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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R.
ÎN ANUL 2017

DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR
Decizia nr. 01/01.03.2017
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 25.03.2017, ora 10.00 a.m., cu următoarea
ordine de zi:
Prezentarea raportului de activitate A.Ch.R. pentru anul 2016;
Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar al anului 2016;
Aprobarea bilanţului financiar – contabil 2016;
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017;
Descărcarea de sarcini a Consiliului Director, Comisiei de Cenzori, Comisiei de Etică și Disciplină;
Diverse.
Decizia nr. 02/01.03.2017
Dl. Cristian Ștefănescu dă citire propunerilor de modificare a Statutului A.Ch.R. înaintate de
Consilierul Juridic A.Ch.R. și înregistrate sub numărul 139/28.02.2017.
Aceste modificări sunt considerate oportune de membrii Consiliului Director în sensul actualizării
prevederilor statutare A.Ch.R. cu prevederile legale în vigoare. Aceste modificări vor face parte din
ordinea de zi a unei adunări generale ulterioare celei din 25.03.2017.
Decizia nr. 03/01.03.2017
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director validează Deciziile Comitetului Executiv
A.Ch.R. din data de 19.01.2017 și 07.02.2017.
Decizia nr. 04/01.03.2017
Dl. Cristian Ștefănescu înaintează Consiliului Director câteva propuneri privind amendarea
normelor de testare și diagnosticare a maladiilor osoase ereditare, respectiv HD și ED, după cum
urmează:
pentru exemplarele din rasele Ciobănesc German, Rottweiler, Dobermann, Boxer German, Dog
German, Schnauzer toate varietățiile, A.Ch.R. va recunoaște testele și diagnosticul de displazie
efectuate în Germania, semnate și parafate de expertul medic veterinar desemnat în acest sens de
cluburile mamă germane ale raselor mai sus menționate (ștampila G.R.S.K.)
Decizia nr. 05/01.03.2017
Se repun în calendarul competițional 2017 expozițiile solicitate de A.Ch. Oltenia, respectiv
C.A.C.I.B
și C.A.C. în data de 28.10.2017 și C.A.C.I.B. în data de 29.10.2017.
Decizia nr. 06/01.03.2017
Cu unanimitate de voturi este aprobat noul Regulament de lucru pentru câini de vânătoare înaintat
de Dl. Petru Antonovici, în urma consultării cu factorii decizionali A.Ch.R., urmând a intra în vigoare
la data publicării.
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R.
ÎN ANUL 2017
DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR
Decizia nr. 07/01.03.2017
La propunerea D-lui Horațiu Stan se decide cu unanimitate de voturi ca începând cu data de
01.01.2018 Campionatul Național de Ciobănești Românești să fie organizat de către A.Ch.R.
anual, în lunile martie sau aprilie. Toate celelalte expoziții de club și selecții vor fi autorizate a se
desfășura ulterior datei stabilite pentru desfășurarea Campionatului Național de Ciobănești
Românești.
Decizia nr. 08/01.03.2017
Consiliul Director a luat act de propunerea Consilierului Juridic, înregistrată la A.Ch.R. sub numărul
141/28.02.2017, cu privire la informarea și responsabilizarea membrilor A.Ch.R. cu dispozițiile Legii
205/2004. Aceste propuneri vor fi concretizate printr-o decizie în proxima sedință a Consiliului
Director.
Decizia nr. 09/01.03.2017
Având în vedere prevederile art. 18 alin. 2 din Legea nr. 205 / 2004, privind protecția animalelor,
conform cărora "(2) Comisia de organizare a competiţiilor şi/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu
şi un reprezentant al organizaţiilor de protecţie a animalelor.”
Consiliul Director a decis completarea Regulamentului A.Ch.R. pentru expoziții canine după cum
urmează:
După punctul 18 al Capitolului "Locații și ringuri"se introduce punctul 19 având următorul cuprins:
"19. Organizatorii vor solicita în scris organizaţiilor de protecţie a animalelor de nivel local sau
național, la alegerea lor, să își desemneze un reprezentant la expozițiile canine organizate sub
egida A.Ch.R., precizându-se în mod expres în solicitare locația/locațiile, data/datele și programul
expoziției."
Decizia nr. 10/24.03.2017
Membrii Consiliului Director A.Ch.R., cu unanimitate de voturi, aprobă Raportul de activitate al
Asociației Chinologice Române pentru anul 2016, înregistrat sub numărul 209/23.03.2017.(Anexa
1)
Decizia nr. 11/24.03.2017
Consiliul Director ia act de Raportul Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar al anului 2016,
încheiat în data de 23.03.2017 şi înregistrat sub numărul 211/23.03.2017. (Anexa 2)
Decizia nr. 12/24.03.2017
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă Bilanţul financiar – contabil pentru
anul 2016, înregistrat sub numărul 213/23.03.2017. (Anexa 3)

Decizia nr. 13/24.03.2017
Consiliul Director ia act și aprobă proiectul pentru Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2017,
înregistrat sub numărul 210/23.03.2017. (Anexa 4)
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R.
ÎN ANUL 2017
DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR

Decizia nr. 14/24.03.2017
Cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului Director iau act și vor prezenta Adunării Generale
Ordinare A.Ch.R. din data de 25.03.2017 Minuta Expertului Contabil independent, înregistrat cu
numarul 212/23.03.2017. (Anexa 5)
Decizia nr. 15/25.03.2017
Noul Consiliu Director al A.Ch.R., în urmatoarea compunere: Ştefănescu Cristian, Muntean Petru,
Lokodi Csaba Zsolt, Radu Daniela, Papp Vasile Carol, Molnar Zsolt, Stan Horaţiu aprobă cu
unanimitate de voturi funcţiile din cadrul său, după cum urmează:
Ştefănescu Cristian – Preşedinte
Muntean Petru – Vicepreşedinte
Lokodi Csaba Zsolt – Responsabil Chinotehnic.
Decizia nr. 16/26.07.2017
Membrii Consiliului Director A.Ch.R., cu unanimitate de voturi, aprobă Calendarul expozițional
pentru anul 2018 (Anexa 1) cu urmatoarele observații:
față de cererea A.Ch. Bistrița – Năsăud membrii Consiliului Director aprobă organizare a 2 expoziții
internaționale CACIB și 1 expoziție națională CAC în perioada 01.03.2018 – 01.04.2018, urmând
ca asociația să comunice în cel mai scurt timp data aleasă.
Decizia nr. 17/26.07.2017
Consiliul Director aprobă cu unanimitate de voturi organizarea următoarelor competiții
internaționale pentru anul 2019:
09.06.2019, Constanța, Campionatul Uniunii Chinologice Metiteraneene;
25 – 26.05.2019, Expoziția Internațională ATIBOX;
14.09.2019, Tg. Mureș, Expoziția Internațională INTERA.
Decizia nr. 18/26.07.2017

Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă componența delegației României la
Congresul Arbitrilor FCI, Kiev, 23.08.2017, ședința Secțiunea Europa FCi, Kiev, 28.08.2017 și
Adunarea Generală FCI, Leipzig, 06 – 07.11.2017, după cum urmează: Cristian Ștefănescu, Petru
Muntean și Lokodi Csaba Zsolt.
Decizia nr. 19/24.10.2017
Membrii Consiliului Director A.Ch.R., cu unanimitate de voturi, aprobă Calendarul expozițiilor
naționale și internaționale de frumusețe precum și cel al expozițiilor de club și al probelor de
specialitate pentru anul 2018 (Anexa 1) cu urmatoarele observații:
Cererea A.Ch. Buzău pentru organizare de expoziții în anul 2018 este respinsă cu unanimitate de
voturi de către membrii Consiliului Director având în vedere modul defectuos în care au fost
organizate expozițiile de la Sărata Monteoru – Jud. Buzău din luna septembrie a acestui an;
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R.
ÎN ANUL 2017
DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR - 2017
Cererea A.Ch. Maramureș pentru organizare de expoziții în anul 2018 este respinsă cu unanimitate de voturi,
membrii Consiliului Director luând în considerare modul defectuos de organizare a expozițiilor în anii
precedenți precum și dificultățile de comunicare cu președintele acestei asociații;
Aprobarea calendarului probelor de specialitate pentru anul 2018 al Clubului Național Câini de Aret este
amânată pentru moment, el urmând a fi discutat separat după ce sesizarea față de acest club înregistrată la
A.Ch.R. va fi analizată împreună cu conducerea clubului. Membrii Consiliului Director aprobă cu unanimitate
de voturi.

