţia vor fi intocmite de A.Ch.R. 

Consiliul Director al A.Ch.R.  apreciază şi consideră utilă disponibilitatea Clubului Naţional 

Bucovina de a organiza acest eveniment. De asemenea, este apreciată orice implicare din partea 

cluburilor naţionale de Ciobăneşti Româneşti precum şi implicarea A.Ch. Suceava. 

  

Decizia nr. 08/17.02.2016 

  

Cu 6 voturi pentru şi 1 abţinere membrii Consiliului Director aprobă cererea Cocker Spaniel Club de 

acordare a titlurilor C.A.C. în România, pe culori, la rasa Cocker Spaniel Englez, dupa cum 

urmeaza: 

În expoziţiile de club titlurile C.A.C., C.A.C.L., C.A.C.V. si C.A.C.J. se vor atribui pe următoarele 

varietăţi de culori: Negru (inclusiv black & tan); Auriu (inclusiv maron şi maron & tan); Pluricolori. 

În expoziţiile C.A.C.I.B. şi C.A.C. titlurile C.A.C., C.A.C.L., C.A.C.V. şi C.A.C.J. se vor atribui pe 

următoarele varietăţi de culori: Unicolori (negru, roşu, auriu, ciocolatiu (liver), black & tan, liver & 

tan); Pluricolori (bicolori şi tricolori). La bicolori intră varietatea alb cu negru, alb cu orange, alb cu 

ciocolatiu (liver); la tricolori intră varietatea alb cu negru şi pete de foc (tan), alb cu ciocolatiu şi pete 

de foc (tan), înspicaţi (înspicat albastru, înspicat orange, înspicat galben, înspicat ciocolatiu, 

înspicat albastru cu pete de foc, înspicat ciocolatiu cu pete de foc. (Anexa 2) 

  

Decizia nr. 09/17.02.2016 

  

Membrii Consiliului Director aprobă cu unanimitate de voturi gradele de displazie de şold acceptate 

pentru dreptul de montă la rasele din Gr. VII FCI. (Anexa 3) 
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2016 
 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 
 

Decizia nr. 10/17.02.2016 
  

Membrii Consiliului Director A.Ch.R. supun discuţiei cazul unui membru A.Ch.R., Dl. Bidaşcă 

Constantin de la A. Ch. Botoşani, care în cursul anului 2015 cesionează/vinde 5 exemplare din 

rasa Do-Khyi unor cetăţeni polonezi, D-na Agnieska Ralowicz şi Dl. Rafael Szymanski, fără a le 

inmâna şi pedigree-le aferente. În urma scrisorilor insistente ale celor două persoane, scrisori 

sosite pe adresa A.Ch.R. şi F.C.I., A.Ch.R. solicită mai multe detalii crescătorului mai sus 

menţionat şi A.Ch. Botoşani, asociaţie al cărui membru este. Din raspunsul primit de la crescător, 

reiese că în ambele cazuri există litigii de natură financiară care nu sunt de competenţa A.Ch.R. Cu 

toate acestea, A.Ch.R. reţine în sarcina D-lui Bidaşcă Constantin faptul că acesta nu a întocmit 

Convenţie de cesiune, aşa cum avea obligaţia stabilită prin Decizia nr. 30/17.09.2014, publicată în 

Circulara nr. 19/23.09.2014. Crescătorii membrii A.Ch.R. au obligaţia de a creşte şi înstrăina numai 

câini de rasă pură care au acte de origine, de la această normă neexistând şi nefiind acceptată 

nicio derobare. 

Membrii Consiliului Director constată că A.Ch. Botoşani nu a vegheat la respectarea şi aplicarea 

unor prevederi foarte clare care au fost publicate pe site-ul oficial A.Ch.R., nu a luat măsurile 

necesare şi nici nu a început o investigaţie prin care să lămurească aceste plângeri care datează 

de 5 luni. Fiind invitat în cadrul şedinţei, Preşedintele A.Ch. Botoşani a comunicat că nu poate fi 

prezent, iar Dl. Bidaşcă Constantin nu mai este membru în A.Ch Botoşani, fără să se specifice în 

ce condiţii şi-a pierdut calitatea aceasta. 

Faţă de cele de mai sus, Consiliul Director A.Ch.R., cu unanimitate de voturi, decide excluderea 

A.Ch. Botoşani din cadrul membrilor săi. 
  

