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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2021 

 

 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 

 

Decizia nr. 01/14.01.2021 

  

Cu unanimitate de voturi sunt aprobate deciziile Comitetului Executiv nr. 01/07.12.2020 şi 

02/07.12.2020 referitoare la seminarizarea si organizarea sesiunii de examinare din cadrul 

Colegiului de Arbitri din data de 09.12.2020. 

  

Decizia nr. 02/14.01.2021 

  

Membrii Consiliului Director au luat în discuție cererea de afiliere a Asociației de Ciobăneşti de Asia 

Centrală 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. 03/14.01.2021 

  

Faţă de solicitarea venită din partea Clubului Naţional de Ciobănesc German, Consiliul Director 

aprobă cu unanimitate de voturi înscrierea în pedigreele exemplarelor din rasa Ciobănesc German 

a următoarelor titluri: 

Învingător de Club – I.C. 

Învingător de Club Junior – I.C.J. 

  

Decizia nr. 04/14.01.2021 

  

Faţă de solicitarea venită din partea Clubului Naţional de Ciobănesc German, cu unanimitate de 

voturi membrii Consiliului Director aprobă introducerea obligativității testelor de depistare a 

displaziei de șold și cot în vederea obținerii dreptului de montă pentru exemplarele din rasa 

Ciobănesc German. Introducerea obligativității testului de displazie de șold și cot pentru obținerea 

dreptului de reproducție în cadrul A.Ch.R. va fi aplicată pentru exemplarele născute după data de 1 

ianuarie 2020. 

  

Decizia nr. 05/14.01.2021 

  

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

Lucian Băgia, consilier juridic al A.Ch.R,. de acordare a unei procure de reprezentare în activitatea 

de soluţionare a petiţiilor şi altor solicitări, conform art. 2012 alin. 2, art. 2013 alin. 2 din Codul civil 

si art. 26 din OG nr. 26/2000 
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2021 
 

 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 
 

Decizia nr. 06/14.01.2021 

  

In urma discuțiilor avute pe marginea solicitărilor venite din teritoriu, cu unanimitate de voturi 

membrii Consiliului Director A.Ch.R. aprobă Calendarul competiţiilor naționale și internaționale de 

frumusețe pentru anul 2021 precum şi manifestările cluburilor naţionale (Anexa 1). Rămân în 

suspensie expoziţiile solicitate la Giurgiu şi Baia Mare având în vedere suprapunerea de dată. În 

colaborare cu preşedintii acestor asociaţii se va definitiva programarea acestora. 

  

Decizia nr. 07/14.01.2021 

  

Preşedintele Asociatiei Chinologice din Ungaria (MEOE), Dl. Korózs András, a informat Asociaţia 

Chinologică Română că, în urma unor verificări, s-a constatat existenţa unor falsuri în declaraţii 

din partea unui crescător din Ungaria, care a obţinut pedigree pentru un cuib de Border Collie. S-a 

constatat de către asociaţia maghiară că tatăl puilor din cuibul respectiv nu este cel declarat. În 

consecinţă, asociaţia maghiară a anulat toate pedigreele emise pentru acest cuib. Doi dintre 

aceşti pui au fost importaţi în România şi au fost înregistraţi prin procedura nostrificării în Cartea 

de Origine Română (C.O.R.). Unul dintre aceştia a reprodus şi au fost eliberate acte de origine 

pentru descendenţa acestuia. Ca urmare a deciziei de anulare comunicată nouă de asociaţia 

maghiară, se constată obligativitatea anulării tuturor înregistrărilor din C.O.R. Consiliul Director, cu 

unanimitate de voturi, decide anularea înregistrării în C.O.R. a celor două exemplare importate din 

Ungaria: 

  

Borderrush The Power Of Love Argo, COR A 319-19/297 (import MET Border.Col.2454/19), 

nascut la data de 24.01.2019, cip 953010003485255 

  

Borderrush Roadhause Blues Abi, COR A 320-19/297 (import MET Border.Col.2455/19), nascut 

la data de 24.01.2019, cip  953010003485174 

  

precum şi anularea pedigreelor emise pentru descendenţa acestora: 