Decizia nr. 20/24.10.2017

Consiliul Director aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul A.C.P.R. de creștere pentru câini
din rasele Deutscher Kurzhaar, Deutscher Drahthaar, Weimaraner, Magyar Viszla. (Anexa 2)
Decizia nr. 21/24.10.2017
În urma discuțiilor pe marginea adresei venite din partea Clubului Câinilor de Agrement din
România prin care solicită închiderea Registrului C (Tipicitatea) din Cartea de Origine Română
pentru toate rasele Gr. IX FCI, membrii Consiliului Director, cu 5 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1
abținere aprobă această cerere. Această masură intră în vigoare de la data de 01.01.2018.
Decizia nr. 22/24.10.2017

Membrii Consiliului Director au luat în discuție și au analizat statisticile și situația concretă existentă
în România la ora actuală cu privire la înscrierile în Cartea de Origine Română (Registrul C) pe
bază de tipicitate. S-a hotărât închiderea Cărții de Origine Române pentru înregistrări pe bază de
tipicitate la toate rasele cu următoarele excepții:
Ciobănesc Românesc de Bucovina
Ciobănesc Românesc Carpatin
Ciobănesc Românesc Mioritic
Ciobănesc Românesc Corb
Copoi Ardelenesc.
Această măsură urmează să intre în vigoare de la data de 01.01.2018. Orice alte prevederi
anterioare sunt abrogate. Cu unanimitate de voturi această decizie este aprobată.
Decizia nr. 23/24.10.2017
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă umătorul amendament al
Regulamentului expozițiilor canine A.Ch.R.: în cadrul concursului Junior Handler/Copilul și câinele
concurenții înscriși pentru această probă vor fi arbitrați într-un ring separat de către arbitrul
desemnat de organizator. Arbitrul va examina toți concurenții prezenți în ring și va selecta 3
concurenți în funcție de prestația și prezența acestora. Concurenții selectați vor fi apoi arbitrați în
ringul central de către același arbitru , urmând ca acesta să stabilească ierarhia finală. Selecția
concurenților se va desfășura cu cel puțin 1 oră înainte de începerea programului în ringul central.
În cazul unei prezențe numeroase pentru această probă, arbitrajul și selecția se vor face pe
categorii de vârstă, în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare. Arbitrajul acestui
concurs poate fi efectuat de către arbitrii atestați în acest sens sau de către handlerii specializați.
Această prevedere devine parte integrantă al Regulamentului expozițiilor canine A.Ch.R. și se va
aplica începând cu data de 01.01.2018. Orice altă prevedere anterioară se abrogă.
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R.
ÎN ANUL 2018
DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR - 2018

Decizia nr. 01/19.01.2018
Se aprobă cu unanimitate de voturi organizarea de către A.Ch. Argus – Pitești a unei expoziții CAC în data de
20.05.2018. (Anexa 1)
Decizia nr. 02/19.01.2018
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 23.03.2018, ora 15.00, cu următoarea ordine de zi:
Prezentarea raportului de activitate A.Ch.R. pentru anul 2017;
Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar al anului 2017;
Aprobarea bilanţului financiar – contabil 2017;
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
Diverse.
Decizia nr. 03/19.01.2018
Cu unanimitate de voturi se aprobă solicitarea venită din partea D-lui Cosz Sorin cu privire la majorarea
serviciilor prestate – filmări să pocesări de videoclipuri pentru expozițiile international CACIB organizate de
asociațiile membre A.Ch.R. – cu suma de 200 euro/videoclip.
Decizia nr. 04/19.01.2018
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru
sediul Cărții de Origine Române de la Timișoara pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2021. Valoarea
contractului este de 300 euro/lună în care sunt incluse și cheltuielile legate de întreținere (încălzire, curent,
curățenie).
Decizia nr. 05/19.01.2018
Membrii Consiliului Director A.Ch.R., în urma discuțiilor avute, hotărăsc cu unanimitate de voturi ca asociațiile
teritoriale membre A.Ch.R. să trimită în termen de 15 zile de la afișarea prezentei circulare situația înscrierilor
în Registrul de Evidență al Câinilor Periculoși pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2017. Începând cu anul
2018 aceste înscrieri vor fi transmise anual, până la 31 decembrie.
Decizia nr. 06/19.01.2018
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă modificările propuse de D-na Daniela Radu
asupra Regulamentului de creștere și Regulamentului COR. (Anexa 2, 3).
Decizia nr. 07/19.01.2018
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director consideră că propunerea D-lui Lokodi Csaba Zsolt
necesită a fi discutată cu factorii de răspundere pentru disciplinele de lucru pentru a se obține din partea lor
opinii și recomandări, precum și cu acele cluburi de rasă ce sunt direct vizate de impactul probelor de lucru.
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R.
ÎN ANUL 2018
DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR - 2018

Decizia nr. 01/19.01.2018
Se aprobă cu unanimitate de voturi organizarea de către A.Ch. Argus – Pitești a unei expoziții CAC în data de
20.05.2018. (Anexa 1)
Decizia nr. 02/19.01.2018
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 23.03.2018, ora 15.00, cu următoarea ordine de zi:
Prezentarea raportului de activitate A.Ch.R. pentru anul 2017;
Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar al anului 2017;
Aprobarea bilanţului financiar – contabil 2017;
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
Diverse.
Decizia nr. 03/19.01.2018
Cu unanimitate de voturi se aprobă solicitarea venită din partea D-lui Cosz Sorin cu privire la majorarea
serviciilor prestate – filmări să pocesări de videoclipuri pentru expozițiile international CACIB organizate de
asociațiile membre A.Ch.R. – cu suma de 200 euro/videoclip.
Decizia nr. 04/19.01.2018
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru
sediul Cărții de Origine Române de la Timișoara pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2021. Valoarea
contractului este de 300 euro/lună în care sunt incluse și cheltuielile legate de întreținere (încălzire, curent,
curățenie).
Decizia nr. 05/19.01.2018
Membrii Consiliului Director A.Ch.R., în urma discuțiilor avute, hotărăsc cu unanimitate de voturi ca asociațiile
teritoriale membre A.Ch.R. să trimită în termen de 15 zile de la afișarea prezentei circulare situația înscrierilor
în Registrul de Evidență al Câinilor Periculoși pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2017. Începând cu anul
2018 aceste înscrieri vor fi transmise anual, până la 31 decembrie.
Decizia nr. 06/19.01.2018
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă modificările propuse de D-na Daniela Radu
asupra Regulamentului de creștere și Regulamentului COR. (Anexa 2, 3).
Decizia nr. 07/19.01.2018
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director consideră că propunerea D-lui Lokodi Csaba Zsolt
necesită a fi discutată cu factorii de răspundere pentru disciplinele de lucru pentru a se obține din partea lor
opinii și recomandări, precum și cu acele cluburi de rasă ce sunt direct vizate de impactul probelor de lucru.
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R.
ÎN ANUL 2018
DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR
Decizia nr. 08/23.03.2018
În urma discuțiilor, Consiliul Director aprobă cu unanimitate de voturi toate documentele prezentate la punctul
1 din ordinea de zi, și le însușește și le va propune Adunării Generale Ordinare a A.Ch.R. convocată în data
de 23.03.2018 la ora 15.00, cu propunerea de a fi aprobate.
Decizia nr. 09/23.03.2018
În urma discuțiilor, Consiliul Director aprobă propunerile cuprinse în documentul înregistrat la A.Ch.R. cu
numărul 365/16.03.2018, Propunere de modificarea a Circularei 1/2003, reluată prin Circulara 3/2009, cu
amendamentul ca punctul 6 să aibă următoarea formulă: “În cazul în care Consiliul Director al A.Ch.R.
constată că prevederile actului constitutiv și ale statutului corespund scopului, obiectivelor, principiilor de
organizare și funcționare A.Ch.R. și regulamentelor specifice ale A.Ch.R. și F.C.I., acesta poate emite avizul
de principiu cu respectarea dreptului constituțional de liberă asociere”.
În acest sens va publica o circulară cu privire la această propunere.
Decizia nr. 10/23.03.2018
Cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului Director aprobă amendarea Regulamentului A.Ch.R. de creștere
al câinilor de rasă înregistrat la A.Ch.R. cu nr. 367/16.03.2018, urmând a fi publicat printr-o circulară.
Decizia nr. 11/23.03.2018
Cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului Director aprobă amendarea Regulamentului Cărții de Origine
Române, număr de înregistrare 366/16.03.2018, urmând a fi publicat printr-o circulară.
Decizia nr. 12/23.03.2018
Cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului Director aprobă amendarea Regulamentului expozițiilor canine
A.Ch.R. înregistrat la A.Ch.R. cu nr. 367/16.03.2018, urmând a fi publicat printr-o circulară.
Decizia nr. 13/23.03.2018