Decizia nr. 11/17.02.2016 
  

Cu unanimitate de voturi, Consiliul Director A.Ch.R. prevede eliberarea de duplicate pedigree în 

baza cererii făcute, exemplarelor canine aflate în proprietatea Dnei Agnieska Ralowicz. 
  

Decizia nr. 12/17.02.2016 
  

În urma discuţiilor pe marginea contestaţiilor primite din partea D-lui Nicolae Gal şi Dl. Valentin 

Dogaru, precum şi a punctului de vedere scris înaintat de preşedintele Clubului de Ciobăneşti 

Ruseşti şi Tchorny Terrier, Dl. Florin Bălănică, cu privire la modul de organizare al expoziţiei de 

club de la Timişul de Jos din data de 10.10.2015, cu unanimitate de voturi, Consiliul Director 

hotârâşte convocarea D-lui Florin Bălănică în data de 11.03.2016, ora 16.00, la Sibiu, Academia 

Evanghelică Transilvania, Str. Livezii nr. 55, pentru a furniza explicaţii faţă de contestaţiile 

menţionate. Consiliul Director solicită ca documente, în cadrul întâlnirii, catalogul expoziţiei şi 

centralizatoarele de arbitraj cu rezultate expoziţiei. 
  

Decizia nr. 13/17.02.2016 
  

În urma propunerilor şi discuţiilor privind activitatea personalului A.Ch.R,, cu unanimitate de voturi, 

Consiliul Director A.Ch.R. aprobă majorarea drepturilor salariale ale angajaţilor A.Ch.R. – C.O.R. 
 

Decizia nr. 14/17.02.2016 
  

Cu unanimitate de voturi este adoptat noul proiect al raportului de observator pe care acesta îl va 

completa în cadrul expoziţiei în care va fi delegat. Raportul va fi trimis secretariatului A.Ch.R. în 

maxim 14 zile de la data expoziţiei observate, împreună cu două cataloage şi rapoartele de arbitraj 

de la ringuri, în original. (Anexa 4) 
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2016 

 

 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 

 

Decizia nr. 15/17.02.2016 

  

Cu unanimitate de voturi, Consiliul Director aprobă modifica indemnizaţia observatorului delegat 

A.Ch.R., începând cu data prezentei.  

  

Decizia nr. 16/17.02.2016 

  

Începând cu data prezentei, Declaraţia de Montă – Fătare va fi luată în considerare doar dacă 

semnatarii ei vor anexa copie după legitimaţia de membru cu cotizaţia la zi în anul efectuării 

montei. Această prevedere se referă la proprietarii cetăţeni români, membri AChR. 

  

  

Decizia nr. 17/17.02.2016 

  

Cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului Director solicită membrilor A.Ch.R. data la care 

aceştia doresc să organizeze expoziţii internaţionale CACIB în anii 2017 şi 2018. Termenul limită 

pentru transmiterea acestor date este 10.03.2016. 

 

Decizia nr. 18/11.03.2016 

  

Membrii Consiliului Director A.Ch.R. iau act de Raportul de activitate al A.Ch.R. pe anul 2015, 

înregistrat sub numărul 193/10.03.2016 şi de Raportul Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul 

financiar al anului 2015, încheiat în 10.03.2016 şi înregistrat  sub numărul 189/10.03.2016.  

De asemenea, Consiliul Director al A.Ch.R aprobă cu unanimitate de voturi Bilanţul financiar – 

contabil pentru anul 2015, înregistrat sub numărul 191/10.03.2016 şi Bugetul de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2016, înregistrat sub numărul 192/10.03.2016 şi decid să le susţină şi să ceară 

aprobarea acestora de către Adunarea Generală A.Ch.R. din 12.03.2016 de la Sibiu. 

  

Decizia nr. 19/11.03.2016 

  

Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă solicitarea venită din partea Clubului 

de Dresaj Canin de reprimire ca membru în rândurile A.Ch.R., acordându-i-se avizul de principiu. 