  

Athletic Bogart Abbas Kannel Zone Oradea, COR A 378-20/297, nascut la data de 06.07.2020, 

cip 752098100986635 

  

Acrobatic Chesie Abbas Kannel Zone Oradea, COR A 379-20/297, nascut la data de 06.07.2020, 

cip 752098100985586 

  

Along Victoria Abbas Kannel Zone Oradea, COR A 380-20/297, nascut la data de 06.07.2020, 

cip 752098100985763 

  

Abi Abbas Kannel Zone Oradea, COR A 381-20/297, nascut la data de 06.07.2020, 

cip 642090000206059 

  

Aceasta decizie va face şi obiectul unei comunicări către F.C.I. pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor membrilor F.C.I.  
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2021 
 

 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 

 

Decizia nr. 08/14.01.2021 

  

Consiliul Director al A.Ch.R., cu unanimitate de voturi, adoptă hotărârea de schimbare a titulaturii 

Regulamentul expoziţiilor canine A.Ch.R. în Regulamentul competiţiilor canine A.Ch.R. Această 

sintagmă va apărea în toate documentele A.Ch.R. 

  

Decizia nr. 09/14.01.2021 

  

Consiliul Director aprobă cu unanimitate de voturi deciziile Directorului Executiv cu privire la 

modificarea salariilor şi încheierea contractelor aferente bunei funcţionări a C.O.R. şi secretariatului 

A.Ch.R. 

 

Decizia Nr. 10/ 19.02.2021 

  

Pentru calendarul competiţional 2021. A.Ch.R. dispune următoarele proceduri: 

  

Competitorilor li se va atrage atenția de către organizatori că prin simpla înscriere la 

competiţia/competiţiile A.Ch.R. se obligă să respecte instrucțiunile privind distanțarea fizică 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 competiţiei/competiţiilor se va face numai pe baza de orar 

publicat de organizator înainte de data competiţiei/competiţiilor. După arbitrajul de rasă, nu vor mai 

staționa în incinta competiţiei/competiţiilor decât concurenții care vor participa la competiţia B.O.G. 

și B.I.S.(după caz). 

Având în vedere limitările impuse de legislație, competitiile se vor desfășura fără spectatori. Rugăm 

competitorii să se limiteze pe cât posibil la numărul însoțitorilor care urmează să se deplaseze cu 

aceștia la arbitraj. 

Competitorii sunt rugați ca înainte de deplasarea la locul competiţiei/competiţiilor, să efectueze 

citirea microcipului câinelui/câinilor pe care urmează sa îi prezinte. Pentru evitarea problemelor 

legate de citire, recomandăm competitorilor să își aducă propriul cititor de microcip. 

Completarea carnetelor de performanță pentru câinii arbitrați se va face la sediul asociației/clubului 

din care competitorul face parte, pe baza buletinului de arbitraj.  

Prevederile de mai sus se aplică și organizatorilor de competitii de lucru și de club. 

Montarea corturilor, standurilor, pavilioanelor competitorilor în incinta competiţiei/competiţiilor 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 competiţiei/competiţiilor. 
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ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2021 
 

 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 

 

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 competiţiei/competiţiilor. 

Organizatorii pot suspenda înscrierea în competiţie pentru clasele baby şi 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 aceste concursuri 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. 11/ 19.02.2021 

  

Se suspendă clasamentul Top Dog 2021. 

  

Scopul primordial al competiţiilor din anul 2021 rămâne acela de a asigura membrilor noştri 

posibilitatea obţinerii dreptului de reproducţie pentru exemplarele canine pe care le deţin. 

   

Decizia Nr. 12/ 19.02.2021 

  

Pentru obţinerea dreptului de montă/eliberarea diplomei de campion România la rasele 

reprezentate de cluburi de rasă membre A.Ch.R.: dacă în cursul anului, clubul de rasă nu a 

organizat cel puţin două competiţii de club (fenotipic) la o distanţă de cel puţin 4 luni una de 

cealaltă, calficativul din cadrul acestor competiţii nu va fi luat în consideraţie pentru obţinerea 

dreptului de montă/eliberarea diplomei de campion.  