Propunerile de modificare a Statutului A.Ch.R., înregistrate la A.Ch.R. cu nr. 363 și 364/16.03.2018, au fost
aprobate cu unanimitate de voturi și vor fi supuse aprobării Adunării Generale A.Ch.R. la o convocare
ulterioară.
Decizia nr. 14 a/23.03.2018
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă proiectul Regulamentului de selecție și calificare
a echipei României pentru participare la campionatele FCI – IPO (Anexa 1).
Decizia nr. 15 a/23.03.2018
Cu unanimitate de voturi este respinsă cererea A.Ch.Maramureș de a organiza 2 expoziții C.A.C. la Baia
Mare în zilele de 23 – 24.06.2018, întrucât nu a fost îndeplinită condiția termenului pentru depunerea acestor
cereri.
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R.
ÎN ANUL 2018
DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR
Decizia nr. 14 b/23.03.2018
Membrii Consiliului Director au luat în discuție cererea de afiliere a Asociației English Bulldog Club România
și a aprobat-o cu unanimitate de voturi, acordându-i astfel avizul de principiu, acceptarea definitivă ca
membru A.Ch.R. urmând a fi supusă discuției Adunării Generale.
Decizia nr. 15 b/23.03.2018
Având în vedere că Adunarea Generală Ordinară convocată pentru data de 23.03.2018, ora 15.00, nu a avut
cvorum, Consiliul Director al A.Ch.R. a stabilit şi a aprobat cu unanimitate de voturi reconvocarea Adunării
Generale Ordinare A.Ch.R. în data de 14.04.2018, ora 10.00 a.m., în Jud. Sibiu, adresa locației: Sala de
Conferințe – Hostel Diana din cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA – Muzeul în aer liber
din Dumbrava Sibiului – Strada Pădurea Dumbrava nr.16-20, Poarta 3 – coordonate GPS 45.749903 ;
24.111884, cu următoarea ordine de zi:
Prezentarea raportului de activitate A.Ch.R. pentru anul 2017, număr de înregistrare 369/21.03.2018, publicat
pe site-ul A.Ch.R. prin Circulara 4/21.03.2018 ;
Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar al anului 2017, număr de înregistrare
370/21.03.2018, publicat pe site-ul A.Ch.R. prin Circulara 6/21.03.2018;
Aprobarea bilanţului financiar – contabil 2017, număr de înregistrare 372/21.03.2018, publicat pe site-ul
A.Ch.R. prin Circulara 5/21.03.2018;
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 număr de înregistrare 373/21.03.2018, publicat
pe site-ul A.Ch.R. prin Circulara 7/21.03.2018;
Modificarea Statutului A.Ch.R.;
Diverse.
Decizia nr. 16/19.07.2018
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director ratifică Deciziile Comitetului Executiv A.Ch.R. publicate
prin Circulara nr. 13/23.05.2018 și Circulara nr. 14/30.05.2018.
Decizia nr. 17/19.07.2018
Documentul prezentat Consiliului Director de Dl. Lucian Băgia referitor la evaluarea inițială privind prelucrarea
datelor cu caracter personal de către A.Ch.R. conținând și propunerile de măsuri tehnice și organizatorice
pentru prelucrarea legală și în siguranță a acestor date, în conformitate cu GDPR, este aprobat cu
unanimitate de voturi de membrii Consiliului Director. În urma aprobării acestei decizii, membrii Consiliului
Director îl împuternicesc pe Dl. Lucian Băgia, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul
A.Ch.R., să facă toate operațiile și lucrările necesare în vederea punerii în conformitate cu dispozițiile legale.
Decizia nr. 18/19.07.2018
Față de cererea de adeziune a Asociației Chinologice Giurgiu, Consiliul Director decide că se va pronunța în
momentul în care dosarul va fi completat în conformitate cu Procedura de dobândire a calității de membru
A.Ch.R. precum și cu prevederile statutare.
Față de cererea de adeziune a Clubului Sportiv Sleddog Bistrița Consiliul Director decide că se va pronunța în
momentul în care dosarul va fi completat în conformitate cu Procedura de dobândire a calității de membru
A.Ch.R. precum și cu prevederile statutare.
Față de cererea de adeziune a Clubului de Ciobănești Belgieni și Olandezi, având în vedere că dosarul este
complet, Consiliul Director acordă avizul preliminar pozitiv de asociere.
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DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 2018
Decizia nr. 19/19.07.2018
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director decid ca din Regulamentul expozițiilor canine A.Ch.R.
să facă parte integrantă, ca documente anexe numerotate, “Codul de angajare al arbitrilor de expoziții
A.Ch.R. și F.C.I. pentru bunăstarea câinilor de rasă pură” și “Declarația de bază F.C.I. pentru arbitri de
expoziție Câinii trebuie să fie în condiția de a îndeplini funcțiile pentru care aceștia au fost creați”. Acestea
devin obligatorii începând cu data publicării pe site-ul oficial www.ach.ro.
De asemenea, cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director decid ca documentele “Codul de
angajare al arbitrilor de expoziții A.Ch.R. și F.C.I. pentru bunăstarea câinilor de rasă pură” și “Declarația de
bază F.C.I. pentru arbitri de expoziție Câinii trebuie să fie în condiția de a îndeplini funcțiile pentru care
aceștia au fost creați” să fie înaintate tuturor arbitrilor A.Ch.R., ele devenind obligatorii de la data publicării.
Decizia nr. 20/19.07.2018
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director decid ca Regulamentul expozițiilor canine A.Ch.R. să
prevadă obligația organizatorilor de manifestări chinologice de a afișa la loc vizibil, la intrarea în incinta
expoziției, în catalogul expozițional, la secretariatul general, la intrarea în fiecare ring (inclusiv ringul central)
precum și pe siteul oficial și, după caz, pe pagina de facebook a expoziției, a notei de informare privind
prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.
Ea va avea următorul cuprins:
”NOTA DE INFORMARE
privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal
Conform dispozițiilor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al Parlamentului
European și al Consiliului Uniunii Europene, referit in continuare drept “GDPR”, Asociația Chinologică
Română, în calitate de operator, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 37, bl. 4, sc. C, et.
1, ap. 70, CIF 7108760, telefon 021.314.37.63, email office@ach.ro, Asociația Chinologică/Clubul
Național……………………………………………………………., în calitate de operator asociat, cu sediul în
……………………………………………….CIF……………., telefon…………….., email…..…………………..,
Aldahirus S.R.L., în calitate de persoană imputernicită a operatorului asociat A.Ch.R., cu sediul în Timișoara,
Timiș, str. Uranus nr. 21, bl. 82, sc. B, apt. 9, CUI 17025107, J35/3702/2004, telefon: 0733.812.751, email:
sorin@aldahirus.ro, și Niculescu I. Daniela P.F.A., în calitate de persoana împuternicită a operatorului
asociat A.Ch.R., cu sediul în Pantelimon, Ilfov, Intr. Sf, Gheorghe nr.4, CIF 33682753, F23/967/2014, telefon:
0745.033.264, email: adistoicoviciu@gmail.com, vă informează că în incinta spațiului expozițional se
efectuează fotografii și înregistrări video, prin care pot fi captate imaginile dumneavoastră și ale
minorilor pe care îi reprezentați și care vă insoțesc, fară a se proceda la identificarea persoanelor care
apar în fotografii și inregistrările video.
Scopul prelucrării datelor personale, constând în imaginile mai sus amintite, este cel de reclamă, marketing și
publicitate a produselor și serviciilor oferite și a evenimentelor organizate de către operator, precum și de
promovare a mișcării chinologice.
Temeiul juridic al prelucrării datelor personale îl constituie consimțământul dumnevoastră, manifestat explicit
prin acțiunea de pătrundere în incinta spațiului expozițional, conform dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. A din GDPR.
În cazul în care NU doriți ca imaginile dumneavoastră și ale minorilor pe care îi reprezentați și care vă
însoțesc să fie prelucrate, vă rugăm să NU pătrundeți în incinta spațiului expozițional, căci refuzul
dumneavoastră de a permite prelucrarea imaginilor are drept consecință refuzul operatorului de a vă
permite accesul în incinta spațiului expozițional.
Pe de altă parte, pătrunderea dumneavoastră în incinta spațiului expozițional constituie o acțiune
explicită de acord ca datele personale constând în imaginile dumneavoastră și ale minorilor pe care îi
reprezentați și care vă însoțesc, să fie prelucrate în scopul declarat mai sus.
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Datele personale prelucrate urmează a fi dezvaluite publicului larg, în scopul declarat, prin
publicare/afișare pe site-urile de internet ale acestora, www.ach.ro si www…………..
Prelucrarea datelor personale se va face pe toată perioada necesară realizării scopului de mai sus,
respectiv pe toata durata de existență a operatorului.
Conform GDPR, beneficiați de: (i) dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, (ii) dreptul de
acces la datele prelucrate, (iii) dreptul la rectificarea, ștergerea și portabilitatea datelor, (iv) dreptul de
restricționare a prelucrării, (v) dreptul de a vă opune prelucrării, (vi) dreptului de a nu fi supus unei decizii
individuale, iar pentru exercitarea acestor drepturi vă invităm sa vă adresați în scris reprezentantului cu
protecția datelor, domnul Lucian Băgia, pe adresa de poștă electronică lucian.bagia@bagia.ro

Aveți, de asemenea, dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere a datelor cu caracter personal și
instanțelor judecătorești în orice chestiune legată de prelucrarea datelor furnizate.”
Decizia nr. 21/19.07.2018
Membrii Consiliului Director, cu unanimitate de voturi, decid ca la cap. IV din Regulamentul expozițiilor
canine A.Ch.R. să fie introdus următorul amendament:
“Asociaţiile/cluburile organizatoare vor include în catalogul expoziţiei următorul mesaj în limbile Română
și Engleză:
Sănătatea și bunăstarea câinilor trebuie să fie PRIORITATEA CAPITALĂ la toate expozițiile.
În cadrul manifestărilor F.C.I. și A.Ch.R., expozanții au obligația de a asigura bunăstarea exemplarelor
canine. Este interzisă expunerea exemplarelor canine unor situații care le-ar periclita starea de sănătate
sau bunăstarea, situații cum ar fi lăsarea câinelui în mașină la temperaturi extreme (prea cald sau prea
frig) sau aplicarea unui rău tratament. Nerespectarea acestor aspecte va duce la excludere din expoziția
respectivă precum și din cele viitoare.
The dogs’ welfare and health must be of UTMOST PRIORITY at all dog shows.
The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at a FCI and A.Ch.R. dog shows. It is forbidden
to expose a dog to a situation that can be dangerous for its health and welfare, such as for example
leaving it in the car in excessively hot or cold weather and/or treating it in a cruel manner. Violation of this
ruling will result in exclusion from the ongoing and future dog shows.”
Decizia nr. 22/19.07.2018

Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director decid ca la cap. IV din Regulamentul expozițiilor
canine A.Ch.R. să fie introdus următorul amendament:
“Asociațiile/cluburile organizatoare vor afișa obligatoriu și de o manieră vizibilă și lizibilă în catalogul
expozițional, la intrarea în expoziție, la secretariatul general, la intrarea în fiecare ring (inclusiv ringul
central) precum și pe siteul oficial și, după caz, pe pagina de facebook a expoziției respective, următorul
anunț:
Vă mulțumim pentru respectarea arbitrilor și deciziilor acestora, a celorlalți expozanți precum și
organizatorilor acestei expoziții.
Nerespectarea acestor reguli va duce la excluderea din expoziția în curs de desfășurare și la
declanșarea unei proceduri disciplinare de către asociația organizatoare.