  

Decizia nr. 20/11.03.2016 

  

În urma analizei memoriului venit din partea A.Ch. Valachia în care se explică şi se probează 

motivul pentru care cererea de organizare a unei expoziţii C.A.C. nu a ajuns la secretariatul 

A.Ch.R. în termenul prevăzut prin Circulara nr. 15/27.07.2015, membrii Consiliului Director aprobă 

cu unanimitate de voturi solicitarea susnumitei asociaţii de a organiza o expoziţie C.A.C. în data de 

4 iunie 2016. 
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2016 
 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 

 

Decizia nr. 21/11.03.2016 

  

Cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului Director revocă Decizia nr. 10/17.02.2016, prin care 

A.Ch. Botoşani era exclusă ca membru din rândul A.Ch.R., această nouă decizie bazandu-se pe 

noi elemente ce au ajuns la dosarul cauzei respective. Reprezentantul legal al acestei asociaţii va 

urma să fie convocat în faţa Consiliului Director la odată ce va fi comunicată din timp. 

  

 Decizia nr. 22/11.03.2016 

  

La recomandarea Dlui. Csibi Karoly, responsabilul arbitrilor de munca utilitari din cadrul Colegiului 

de Arbitri al A.Ch.R., membrii Consiliului Director aprobă cu unanimitate de voturi următoarele 

regulamente: 

- Regulamentul de atestare comisar Mondioring 

- Regulamentul de atestare instructor dresaj canin specialitatea Mondioring 

- Regulamentul de atestare instructor dresaj canin 

- Regulamentul de selecţie echipa naţională Mondioring 

Aceste regulamente vor deveni obligatorii pentru toţi practicanţii disciplinei Mondioring din cadrul 

A.Ch.R., intrând în vigoare la data publicării lor. 

  

Decizia nr. 23/11.03.2016 

  

Consiliul Director a luat act de scrisoarea publicată de Dna Barbara Horvat pe pagina sa de 

Facebook şi cu majoritatea de 3 voturi (Dl. Ştefănescu şi Dl. Muntean reţinându-se de la vot), 

respinge toate acuzaţiile aduse prin respectiva scrisoare şi decide ca în cazul în care persoanele 

fizice denigrate vor intenta acţiune în justiţie, să le sprijine printr-o cerere de intervenţie accesorie în 

favoarea acestora. 

  

Decizia nr. 24/11.03.2016 

  

Plângerile formulate de Dl. Gal Nicolae, Dogaru Valentin şi Clubul Ciobăneştilor Ruseşti şi Tchorny 

Terrieri nu sunt de competenţa Consiliului Director ci, eventual, a instanţelor de judecată, unde 

petenţii se pot adresa. 

Consiliul Director ia act de autosesizarea Dlui. Vasile Carol Papp, privind neregulile comise la 

organizarea expoziţiei de club din data de 10.10.2015 organizată de Clubul Ciobăneştilor Ruseşti şi 

Tchorny Terrieri, în consecinţă reprezentanţii legali ai clubului vor fi convocaţi în faţa Consiliului 

Director la o dată ce va fi comunicată în timp util. 
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2016 
 

 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 

 

Decizia nr. 25/11.03.2016 

  

Referitor la contestaţia Dlui. Florian Dorin, Consiliul Director decide că aceasta nu este de 

competenţa Consiliului Director ci de competenţa comisiilor de contestaţii existente în cadrul 

expoziţiilor canine, în conformitate cu Regulamentul expoziţiilor canine A.Ch.R. 

 

Decizia nr. 26/24.08.2016 

  

Cu unanimitate de voturi sunt ratificate deciziile Comitetului Executiv luate în cadrul ședințelor ce 

au avut loc la Bistrița în data de 02.04.2016, București în data de 05.07.2016, București în data de 

10.08.2016. 

  

Decizia nr. 27/24.08.2016 
  

Consiliul Director aprobă cu unanimitate de voturi calendarul expozițiilor internaționale CACIB 

pentru anul 2017 (Anexa 1) și anul 2018 (Anexa 2) cu următoarele observații: 

- față de cererea A.Ch. Bistrița – Năsăud, Consiliul Director, analizând toate aspectele 

organizatorice ale expozițiilor desfășurate în zilele de 02,03.04.2016, hotărăște cu 

unanimitate de voturi organizarea în 2017 a unei expoziții CAC în data de 01.04.2017 și a 

unei expoziții CACIB în data de 02.04.2017; 

- față de solicitarea A.Ch. Suceava, în urma analizării tuturor aspectelor legate de organizarea 

expozițiilor din zilele de 14,15.05.2016 precum și numărul de înscrieri avut, Consiliul Director, 

cu unanimitate de voturi, aprobă organizarea a două expoziții CAC în zilele de 20,21.05.2017; 

- față de solicitarea venită din partea A.Ch. Sibiu membrii Consiliului Director aprobă 

organizarea a două expoziții CACIB sub rezerva schimbării locației, în caz contrar, A.Ch. 