  

Pentru obţinerea dreptului de montă/eliberarea diplomei de campion România la rasele de 

Ciobăneşti Româneşti: dacă în cursul anului, A.Ch.R. nu a organizat Campionatul Naţional de 

Ciobăneşti Româneşti, calficativul din cadrul acestei competiţii nu va fi luat în consideraţie pentru 

obţinerea dreptului de montă/eliberarea diplomei de campion.  

  

La rasele pentru care obţinerea dreptului de montă/eliberarea diplomei de campion România 

necesită probe de lucru specific, se va aplica aceeaşi măsura, respectiv: dacă în cursul anului, nu 

vor fi organizate cel puţin două competiţii de lucru (specifice rasei) la o distanţă de cel puţin 3 luni 

una faţă de cealaltă, calficativul din cadrul acestor competiţii nu va fi luat in consideratie pt 

obtinerea dreptului de monta/eliberarea diplomei de campion. 

  

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. 



8 

ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2021 
 

 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 

 

 Decizia Nr. 13/28.02.2021 

  

Decizia Consiliului Director nr. 10/19.02.2021, publicată prin Circulara nr. 4/22.02.2021, se modifică 

şi va avea urmatorul cuprins: 

   

Se aprobă Regulamentul A.Ch.R. de prevenire şi gestionare a infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2  cu 

ocazia organizării şi desfăşurării competiţilor chinologice (inclusiv cele de lucru sau de club) 

înscrise în  calendarul competiţional 2021, cu următorul conţinut: 

   

Regulamentul A.Ch.R.  

de prevenire şi gestionare a infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2 

cu ocazia organizării şi desfăşurării competiţilor chinologice  

înscrise în  calendarul competiţional 2021 (inclusiv cele de lucru sau de club) 

   

1. Măsuri cu caracter general 

  

Competitorilor li se va atrage atenția de către organizatori, prin formularele de înscriere, ca prin 

simpla înscriere la competiţia/competiţiile A.Ch.R. se obligă să respecte instrucțiunile privind 

distanțarea fizică și respectarea măsurilor privind prevenirea răspândirii  virusului SARS-CoV-2 în 

conformitate cu  toate actele normative ce sunt sau vor fi adoptate pentru prevenirea răspândirii 

virusului SARS-CoV-2. 

Pentru informarea completă a participanţilor, prezentul Regulament va fi publicat pe site-ul de 

internet al organizatorului competiţiei şi la pagina de pe site-ul de internet care asigură promovarea 

competiţiei şi înscrierile online, după caz. 

Înscrierile și achitarea taxelor de participare se vor face numai online. De asemenea, numerele de 

concurs vor fi expediate expozanților pe aceeași cale.  

Fiecare club/asociaţie implicat/ă în organizarea şi desfăşurarea unei competiţii chinologice va 

desemna o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea aplicării prezentului 

Regulament. Cu titlu de exemplu, aceasta persoană poate fi chiar una dintre persoanele fizice 

desemnată de către club/asociaţie pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiei, inclusiv 

persoane din afara asociaţiei/clubului, pe bază de contract de colaborare. 

Competițiile chinologice se vor desfășura fără spectatori, însă cu participarea reprezentanților 

presei acreditați în prealabil sau la față locului de către organizatori. 

La organizarea și desfășurarea competițiilor vor participa doar persoanele a căror prezență este 

absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui potențial risc de 

infectare, respectiv doar organizatorii (prin personalul propriu sau extern), arbitrii, competitorii și cel 

mult 1 însoțitor la fiecare 3 câini prezenți în competiție. 

Organizatorii vor asigura prezența, pe toată durata competiției, a unei persoane cu studii medicale 

cel puțin medii (liceu, școală de asistenți etc.), fie din rândul membrilor organizatorilor, fie din afară 

asociației/clubului, pe baza de contract de colaborare. 