We thank you for respecting the judges and their decisions, the other participants and the organizers of
this show.
Non-compliance to these rules will lead to exclusion from the ongoing show and the starting of
disciplinary measures by the organizing kennel club”
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Decizia nr. 23/19.07.2018
La punctul 6 din ordinea de zi - Amendamente la Regulamentul Colegiului de Arbitri A.Ch.R. la punctele
privind procedurile disciplinare, Consiliul Director a decis desființarea Comisiei de Etică și Disciplină a
Colegiului de Arbitri și abrogarea regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, urmând ca
toate sesizările ce erau de competența acesteia să fie soluționate de către Comisia de Etică și Disciplină
a A.Ch.R., sens în care se împuternicește Dl. Lucian Băgia să vină cu propuneri privind modificarea
Regulamentului Colegiului de Arbitri și a Regulamentului Comisiei de Etică și Disciplină în cea ce
privește procedura disciplinară privind membrii corpului de arbitri, comisari și secretari de ring, urmând
ca într-o ședință viitoare Consiliul Director să ia hotărârile necesare pe baza propunerilor făcute.
Decizia nr. 24/19.07.2018
.

Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă ca sesizările sosite pe adresa Asociației
Chinologice Române să fie înaintate Comisiei de Etică și Disciplină A.Ch.R., respectiv:
- Informarea D-lui Vasile Carol Papp, delegat observator A.Ch.R. la expozițiile CAC organizate de A.Ch.
Vrancea în zilele de 12 – 13 mai 2018, privind conduita arbitrilor Cristian Vântu și Călin Simu;
- Reclamația D-lui Pop Tudor, expozant în cadrul Expo CAC organizat de A.Ch. Valachia la Câmpulung
în data de 19.05.2018, față de conduita arbitrului Cosmin Bucur;
- Reclamația D-nei Marta Dumitrescu, expozant în cadrul Expo CAC organizate de A.Ch. Miercurea
Ciuc la Miercurea Ciuc în data de 30.06.2018, față de conduita expozantului Andrei Râpeanu;
- Sesizarea D-lui Alin Dumitrescu față de A.Ch. Oltenia
Decizia nr. 25/19.07.2018
Solicitarea A.Ch. Sibiu pentru aprobarea eliberării a 5 certificate de tipicitate este aprobată cu
unanimitate de voturi de membrii Consiliului Director. Această decizie urmează a fi comunicată Cărții de
Origine Române.
Decizia nr. 26/19.07.2018
Față de solicitare Centrului Național de Educare Canină de aprobare a unui Regulament A.Ch.R. pentru
formarea Secretarilor/Comisarilor de ring pentru examene de lucru, membrii Consiliului Director, cu
unanimitate de voturi, decid ca actualul Regulament A.Ch.R. pentru secretari/comisari de expoziție să fie
completat cu prevederile specifice disciplinelor de lucru, urmând ca aprobarea lui să aibă loc în
următoarea ședință a Consiliului Director.
Decizia nr. 27/19.07.2018
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă emiterea unei circulare care să prevadă
data limită până la care asociațiile naționale și cluburile membre să comunice datele și tipurile de
competiții pe care doresc să le organizeze în anul 2019. Data până la care aceste comunicări pot fi
transmise Secretariatului A.Ch.R. este 30.08.2018.
Decizia nr. 28/19.07.2018
Cu unanimitate de voturi Consiliul Director A.Ch.R. aprobă ca începând cu data prezentei circulare să se
suspende toate regulamentele de lucru – vânătoare, urmând maxim doi delegați ai fiecărui club de lucru vânătoare să lucreze în comun la unificarea și adoptarea unor regulamente conforme regulamentelor
internaționale. Aceste proiecte de regulamente vor fi transmise Consiliului Director pentru aprobare.
Până la adoptarea noilor regulamente de către Consiliul Director activitatea de lucru – vânătoare
se suspendă.
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Decizia nr. 29/31.10.2018
In urma discuțiilor avute pe marginea solicitărilor venite din teritoriu, cu unanimitate de voturi membrii
Consiliului Director A.Ch.R. aprobă Calendarul expozițiilor naționale și internaționale de frumusețe pentru
anul 2019. (Anexa 1)
Decizia nr. 30/31.10.2018
Față de cererea de adeziune a Asociației Chinologice Giurgiu, având în vedere că dosarul este complet,
Consiliul Director acordă avizul preliminar pozitiv de asociere.
Decizia nr. 31/31.10.2018
Față de cererea de adeziune a Clubul Crescatorilor si Proprietarilor de Ciobanesc de Asia Centrală,
Consiliul Director decide respingerea dosarului pe următoarele considerente:
1. cererea de afiliere nu este semnată de reprezentantul legal al clubului, care, din actele atașate, este
domnul Vasile Armin Chețan, ci de domnul Mihail Mihai, care nu a prezentat acte justificative ale calității
de reprezentant;
2. cererea de afiliere nu este întocmită conform pct. 2 din procedură, respectiv nu conține obligația
solicitantului prevazută în art. 4 alin.1 paragraful al treilea din statutul A.Ch.R., potrivit cu care "s-a
angajat, în scris, că va respecta statutul, reglementările şi hotărârile A.Ch.R. şi F.C.I.";
3. la documentele de afiliere nu a fost atașată hotărîrea judecătorească de înființare, așa cum se prevede
în teza finală a pct. 2 din procedură;
4. la documentele de afiliere nu a fost atașată dovada achitării cotei de sprijin anuale către A.Ch.R., așa
cum se prevede în teza finala a pct. 2 din procedură.
În momentul în care dosarul va fi completat în conformitate cu Procedura de dobândire a calității de
membru A.Ch.R. precum și cu prevederile statutare, dosarul va reintra pe ordinea de zi a ședinței
Consiliului Director.
Decizia nr. 32/31.10.2018
Regulamentul Clubului Câinilor de Agrement din România de creștere al câinilor de companie va fi supus
discuției în următoarea ședință a Consiliului Director al A.Ch.R., după ce Dl. Lokodi Csaba Zsolt,
Vicepreședinte Chinotehnic, își va da avizul.
Decizia nr. 33/31.10.2018
Cu 6 voturi pentru și 1 abținere membrii Consiliului Director A.Ch.R. aprobă propunerea de modificare a
tarifelor pentru eliberare de pedigree Reg. A și B (carnet de performanță inclus) pentru câini ce provin din
părinți nearbitrați, părinți cu arbitraje insuficiente sau părinți care nu au drept de reproducție conform
Regulamentului de Creștere art. 1, pct. C, D și E, la suma de 450 lei și eliberare de pedigree export
pentru câini ce provin din părinți nearbitrați, părinți cu arbitraje insuficiente sau părinți care nu au drept de
reproducție conform Regulamentului de Creștere art. 1, pct. C, D și E la suma de 800 lei.
Această masură intră în vigoare de la data de 01.01.2019.
Decizia nr. 34/31.10.2018
Având în vedere modul defectuos de comunicare și lipsa de implicare arătată de Clubul Național
Bucovina privind procesul de omologare a rasei Ciobănesc Românesc de Bucovina, Dl. Cristian
Ștefănescu propune ca toate costurile legate de efectuare a unor radiografii pentru displazia coxofemurală pentru un număr de 24 de exemplare canine din rasa Ciobănesc Românesc de Bucovina
necesare întocmirii dosarului de omologare ce va fi înaintat către Federația Chinologică Internațională,
să fie achitate în totalitate de către Asociația Chinologică Română. Această propunere este aprobată cu
unanimitate de voturi.
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Decizia nr. 01/27.02.2019
Consiliul Director al A.Ch.R. a stabilit şi a aprobat cu unanimitate de voturi ca Adunarea Generală Ordinară
A.Ch.R. să se desfăşoare la Sibiu în data de 30.03.2019, ora 10.00, la Academia Evanghelică Transilvania,
Str. Livezii nr. 55, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea raportului de activitate A.Ch.R. pentru anul 2018;
2. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar al anului 2018;
3. Aprobarea bilanţului financiar – contabil 2018;
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;
5. Diverse.
De asemenea, este convocat Consiliul Director în ședință ordinară în data de 29.03.2019, începând cu orele
17.00, în aceiași locație, Academia Evanghelică Transilvania, Str. Livezii nr. 55, unde va discuta și, după caz,
va aproba sau infirma documentele structurale ale Adunării Generale A.Ch.R. 2019.
Decizia nr. 02/27.02.2019
Cu unanimitate de voturi sunt aprobate Deciziile Comitetului Executiv A.Ch.R. din data de 06.12.2018.
Decizia nr. 03/27.02.2019
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă calendarul expositional pentru anul 2019.
(Anexa 1)
Decizia nr. 04/27.02.2019
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă Regulamentul Comisiei de Etică și Disciplină
A.Ch.R. El urmează a fi publicat pe site-ul oficial www.ach.ro. (Anexa 2)
Decizia nr. 05/27.02.2019
Se aprobă cu unanimitate de voturi solicitarea Clubului Național de Terrier privind derogarea obținerii titlurilor
R.J.CH., R.CH., R.CH.V., R.CH.C.L. pe baza unui singur titlu obținut în baza arbitrajului de clasă, în cadrul
expoziției INTERRA 2019 ce se va desfășura în Târgu Mureș în luna septembrie.
Decizia nr. 06/27.02.2019
Consiliul Director aprobă cu unanimitate de voturi posibilitatea acordării titlurilor R.J.CH., R.CH., R.CH.V.
pentru exemplarele canine ce vor participa în expoziția ATIBOX ce se va desfășura la Oradea în luna mai,
care vor obține următoarele titluri:
C.A.C.J. Atibox
Învingător Atibox pe sexe și culori
C.A.C.V. Atibox pe sexe și culori