Sibiu nu va mai primi expoziții în anul 2018; 

- față de cererea A.Ch. Metropolitană Oradea, Consiliul Director aprobă organizarea unei 

expoziții CAC în data de 05.08.2017 și a unei expoziții CACIB în data de 06.08.2017; 

- față de cererea A.Ch. Turda, Consiliul Director, cu unanimitate de voturi, aprobă organizarea 

unei expoziții CAC în data de 07.10.2017 și a unei expoziții CACIB în data de 08.10.2017; 

- față de cererea A.Ch. Valahia Câmpulung, Consiliul Director aprobă organizarea unei 

expoziții CAC în data de 23.09.2017; 

- față de cererea A.Ch. Napoca, Consiliul Director aprobă organizarea a două expoziții CAC în 

zilele de 01,02.07.2017. 
  

Decizia nr. 28/24.08.2016 
  

Consiliul Director solicită asociațiile naționale și cluburile membre A.Ch.R. ca până la data de 

30.09.2016 să comunice secretariatului A.Ch.R. datele pentru competițiile pe care doresc să le 

desfășoare în anul 2017. 
  

Decizia nr. 29/24.08.2016 
  

Cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului Director A.Ch.R. aprobă modificările aduse la 

Regulamentul Colegiului de Arbitri înaintate de către conducerea C.A., urmând ca acestea să intre 

în vigoare la data publicării (Anexa 3). 
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2016 
 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 

 

Decizia nr. 30/24.08.2016 

  

Consiliul Director aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul pentru atestarea instructorilor 

dresori canini (Anexa 4). 

  

Decizia nr. 31/24.08.2016 

  

Consiliul Director aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul testului de sociabilitate (Anexa 5) 

  

Decizia nr. 32/24.08.2016 

  

Consiliul Director, cu unanimitate de voturi, aprobă propunerea D-lui Ștefănescu de creare a 

medaliei  

“90 de ani de la înființarea primei asociații naționale chinologice în România, 1927 – 2017”. 

Aceasta medalie va fi acordată asociațiilor și cluburilor naționale membre A.Ch.R., arbitrilor, 

crescătorilor și persoanelor care au avut contribuții deosebite la dezvoltarea chinologiei naționale. 

Consiliul Director va stabili lista celor ce urmează să primească această medalie în baza consultării 

scrise a teritoriului și a propunerilor inițiate de conducerea A.Ch.R. 

  

Din discuțiile purtate precum și la cererea venită de la unele cluburi naționale, Consiliul Director 

stabilește ca la prima ședintă să amendeze Regulamentul Expozițiilor A.Ch.R. precum și 

modalitatea de acordare a dreptului de montă. 

 

Decizia nr. 33/08.12.2016 

  

Consiliul Director aprobă cu unanimitate de voturi calendarul expoziţional pentru anul 2017 (Anexa 

1) cu următoarele observaţii: 

faţă de solicitarea A.Ch. Harghita Hardogs, membrii Consiliului Director aprobă organizarea unei 

expoziţii C.A.C. cu amendamentul de a comunica o altă dată pentru organizarea ei, întrucât cea 

iniţială se suprapune cu expoziţiile C.A.C.I.B. de la București. 

Imediat ce va fi aprobata definitiv adeziunea A.Ch.Vrancea la A.Ch.R. i se va acorda dreptul de a 

organiza manifestari chinologice expozitionale cu caracter national in 2017.  

  

Decizia nr. 34/08.12.2016 

  

Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă solicitările de expoziții pentru anul 

2018 (Anexa 2) cu o singură excepție, solicitarea venită din partea A.Ch. Covasnava. Aceasta va 

face subiectul unei discuții separate după desfășurarea expozițiilor din anul 2017. De asemenea, 

Consiliul Director A.Ch.R. hotaraste cu unanimitate ca incepand cu anul 2017, A.Ch.R. sa poata 

organiza expozitii de frumusete nationale si internationale. 
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2016 
 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 
 

Decizia nr. 35/08.12.2016 
  

Consiliul Director a luat act de continutul si de probele atasate sesizarii domnilor Ciprian Todea-

Moga si Florin Sabau, formulate prin mandatar av. Larisa Adela Bria, inregistrata la A.Ch.R. sub nr. 