16

ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R.
ÎN ANUL 2019
DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR

Decizia nr. 07/27.02.2019
Solicitarea Carpatin Club România, în forma inițială, este respinsă cu unanimitate de voturi.
Ciobăneștii Românești sunt o prioritatea pentru Asociația Chinologică Română, pe cale de consecință,
conducerea A.Ch.R. va iniția discuții în cadrul unei conferințe special organizate unde vor fi invitate
conducerile cluburilor naționale de ciobănești românești.
De asemenea, conducerea A.Ch.R. constată cu regret că numai un club de rasă, din cele 4, a solicitat
competiții expoziționale pentru anul în curs. Față de această situație Consiliul Director al A.Ch.R. va introduce
pe viitor norme și măsuri suplimentare în vederea prezervării și evoluției raselor naționale.
Domnii Cristian Ștefănescu și Petru Muntean fac o informare completă cu privire la situația omologării
definitive a rasei Ciobănesc Românesc de Bucovina. Prin comisia de omologare a raselor românești, A.Ch.R.
a întocmit toată documentația necesară omologării definitive. La solicitarea Comisiei Științifice F.C.I., au fost
cooptați crescători și proprietari de Ciobănesc Românesc de Bucovina în vederea deplasării pentru
efectuarea examenelor de displazie coxo-femurală. Această manoperă a fost suportată financiar integral de
către A.Ch.R., așa cum s-a petrecut și în cazul omologării definitive a Ciobănescului Românesc Carpatin și
Ciobănesc Românesc Mioritic.
Decizia nr. 08/27.02.2019
În urma prezentării considerentelor bazate pe analiza proiectului de Regulament de creștere al câinilor de
agrement, înaintat de Clubul Câinilor de Agrement din România, Consiliul Director răspunde următoarele:
Condițiile de acordarea a dreptului de montă enunțate în Regulamentul de creștere al câinilor de rasă
A.Ch.R., sunt minimale. În cazul în care Clubul Câinilor de Agrement din România dorește introducerea
condiției pentru acordarea dreptului de montă la rasele reprezentate a unui calificativ obținut în expoziția de
club, această solicitare va fi luată în considerație, fără a afecta condițiile minimale deja enunțate. În
consecință, Consiliul Director așteaptă din partea C.C.A.R. o adresă clară în acest sens.
Decizia nr. 09/27.02.2019
Față de cererea de adeziune a Clubului Crescătorilor și Proprietarilor de Ciobănesc de Asia Centrală,
Consiliul Director constată că toate solicitările legale și regulamentare pentru constituirea dosarului de
adeziune sunt îndeplinite.
Fiecare membru al Consiliului Director ia cuvântul cu privire la această cerere, rezultând următoarele
concluzii:
Este recunoscut faptul că această rasă are o pondere însemnată în România. Din păcate această rasă
minunată are o imagine proastă din cauza unor proprietari cu comportament ce lasă de dorit în cadrul
expozițiilor din țară, ultima situație de acest fel având loc la expozițiile ce s-au desfășurat în Cluj Napoca la
data de 16 – 17.02.2019.
De asemenea, membrii Consiliului Director au serioase îndoieli cu privire la capacitatea conducerii acestui
club de a controla și preveni aceste ieșiri.
Supunându-se la vot, cu 5 abțineri și 2 voturi pentru, s-a constatat că solicitarea de adeziune nu poate trece
întrucât nu este îndeplinită condiția majorității voturilor în luarea deciziei.
Cu toate acestea, membrii Consiliului Director, în unanimitate, au decis să nu claseze această solicitare și pe
o perioadă tranzitorie de 12 luni să fie urmărită evoluția situației, urmând ca după scurgerea acestui termen
să se reia în discuție această solicitare.
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Decizia nr. 10/27.02.2019
Cu unanimitate de voturi se aprobă un caz special de tipicitate înaintat de domnul Pușcaș.
Decizia nr. 11/27.02.2019
Cu unanimitate de voturi este stabilită delegația care va reprezenta Asociația Chinologică Română la
Adunarea Generală F.C.I., formată din domnii Cristian Ștefănescu, Petru Muntean și Lokodi Zsolt. Ei urmeaza
să se deplaseze la Shanghai în perioada 27.04. – 04.05.2019. De asemenea, Dl. Petru Muntean care va
candida din nou pentru funcția de membru în Comisia de Standarde F.C.I., precum și Dl. Cristian Ștefănescu
care va candida la funcția de membru în Comisia de Disciplină și Arbitraj F.C.I., ambele comisii fiind comisii
obligatorii F.C.I., sunt propuși și sprijiniți de Consiliul Director cu unanimitate de voturi.
Decizia nr. 12/27.02.2019
Cu 6 voturi pentru și 1 abținere este aprobată solicitarea domnului Vasile Carol Papp de convocarea a tuturor
arbitrilor de lucru pentru câini utilitari în data de 29.03.2019, la Sibiu, în vederea prelucrării regulamentului de
lucru IGP. Această convocare se adresează acelor arbitri ce nu au partcipat la sesiunea de instructaj ce s-a
desfășurat la Cluj Napoca în data de 19.01.2019. Celor care nu vor fi prezenți nici de această dată li se va
suspenda licența de arbitraj.
Decizia nr. 13/29.03.2019
Se aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de activitate pentru anul 2018 al Asociației Chinologice Române,
înregistrat sub nr. 292/27.03.2019.
De asemenea, membrii Consiliului Director au luat la cunoștință și și-au însușit Raportul Comisiei de Cenzori
pentru anul fiscal 2018, înregistrat sub nr. 299/28.03.2019 și Minuta expertului contabil, înregistrată sub nr.
300/28.03.2019.
Decizia nr. 14/29.03.2019
Cu unanimitate de voturi a fost aprobat Bilanțul financiar – contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului
2018, înregistrat sub nr. 301/28.03.2019.
Decizia nr. 15/29.03.2019
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2019, document înregistrat sub nr. 302/28.03.2019.
Decizia nr. 16/29.03.2019
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă proiectul de Regulament A.Ch.R. privind arbitrii,
comisarii/secretarii pentru expoziții și comisarii/secretarii pentru examene de lucru, nr. înregistrare
293/27.03.2019, cu următorul amendament:
Vechimea minima prevăzută în secțiunea 1, pct. 3, lit. A, să fie de 10 ani, în loc de 7 ani vechime cum este
prevăzut.
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Decizia nr. 17/29.03.2019
Propunerile de modificare a Statutului A.Ch.R. consemnate în Motivarea d-lui Lucian Băgia privind
modificarea Statutului A.Ch.R., document înregistrat sub nr. 303/28.03.2019, au fost aprobate cu unanimitate
de voturi și vor fi supuse aprobării Adunării Generale A.Ch.R.
Decizia nr. 18/29.03.2019
Având în vedere solicitarea Asociației Clubul Crescătorilor și Proprietarilor de Ciobănesc de Asia Centrală
precum și ultimele evenimente petrecute în mediul chinologic, Consiliul Director, cu unanimitate de voturi,
acordă aviz negativ de asociere.
Decizia nr. 19/29.03.2019
Membrii Consiliului Director au luat în discuție cererea de afiliere a Asociației Russian Karolek Caucazian
Club, înregistrată sub nr. 174/28.02.2019, și au aprobat-o cu unanimitate de voturi, acordându-i astfel avizul
de principiu, acceptarea definitivă ca membru A.Ch.R. urmând a fi supusă discuției Adunării Generale.
Decizia nr. 20/31.10.2019
In urma discuțiilor avute pe marginea solicitărilor venite din teritoriu, cu unanimitate de voturi membrii
Consiliului Director A.Ch.R. aprobă Calendarul expozițiilor naționale și internaționale de frumusețe pentru
anul 2020, partial 2021 precum si manifestarile cluburilor solicitate pana la data prevazuta de circulara
25/2019. (Anexa 1)
Decizia nr. 21/31.10.2019
Cu unanimitate de voturi sunt aprobate Deciziile Comitetului Executiv A.Ch.R. din data de 25.04.2019.
Decizia nr. 22/31.10.2019
Cu unanimitate de voturi sunt aprobate următoarele referate de necesitate:
deplasare în vederea participării la Comisia FCI Mondioring – Dl. Adrian Nicolaita,