835/14.11.2016. Asupra calificarii drept infractiuni a unora dintre faptele prezentate, Consiliul 

Director nu are nicio competenta, insa, in urma analizarii punctelor de vedere scrise ale ambelor 

parti, Consiliul Director a decis cu unanimitate de voturi monitorizarea activitatii Asociatiei Cainilor 

Pontatori din Romania pentru o perioada de 1 an. 

  

Decizia nr. 36/08.12.2016 

  

Referitor la adresa domnului Roberto Schill înaintată Consiliului Director, se constată că solicitările 

cuprinse în ea erau deja în atenția membrilor Consiliului Director și raspunsurile aferente se vor 

regasi in cadrul circularei cu deciziile Consiliului Director. 

  

 Decizia nr. 37/08.12.2016 

  

Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă noile amendamente aduse 

Regulamentului Expozițional A.Ch.R. referitoare la definirea expozițiilor “C.A.C. Specială” și 

„C.A.C. Limitată” precum și condițiile obținerii titlului de Campion România la toate categoriile de 

vârstă, inclusiv procesul administrativ al eliberării acestora (Anexa 3). 

  

Decizia nr. 38/08.12.2016 

  

Membrii Consiliului Director, analizând atât avantajele cât și dezavantajele expozițiilor de 

Campionat și Open, au hotărât cu unanimitate de voturi ca încpând cu data de 01.01.2017 acestea 

să fie abrogate.  

  

Decizia nr. 39/08.12.2016 

  

Cu unanimitate de voturi Consiliul Director a hotărât ca începând cu data de 01.01.2017 toate 

arbitrajele la expozițiile din România să fie descriptive. 

 

Decizia nr. 40/08.12.2016 

  

Cu unanimitate de voturi Consiliul Director a hotărât ca în cadrul expozițiilor din România să devină 

obligatorie citirea microcipurilor pentru exemplarele canine care au obținut titlurile CACJ, CAC, 

CACL, CACV. Citirea se va face de catre comisarul de ring imediat dupa acordarea mai sus 

mantionatelor titluri. În cazul în care la citire nu se depistează microcipul, titlul va fi suspendat. 

Această prevedere face parte integrantă din Regulamentul Expozițional A.Ch.R. 
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2016 
 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 

 

Decizia nr. 41/08.12.2016 

  

Față de solicitarea Asociației Danubius Rottweiler Klub (A.D.R.K.) pentru introducerea obligativității 

testelor de displazie HD – ED pentru obținerea dreptului de reproductie la rasa Rottweiler in 

Romania, Consiliul Director A.Ch.R. ia notă de această solicitare și aprobă cu unanimitate de 

voturi. Această hotărâre intră în vigoare de la data de 01.01.2017. 

  

Decizia nr. 42/08.12.2016 

  

Consiliul Director ia act de solicitarea Asociației Chinologice Vrancea de adeziune la A.Ch.R. și 

aprobă cu unanimitate de voturi avizul de principiu în vederea aderării acesteia, votul final urmând 

a fi dat de proxima Adunare Generală A.Ch.R. 
  

Decizia nr. 43/08.12.2016 
  

Față de solicitarea Limier Club din România, Consiliul Director A.Ch.R. constată, că în ciuda 

promisiunii venite din partea acestei organizații de a fuziona cu clubul membru A.Ch.R. deja 

existent pentru aceste rase, din păcate această fuziune nu s-a realizat. Mai mult, dacă inițial 

membrii Limier Club din România s-au înscris în clubul de rasă membru A.Ch.R. au demisionat la 

scurt timp în grup, drept consecință că în cadrul adunării generale a clubului nu au putut prelua 

conducerea. Ținând cont de aceste considerente, Consiliul Director al A.Ch.R. va notifica Asociația 

Limier Club din România că cererea acesteia nu poate fi luată în considerare având în vedere 

prevederile statutare A.Ch.R. în vigoare. 
  

Decizia nr. 44/08.12.2016 
  

Consiliul Director cu unanimitate de voturi a hotarât emiterea a 90 de medalii “90 de ani de la 

înființarea primei asociații naționale chinologice din România 1927 - 2017“. 

Decernarea acestor medalii se va face în cadrul unor manifestări A.Ch.R. in cursul anului 2017 

cum ar fi Adunarea Generală A.Ch.R., Plenara Colegiului de Arbitri al A.Ch.R., expoziții, seminarii. 

Persoanele propuse vor fi înștiințate de către secretariatul A.Ch.R., comunicându-li-se acestora 

locul, data și ora la care urmează a se desfășura ceremonia decernarii. 
 

Decizia nr. 45/08.12.2016 
  

La sesizarea Clubului de Terrieri de Tip Bull din România, cu privire la nerespectarea listei forfetare 

de către A.Ch. Oltenia, prin înscrierea în catalogul expozițional a numitului Adrian Leonard Sârbu 

care se află pe lista forfetară publicată și actualizată încă din anul 2014, Consiliul Director, 

analizând această sesizare, constată următoarele: 

- A.Ch. Oltenia a înscris pe numitul Adrian Leonard Sârbu atât la expozițiile din anul 2015 cât și 

la cele din anul 2016, cu toate că acesta figura pe lista forfetară A.Ch.R. 

Aceasta este o nerespectare a prevederilor statutare A.Ch.R. și pe cale de consecință se va începe 

procedura disciplinară prevăzută în aceste cazuri împotriva A.Ch. Oltenia. Pana la finalizarea 

acestei proceduri, se suspenda organizarea expozitiilor de catre aceasta asociatie. 

  

Consiliul Director al A.Ch.R. atrage atenția tuturor organizatorilor de expoziții că nerespectarea 

listelor forfetare și neverificarea concurenților care nu au cotizația achitată la zi la data înscrierilor în 

expoziții, bbeneficiind totuși de tarifele acordate membrilor A.Ch.R.cu cotizatia regulamentara, au 

fost, sunt și vor fi motive de neacordare a dreptului de a mai organiza expoziții.  
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2016 
 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 

 

Decizia nr. 46/08.12.2016 

  

Începând cu 01.01.2017 dreptul de reproducție pentru rasele naționale se va acorda după cum 

urmează: 

- Pentru masculi: 1 calificativ Excelent obținut în expoziție de club, 1 calificativ Excelent obținut 

în Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești organizat de A.Ch.R., 1 calificativ 

Excelent obținut în expoziție C.A.C.I.B. 

- Pentru femelă: 1 calificativ minim Foarte Bine obținut în expoziție de club, 1 calificativ minim 

Foarte Bine obținut în Campionatul Național al Ciobăneștilor Românești organizat de A.Ch.R., 

1 calificativ minim Foarte Bine obținut în expoziție C.A.C.I.B. 

De asemenea, Consiliul Director va urmări implementarea obligativității efectuării examenelor de 

displazie HD – ED pentru acordarea dreptului de montă la rasele naționale. Se recomandă 

crescătorilor de câini aparținând raselor naționale să efectueze aceste examene. Aceste prevederi 

nu au caracter retroactiv. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

  

Decizia nr. 47/08.12.2016 

  

Cu unanimitate de voturi Consiliul Director aprobă ca în cursul anului 2017 A.Ch.R. să redacteze o 

listă cu rasele al căror drept de reproducție va fi condiționat și de promovarea Testului de 

sociabilitate. Urmează ca în cel mai scurt timp să se redacteze procedura și modalitatea de 

organizare și desfășurare a acestui test. Excepție de la acest amendament vor face exemplarele 

canine care au promovat examene superioare de tip BH, IPO 1, 2, 3. 

  

Decizia nr. 48/08.12.2016 

  

În urma propunerilor şi discuţiilor privind activitatea personalului din cadrul Secretariatului A.Ch.R, 

cu unanimitate de voturi Consiliul Director A.Ch.R. aprobă majorarea drepturilor salariale ale unor 

angajaţi din cadrul Secretariatului A.Ch.R. 