deplasare în vederea participării la Seminarul FCI Arbitri Rescue – Dl. Liviu Ionescu,
deplasare Echipa Nationala Campionat Mondial IGP 2019 – Iulia Moldovan, coordonator echipă.
Decizia nr. 23/31.10.2019
Aprobarea Regulamentului Selecţie Echipa Naţională Club Ciobăneşti Olandezi şi Belgieni la Campionat
Mondial al Federaţiei Mondiale de Ciobăneşti Belgieni va fi amânată până la clarificarea problemelor dintre
Asociaţia Club Mondioring si Clubul Ciobăneştilor Olandezi şi Belgieni.
Decizia nr. 24/31.10.2019
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă emiterea unei circulare care să aducă la
cunoştinţa membrilor A.Ch.R. existenţa unei organizatii dizidente, organism nerecunoscut de F.C.I. si A.Ch.R.
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Decizia nr. 25/31.10.2019
Membrii Consiliului Director aprobă cu unanimitate de voturi ca documentele cu privire la organizarea unor
examene de lucru – vanătoare, neincluse în calendarul oficial A.Ch.R., de către Klub Kurzhaar Schlesvig –
Holestein în colaborare cu Clubul Naţional Câini de Aret, în luna martie 2019, pe teritoriul României, să fie
înaintate Comisiei de Etică şi Disciplină spre soluţionare.
Decizia nr. 26/31.10.2019
În urma controalelor efectuate de Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti – A.N.A.F. la S.C.
Chinologica SRL precum şi la Asociatia Chinologica Romana, membrii Consiliului Director cu unanimitate de
voturi au decis publicarea proceselor verbale de control pe site-ul A.Ch.R. (Anexa 2, Anexa 3).
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Decizia nr. 01/14.02.2020
Cu unanimitate de voturi este aprobat noul Regulament privind arbitrii, comisarii/secretarii A.Ch.R. El
urmează a fi publicat pe site-ul oficial www.ach.ro (Anexa 1)
Decizia nr. 02/14.02.2020
Cu unanimitate de voturi sunt aprobate Instrucţiunile GDPR privind arbitrii, comisarii/secretarii A.Ch.R., care
conţin formularele de utilizat şi paşii de urmat pentru reactivarea paginilor de internet conţinând listele
arbitrilor şi ale comisarilor/secretarilor. Ele urmează a fi publicate pe site-ul oficial www.ach.ro (Anexa 2)
Decizia nr. 03/14.02.2020
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă formularele extrase din Instrucţiunile GDPR
privind arbitrii, comisarii/secretarii A.Ch.R. Ele vor fi publicate pe site-ul www.ach.ro:
- nota informare arbitru, comisar, secretar vers.1 11-2019 (Anexa 3)
- cerere dobandire calitate arbitru expozitii vers.1 11-2019 (Anexa 4)
- cerere dobandire calitate arbitru lucru vers.1 11-2019 (Anexa 5)
- cerere dobandire calitate comisar - secretar expozitii vers.1 11-2019 (Anexa 6)
- cerere dobandire calitate comisar - secretar lucru vers.1 11-2019 (Anexa 7)
Decizia nr. 04/14.02.2020
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă Regulamentul Comisiei de Etică și Disciplină
A.Ch.R. El urmează a fi publicat pe site-ul oficial www.ach.ro. (Anexa 8)
Decizia nr. 05/14.02.2020
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă cererile privind expoziţii de club. (Anexa 9)
Decizia nr. 06/14.02.2020
Consiliul Director aprobă cu unanimitate de voturi propunerea de modificare a Regulamentului de creştere
A.Ch.R. (Anexa 10)
Decizia nr. 07/14.02.2020
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director A.Ch.R. resping propunerea de Regulament de creştere
al câinilor de rasa Ciobănesc Caucazian. Dl. Lokodi, Responsabil Chinotehnic A.Ch.R., va înainta Consiliului
Director o propunere cu normele obligatorii minimale cu privire la întocmirea regulamentelor de creştere ale
cluburilor de rasă membre A.Ch.R.
Decizia nr. 08/14.02.2020
În urma prezentării considerentelor bazate pe analiza proiectului de Regulament pentru examenele de
munca la copoi, venit din partea Asociaţia Crescătorilor de Limieri din România, Consiliul Director decide ca,
în perioada imediat următoare, conducerea acestui club să ia legătura cu Dl. Lokodi Csaba Zsolt,
Responsabil Chinotehnic A.Ch.R., în vederea transmiterii unor observaţii şi clarificării ale anumitor enunţuri
din acest regulament.
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Decizia nr. 09/14.02.2020
Consiliul Director al A.Ch.R. a stabilit şi a aprobat cu unanimitate de voturi ca Adunarea Generală Ordinară
A.Ch.R. să se desfăşoare la Sibiu în data de 21.03.2020, ora 10.00, la Academia Evanghelică Transilvania,
Str. Livezii nr. 55, cu următoarea ordine de zi:
1.
Prezentarea raportului de activitate A.Ch.R. pentru anul 2019;
2.
Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar al anului 2019;
3.
Aprobarea bilanţului financiar – contabil 2019;
4.
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;
5.
Diverse.
De asemenea, este convocat Consiliul Director în ședință ordinară în data de 20.03.2020, începând cu orele
16.00, în aceiași locație, Academia Evanghelică Transilvania, Str. Livezii nr. 55, unde va discuta și, după caz,
va aproba sau infirma documentele structurale ale Adunării Generale A.Ch.R. 2020..
Decizia nr. 10/14.02.2020
Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă formularea unei sesizări către autorităţile
abilitate cu privire la suspiciunea de fals al Certificatului de displazie de cot şi de şold emis la data de
13.07.2018 pentru câinele rasa American Akita: Centurion Teseus Gladiator, născut la data de 20.02.2014,
CIP 642094100032353, de către persone neabilitate de Centrala de Diagnostic pentru Maladiile Ereditare ale
Cainelui (CDEMC).
Decizia nr. 11/14.02.2020
La propunerea D-lui Petru Muntean, membrii Consiliului Director, cu unanimitate de voturi, aprobă ca
începând cu data de 01.06.2020 dreptul la montă pentru rasele de Ciobăneşti Româneşti să fie condiţionată şi
de promovarea examenului radiografic pentru displazia de şold şi cot.
Decizia nr. 12/09.03.2020
Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române, analizând situaţia creată de noile măsuri de prevenție
impuse de autorități și situația de risc pentru sănătatea publică, considerând că cel mai important este ca
oamenii să fie în siguranță, sănătatea lor să nu fie pusă în pericol, adoptă, cu unanimitate de voturi, decizia de
anulare a Campionatului Naţional al Ciobăneştilor Româneşti programat pentru data 28.03.2020.
Acest eveniment urmează a se desfăşura la o dată ulterioară care va fi comunicată din timp, în funcţie de
evoluţia evenimentelor.
Decizia nr. 13/11.03.2020
Având în vedere eforturile autorităţilor pentru stoparea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus (COVID-19)
în România, Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române, decide cu majoritate de voturi suspendarea
tuturor competitiilor canine pana la data de 30.04.2020.
Aceste evenimente vor fi reprogramate la alte date, care vor fi comunicate din timp, în funcţie de evoluţia
evenimentelor.
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Decizia nr. 14/15.03.2020
In urma decretării stării de urgenţă Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române decide, cu unanimitate
de voturi, anularea Adunării Generale A.Ch.R. din data de 21.03.2020 şi întrunirea Comisiei de Cenzori
A.Ch.R. din data de 18.03.2020.
Adunarea Generală A.Ch.R. şi întrunirea Comisiei de Cenzori urmează a se reprograma în funcţie de evoluţia
evenimentelor.
Decizia nr. 15/15.03.2020
Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române deleagă Comitetul Executiv al A.Ch.R. în Comitet Pentru
Starea de Urgenţă din cadrul A.Ch.R.
Decizia nr. 16/15.03.2020
Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române decide cu unanimitate de voturi ca începând cu data de
16.03.2020 programul de lucru cu publicul să fie suspendat. Salariaţii A.Ch.R., în proporţie de 50% vor lucra
de acasă, iar restul de 50% vor asigura continuitatea permanenţei la sediu în perioade intermitente.

Decizia nr. 17/15.03.2020
Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române decide cu unanimitate de voturi modul de tratare a
corespondenţei clasice în cadrul Secretariatului A.Ch.R. şi departamentului C.O.R. – plicuri, colete – după
următorul protocol:
Se va folosi echipament de protecţie (mânuşi şi măşti) în manevrarea şi deschiderea corespondenţei, acest
lucru făcându-se într-o camera separată ;
Corespondenţa astfel desfăcută, va fi desinfectată, scanată cu aparate foto mobile şi apoi va fi depozitată în
cutii închise;
Prelucrarea corespondenţei va fi făcută numai pe baza scanărilor.
Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române recomandă tuturor membrilor săi (asociaţii şi cluburi) să
suspende lucrul cu publicul şi să rezolve problemele curente şi urgente numai electronic (de la distanţă).
Toate aceste informaţii vor fi afişate pe paginile oficiale ale site-urilor precum şi pe paginile de socializare.
Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române face apel la toţi membrii săi să dea dovadă de spirit civic
în aceste momente de grea încercare, respectând instrucţiunile autorităţilor cu privire la această situaţie.
Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române solicită tuturor membrilor să rămână acasă, alături de
familie şi căţei, contribuind astfel la limitarea efectelor pandemiei.
Decizia 18/25.03.2020
Datorită situaţiei pandemice generate de COVID 19, departamentul Cartea de Origine Română (COR), care a
procesat toate solicitările venite din teritoriu până în data de 17.03.2020, îşi va suspenda activitatea pe o
perioadă de două săptămâni, începând cu data de 30.03.2020.
Decizia 19/25.03.2020

Începând cu data de 01.04.2020, pe o perioadă nedeterminată, actele vor fi trimise după cum urmează:
Solicitări care se vor transmite prin poştă electronică la adresa de e-mail
cor.achr@yahoo.com:
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- Declaraţie de Montă şi Fătare (DMF) din genitori cu pedigree cu numere COR – se transmite fără alte
documente însoţitoare. Datele înscrise în DMF trebuie sa fie verificate de reprezentanţii asociaţiilor/cluburilor
pentru ca ele să fie în concordanţă cu regulamentele A.Ch.R. şi cu documentele ce stau la baza celor
consemnate în ea – pedigree, palmares, teste medicale;
- Declaraţie de Montă şi Fătare (DMF) cu mascul genitor cu proprietar străin – se transmite DMF, confirmare
de montă, copie pedigree mascul faţă şi verso. Datele înscrise în DMF trebuie sa fie verificate de
reprezentanţii asociaţiilor/cluburilor pentru ca ele să fie în concordanţă cu regulamentele A.Ch.R. şi cu
documentele ce stau la baza celor consemnate în ea – pedigree, palmares, teste medicale;
- Cerere pedigree de export se transmite copie pedigree intern cu nume şi adresă proprietar străin. Pedigreeul intern, original, va fi anulat de asociaţie/club şi trimis ulterior la COR;
- Cerere de Duplicat;
- Cerere de Tipicitate;
- Modificare de proprietar;
- Modificare de microcip.
Solicitările vor fi însoţite de borderou.
Responsabilitatea corectitudinii datelor înscrise în documente este în sarcina asociaţiilor/cluburilor. Nu se
admit acte fără semnătura solicitanţilor şi a reprezentanţilor asociaţiilor/cluburilor.
2. Solicitări care trebuie transmise cu poştă/curier rapid:
- Cerere de înregistrare în COR – nostrificare se transmite pedigree-ul de export cu proprietar român în
original + copie.
Solicitările vor fi însoţite de borderou.
Decizia 20/25.03.2020
Toate actele intrate la COR, ridicate de la poştă sau primite prin curier, începând cu data de 20.03.2020, vor
sta la dezinfectat două săptămâni.
Decizia 21/25.03.2020

Durata de prelucrare a actelor solicitate este de 60 de zile, din momentul intrării în COR. Actele prelucrate de
COR vor fi expediate doar prin serviciul de curierat rapid Fan Courier, cu plata la destinaţie. În acest sens, vă
rugăm să comunicati la COR adresa de destinaţie, numele si telefonul de contact.
Decizia nr. 22/02.04.2020
Având în vedere evoluţia situaţiei precum şi dispoziţiile autorităţilor pentru stoparea răspândirii infecțiilor cu
noul coronavirus (COVID-19) în România, Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române, întrunit prin
intermediul skype, decide cu majoritate de voturi anularea tuturor competiţiilor canine din România până la
data de 01.06.2020.
Aceste evenimente vor fi reprogramate la alte date, care vor fi comunicate din timp, în funcţie de evoluţia
evenimentelor.
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Decizia nr. 14/15.03.2020
In urma decretării stării de urgenţă Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române decide, cu unanimitate
de voturi, anularea Adunării Generale A.Ch.R. din data de 21.03.2020 şi întrunirea Comisiei de Cenzori
A.Ch.R. din data de 18.03.2020.
Adunarea Generală A.Ch.R. şi întrunirea Comisiei de Cenzori urmează a se reprograma în funcţie de evoluţia
evenimentelor.
Decizia nr. 15/15.03.2020
Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române deleagă Comitetul Executiv al A.Ch.R. în Comitet Pentru
Starea de Urgenţă din cadrul A.Ch.R.
Decizia nr. 16/15.03.2020
Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române decide cu unanimitate de voturi ca începând cu data de
16.03.2020 programul de lucru cu publicul să fie suspendat. Salariaţii A.Ch.R., în proporţie de 50% vor lucra
de acasă, iar restul de 50% vor asigura continuitatea permanenţei la sediu în perioade intermitente.
Decizia nr. 17/15.03.2020
Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române decide cu unanimitate de voturi modul de tratare a
corespondenţei clasice în cadrul Secretariatului A.Ch.R. şi departamentului C.O.R. – plicuri, colete – după
următorul protocol:
Se va folosi echipament de protecţie (mânuşi şi măşti) în manevrarea şi deschiderea corespondenţei, acest
lucru făcându-se într-o camera separată ;
Corespondenţa astfel desfăcută, va fi desinfectată, scanată cu aparate foto mobile şi apoi va fi depozitată în
cutii închise;
Prelucrarea corespondenţei va fi făcută numai pe baza scanărilor.
Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române recomandă tuturor membrilor săi (asociaţii şi cluburi) să
suspende lucrul cu publicul şi să rezolve problemele curente şi urgente numai electronic (de la distanţă).
Toate aceste informaţii vor fi afişate pe paginile oficiale ale site-urilor precum şi pe paginile de socializare.
Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române face apel la toţi membrii săi să dea dovadă de spirit civic
în aceste momente de grea încercare, respectând instrucţiunile autorităţilor cu privire la această situaţie.
Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române solicită tuturor membrilor să rămână acasă, alături de
familie şi căţei, contribuind astfel la limitarea efectelor pandemiei.
Decizia 18/25.03.2020
Datorită situaţiei pandemice generate de COVID 19, departamentul Cartea de Origine Română (COR), care a
procesat toate solicitările venite din teritoriu până în data de 17.03.2020, îşi va suspenda activitatea pe o
perioadă de două săptămâni, începând cu data de 30.03.2020.
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Decizia 19/25.03.2020
Începând cu data de 01.04.2020, pe o perioadă nedeterminată, actele vor fi trimise după cum urmează:
1. Solicitări care se vor transmite prin poştă electronică la adresa de e-mail
cor.achr@yahoo.com:
- Declaraţie de Montă şi Fătare (DMF) din genitori cu pedigree cu numere COR – se transmite fără alte
documente însoţitoare. Datele înscrise în DMF trebuie sa fie verificate de reprezentanţii asociaţiilor/cluburilor
pentru ca ele să fie în concordanţă cu regulamentele A.Ch.R. şi cu documentele ce stau la baza celor
consemnate în ea – pedigree, palmares, teste medicale;
- Declaraţie de Montă şi Fătare (DMF) cu mascul genitor cu proprietar străin – se transmite DMF, confirmare
de montă, copie pedigree mascul faţă şi verso. Datele înscrise în DMF trebuie sa fie verificate de
reprezentanţii asociaţiilor/cluburilor pentru ca ele să fie în concordanţă cu regulamentele A.Ch.R. şi cu
documentele ce stau la baza celor consemnate în ea – pedigree, palmares, teste medicale;
- Cerere pedigree de export se transmite copie pedigree intern cu nume şi adresă proprietar străin. Pedigreeul intern, original, va fi anulat de asociaţie/club şi trimis ulterior la COR;
- Cerere de Duplicat;
- Cerere de Tipicitate;
- Modificare de proprietar;
- Modificare de microcip.
Solicitările vor fi însoţite de borderou.
Responsabilitatea corectitudinii datelor înscrise în documente este în sarcina asociaţiilor/cluburilor. Nu se
admit acte fără semnătura solicitanţilor şi a reprezentanţilor asociaţiilor/cluburilor.
2. Solicitări care trebuie transmise cu poştă/curier rapid:
- Cerere de înregistrare în COR – nostrificare se transmite pedigree-ul de export cu proprietar român în
original + copie.
Solicitările vor fi însoţite de borderou.
Decizia 20/25.03.2020