  

Decizia nr. 49/08.12.2016 

  

În urma discuţiilor privind activitatea personalului A.Ch.R., cu unanimitate de voturi, membrii 

Consiliului Director aprobă acordarea de prime angajaţilor A.Ch.R – C.O.R. și Secretariat A.Ch.R. 

cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. De asemenea, pentru activitatea depusă în ultimul timp, ținând 

cont de lucrările și deplasările facute în interesul A.Ch.R., membrii Consiliului Director, cu 

unanimitate de voturi, hotărăsc premierea domnului Petru Muntean. 
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ÎNREGISTRĂRI ÎN CARTEA DE ORIGINE ROMÂNĂ  

PENTRU 2013 - 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN 2013 2014 2015 2016 

Inregistrari totale C.O.R 9986 11238 11854 13182 

C.O.R. 2013 2014 2015 2016 

CANISE 121 163 120 125 

CUIBURI 2089 2241 2443 2660 

PUI 

INREGISTRATI 
9541 10741 11621 12683 

NOSTRIFICARI 445 497 520 499 
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TOP 10 RASE – 2013 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 

CIOBĂNESC GERMAN 1410 CIOBĂNESC GERMAN 1651 

CIOBANESC CAUCAZIAN 698 CANE CORSO 716 

CANE CORSO 552 CIOBANESC CAUCAZIAN 635 

ROTTWEILER 525 
CIOBANESC DE ASIA 

CENTRALA 
599 

CIOBANESC DE ASIA 

CENTRALA 

483 

 
ROTTWEILER 548 

LABRADOR RETRIEVER 
384 

 

AMERICAN STAFFORDSHIRE 

TERRIER 
516 

AMERICAN 

STAFFORDSHIRE TERRIER 
382 

CHIEN DE BERGER BELGE 

MALINOIS 
407 

GOLDEN RETRIEVER 337 LABRADOR RETRIEVER 379 

CIOBANESC ROMANESC DE 

BUCOVINA 
335 GOLDEN RETRIEVER 346 

CHIEN DE BERGER BELGE 

MALINOIS 
250 

CIOBANESC ROMANESC DE 

BUCOVINA 
339 

2015 2016 

CIOBĂNESC GERMAN 1543 CIOBĂNESC GERMAN 1797 

CANE CORSO 847 CIOBĂNESC CAUCAZIAN 970 

CIOBĂNESC CAUCAZIAN 845 
CIOBANESC DE ASIA 

CENTRALA 
932 

CIOBANESC DE ASIA 

CENTRALA 
764 CANE CORSO 838 

ROTTWEILER 
578 

 
LABRADOR RETRIEVER 500 

CHIEN DE BERGER BELGE 

MALINOIS 

447 

 

CHIEN DE BERGER BELGE 

MALINOIS 
475 

AMERICAN 

STAFFORDSHIRE TERRIER 
405 

CIOBANESC ROMANESC DE 

BUCOVINA 
464 

LABRADOR RETRIEVER 361 
AMERICAN STAFFORDSHIRE 

TERRIER 
442 

GOLDEN RETRIEVER 346 ROTTWEILER 424 

DEUTSCH KURZHAAR 321 GOLDEN RETRIEVER 399 
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NR.PUI 2013 2014 2015 2016 

C.R.C. 187 178 184 191 

C.R.M. 172 177 182 128 

C.R.B. 335 339 317 464 

C.R.CORB 77 305 296 281 

NR.CUIBURI 2013 2014 2015 2016 

C.R.C. 40 35 45 42 

C.R.M. 30 21 36 36 

C.R.B. 60 72 63 94 

C.R.CORB 17 32 27 28 
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Repartiţia pe tip de manifestare : 

Numarul de participanţi în manifestările A.Ch.R. in perioada 2013-2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN 2013 2014 2015 2016 

CACIB 9574 9849 12205 13377 

CAC 5430 9749 9509 9199 

EXPO CLUB, 

SELECTII, 

EX.LUCRU 

2617 2611 2413 2394 

TOTAL 17621 22209 24127 24970 
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2013 2014 2015 2016 

R.J.Ch. 651 898 729 807 

R.Ch. 1198 1525 1557 1616 

R.Ch.C.L. 329 408 431 272 

R.Ch.V. 16 45 27 21 

TOTAL 2194 2876 2744 2716 

NR.PARTICIPANTI EXPO CLUB SELECŢII 
EXAMENE 

UTILITARI 

EXAMENE 

VANATOARE 

2013 1137 77 195 256 

2014 1856 73 316 324 

2015 1267 66 323 200 

2016 1495 59 414 426 



 

Postări pe pagina oficială de Facebook și site oficial: 

 

 Bannere pentru toate manifestările 

 Fotografii de la toate expozițiile internaționale 

 Fotografii de la seminarii 

 Informații de actualitate 
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