Toate actele intrate la COR, ridicate de la poştă sau primite prin curier, începând cu data de 20.03.2020, vor
sta la dezinfectat două săptămâni.
Decizia 21/25.03.2020
Durata de prelucrare a actelor solicitate este de 60 de zile, din momentul intrării în COR. Actele prelucrate de
COR vor fi expediate doar prin serviciul de curierat rapid Fan Courier, cu plata la destinaţie. În acest sens, vă
rugăm să comunicati la COR adresa de destinaţie, numele si telefonul de contact.
Decizia nr. 22/02.04.2020
Având în vedere evoluţia situaţiei precum şi dispoziţiile autorităţilor pentru stoparea răspândirii infecțiilor cu
noul coronavirus (COVID-19) în România, Consiliul Director al Asociaţiei Chinologice Române, întrunit prin
intermediul skype, decide cu majoritate de voturi anularea tuturor competiţiilor canine din România până la
data de 01.06.2020.
Aceste evenimente vor fi reprogramate la alte date, care vor fi comunicate din timp, în funcţie de evoluţia
evenimentelor.
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Decizia nr. 23/27.03.2020
Se aproba Regulamentul probelor de lucru pentru copoi – Nr. Intrare A.Ch.R. 323/26.05.2020;
Decizia 24/25.03.2020
Se aproba modificarea Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina – Nr. Intrare A.Ch.R. 233/17.03.2020;
Decizia 25/27.05.2020
Se aproba afilierea la A.Ch.R. a Asociatiei Chinologice Little Mary Salaj – Nr. Intrare A.Ch.R.
217/12.03.2020;
Decizia 26/27.05.2020
Se aproba Regulamentul de Selectie a echipelor nationale C.C.B.O. pentru campionatele mondiale
organizate de F.M.B.B. si W.D.S.F. – Nr. Intrare A.Ch.R. 94/12.02.2020;
Decizia 27/27.05.2020
S-a emis un comunicat cu privire la calendarul expozitional in situatia actuala de pandemie;
Decizia 28/27.05.2020
S-a emis un comunicat prin care se solicita membrilor A.Ch.R. situatia cainilor de rasa cu pedigree care
neceita obtinerea dreptului de monta.
Decizia Nr. 29/ 12.06.2020:
Se redeschide calendarul expozițional A.Ch.R. începând cu data prezentei:
Organizatorii nu vor putea demara procedurile fără avizul prealabil al Direcției de Sănătate Publică județene
sau a Municipiului București. Acest aviz va fi trimis la Secretariatul A.Ch.R. anterior datei/datelor prevăzute
pentru desfășurarea expoziției/expozițiilor. Fără existența acestui aviz nu se va putea desfășura nicio
expoziție. De asemenea, același aviz este necesar și din partea D.S.V.S.A.
Expozanților li se va atrage atenția de către organizatori ca prin simpla înscriere la expoziția/expozițiile
A.Ch.R. se obligă să respecte instrucțiunile privind distanțarea socială și respectarea măsurilor privind
prevenirea răspândirii Covid 19 în conformitate cu H.G.394/2020 și H.G.434/2020, precum și a tuturor actelor
normative ce sunt sau vor fi adoptate pentru prevenirea răspândirii Covid 19.
Înscrierile și achitarea taxelor de participare se vor face numai online. De asemenea, numerele de concurs
vor fi expediate expozanților pe aceeași cale.
Accesul la locul de desfășurare a expoziției/expozițiilor se va face numai pe baza de orar publicat de
organizator înainte de data evenimentului/evenimentelor. După arbitrajul de rasă, nu vor mai staționa în
incinta expoziției decât concurenții care vor participa la competitia B.O.G. și B.I.S.
Având în vedere limitările impuse de legislație, expozițiile se vor desfășura fără spectatori. Rugăm expozanții
să se limiteze pe cât posibil la numărul însoțitorilor care urmează să se deplaseze cu aceștia la arbitraj.
Expozanții sunt rugați ca înainte de deplasarea la locul expoziției, să efectueze citirea microcipului
câinelui/câinilor pe care urmează sa îi prezinte. Pentru evitarea problemelor legate de citire, recomandăm
expozanților să își aducă propriul cititor de microcip.
Completarea carnetelor de performanță pentru câinii arbitrați se va face la sediul asociației/clubului din care
expozantul face parte pe baza buletinului de arbitraj.
Prevederile de mai sus se aplică și organizatorilor de examene de lucru și expoziții de club.
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R.
ÎN ANUL 2020
DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR
Montarea corturilor, standurilor, pavilioanelor expozanților în incinta expoziției este permisă în următoarele
condiții: montarea se va putea efectua cu maxim 1 oră înainte de ora prevazuta pentru arbitrajul de rasă;
distanța fața de ringul de arbitraj va fi de minimum 3 metri; distanța între corturi/standuri/pavilioane va fi de
minimum 2 metri; imediat după arbitraj, corturile/standurile/pavilioanele vor fi demontate și evacuate din
incinta expoziției.
În funcție de numărul de înscrieri, organizatorii vor putea să repartizeze abitrajul raselor pe parcursul a doua
zile. În această situație, rasele grupei/grupelor vor fi arbitrate integral pe parcursul zilei respective (ex: rasele
grupelor 1,2,3,4 și 5 sâmbăta, rasele grupelor 6,7,8,9 și 10 duminica). Ordinea grupelor F.C.I. este aleatorie,
determinant va fi numărul de înscrieri și posibilitatea ca acestea să fie repartizate cât mai echilibrat pe
parcursul celor două zile. Această procedură va fi anunțată de către organizator înainte de data expoziției.
Organizatorii pot suspenda înscrierea în expoziție pentru clasele baby si puppy (pui).
După efectuarea arbitrajelor de rasă și cel mai bun al grupei (B.O.G.) se va organiza la ringul principal numai
concursul cel mai bun al expoziției (B.I.S.). Cu toate acestea, organizatorii pot decide să nu organizeze acest
concurs dacă situația o impune. Competițiile pentru decernarea titlurilor C.A.C.J., C.A.C., C.A.C.L., C.A.C.V.,
C.A.C.I.B., Best Male, Best Female, B.O.B. se vor desfășura obligatoriu.
Decizia Nr. 30/ 12.06.2020
Se suspenda clasamentul Top Ten 2020.
Decizia Nr. 30/ 12.06.2020:
Se abrogă prevederile Circularei A.Ch.R. nr.6/2020 și se revine la procedura clasică privind întocmirea și
expedierea actelor C.O.R.

Siguranța cetățenilor și asigurarea climatului chinologic național sunt prioritățile Consiliului Director A.Ch.R. și
sperăm că vom avea înțelegerea și sprijinul membrilor noștri în acest sens. În funcție de evoluția situației și
legislația națională, Consiliul Director A.Ch.R. va lua măsurile ce se impun la momentul oportun.
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ÎNREGISTRĂRI ÎN CARTEA DE
ORIGINE ROMÂNĂ
PENTRU 2017 - 2020
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Raportul IMPORTURI /EXPORTURI
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TOP 10 RASE
2017

DEUTSCHER
SCHAFERHUND
SREDNEASIATSKAIA
OVTCHARKA
KAVKAZSKAIA OVTCHARKA
CANE CORSO ITALIANO

LABRADOR RETRIEVER
CIOBANESC ROMANESC DE
BUCOVINA
CHIEN DE BERGER BELGE
MALINOIS
ROTTWEILER

2018

1690
1255
911
850

511

585

442

ROTTWEILER

502

421

LABRADOR RETRIEVER
CHIEN DE BERGER BELGE
MALINOIS
GOLDEN RETRIEVER

499

366

2019

CHIEN DE BERGER BELGE
MALINOIS
BOULEDOGUE FRANCAIS
GOLDEN RETRIEVER
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865

509

BOULEDOGUE FRANCAIS

ROTTWEILER

1404

BOULEDOGUE FRANCAIS
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KAVKAZSKAIA OVTCHARKA
CIOBANESC ROMANESC DE
BUCOVINA
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CIOBANESC ROMANESC DE
BUCOVINA
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1538
1465
903
791
648
640
480

DEUTSCHER
SCHAFERHUND
SREDNEASIATSKAIA
OVTCHARKA
CANE CORSO ITALIANO
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MALINOIS
LABRADOR RETRIEVER
CIOBANESC ROMANESC DE
BUCOVINA

2044
1334
1236
827
618
565
564
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GOLDEN RETRIEVER

526

408
397

ROTTWEILER
DEUTSCH KURZHAAR

486
445
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NR.CUIBURI
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2020
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Repartiţia pe tip de manifestare :
Numarul de participanţi în manifestările A.Ch.R. în perioada 2017-2020:

AN

2017

2018

2019

2020

CACIB

12293

12538

14807

6842

CAC

11839
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7412

EXPO CLUB,
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EX.LUCRU

2031
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72
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NR.PARTICIP
ANTI

EXPO
CLUB

SELECŢII

EXAMENE
UTILITARI

EXAMENE
VANATOARE
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1057

81

450

69

2019

1354

124

253

308

2020

97

72

84

361

1600
1400
1200

1354
1103
1057

1000
2017

800

2018

600
400
200

2019

458 450

97

398

253

124
81
72
72

84

361
308

2020

69

0
EXPO CLUB

SELECTII

R.J.Ch.
R.Ch.
R.Ch.C.L.
R.Ch.V.
TOTAL

2017
680
1672
425
19
2796

EXAMENE EXAMENE
UTILITARI VANATOARE

2018
813
1888
523
35
3259

2019
881
2077
612
40
3610

2020
448
875
240
10
1573
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