 



9 

ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2021 
 

 

 DECIZII ALE CONSILIULUI DIRECTOR 

  

 Competitorii sunt rugați că înainte de deplasarea la locul competiției/competițiilor, să efectueze citirea 

microcipului câinelui/câinilor pe care urmează să îi prezinte. Pentru evitarea problemelor legate de citire, 

recomandăm competitorilor să își aducă propriul cititor de microcip. 

Completarea carnetelor de performanță pentru câinii arbitrați se va face la sediul asociației/clubului din care 

competitorul face parte, pe baza buletinului de arbitraj.  

Montarea corturilor, standurilor, pavilioanelor competitorilor în incinta competiției/competițiilor este permisă în 

următoarele condiții: montarea se va putea efectua cu maxim 1 oră înainte de ora prevăzută 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 competiției/competițiilor. 

În funcție de numărul de înscrieri, organizatorii vor putea să repartizeze abitrajul raselor pe parcursul a două 

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 duminică). Ordinea grupelor F.C.I. este aleatorie, 

determinant va fi numărul de înscrieri și posibilitatea că acestea să fie repartizate cât mai echilibrat pe 

parcursul celor două zile. Această procedură va fi anunțată de către organizator înainte de dată 

competiției/competițiilor. 

Organizatorii pot suspenda înscrierea în competiţie pentru clasele baby şi 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 

aceste concursuri 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. 

 

2. Măsuri pentru organizatorii competiţiei chinologice 

  

A) În pregătirea competiţiei chinologice: 

Asigurarea echipamentului de protecție (mască, mănuși) pentru întreg personalul implicat în 

organizarea competiției; 

Asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în 

spațiul destinat competiției pentru toți participanții; 

Atenționarea în toate spațiile folosite de competitori prin anunțuri scrise/postere informative plasate 

la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor și igienă respiratorie, practicarea responsabilității 

sociale prin distanțarea fizică și monitorizarea propriei stări de sănătate; 

La locul organizării competiției chinologice, personalul medical efectuează termometrizarea digitală 

a persoanelor implicate în desfășurarea competiției (organizatori, arbitri, competitori, însoțitori). În 

cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă termometrizarea după 5 minute de 

repaus. 

Dacă temperatura ridicată se menține, acest fapt se raportează către conducătorul competiției 

respective în vederea izolării cazului suspect, cu anunțarea imediată a direcției de sănătate publică 

județene sau a municipiului București și a celorlalte autorități competențe; 

Dotarea cu echipament de protecție (mănuși, halate, măști) a personalului medical, a personalului 

de curățenie, a personalului de securitate și pază etc.; 

Asigurarea dezinfecției periodice (cel puțin o dată la o oră) a elementelor folosite de mai multe 

persoane (de exemplu, mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc. - după caz) cu 

produse biocide avizate/autorizate în acest scop; 

Amplasarea în grupul sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu dezinfectant, precum și 

a prosoapelor igienice de unică folosință (din hârtie); 

Pentru uscarea mâinilor, se vor folosi șervețele de hârtie; 

Dezinfecția periodică (cel puțîn o dată la două ore) a grupurilor sanitare cu produse biocide 

avizate/autorizate. 
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 B) În timpul competiţiei chinologice: 

  

Se interzice accesul spectatorilor la competiție; 

Toți participanții (organizatori, arbitri, competitori, însoțitori, reprezentanți ai presei) trebuie să fie 

supuși unui triaj observațional și trecuți pe o lista nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă 

epidemiologică; 

Serviciul de prim ajutor și alte servicii medicale, inclusiv triajul competitorilor, trebuie să fie efectuat 

de către personalul medical; 

Dacă este cazul, asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanți prin depozitarea lor în 

saci biodegradabili amplasați în coșuri marcate vizibil cu inscripția „obiecte pentru dezinfecție“. 

  

3. Măsuri pentru participanţii la competiţia chinologică 

  

A. Înainte de competiţia chinologică 

  

Toți participanții (organizatori, arbitri, competitori, însoțitori, reprezentanți ai presei) trebuie să își 

monitorizeze starea de sănătate și să respecte cu strictețe măsurile de baza pentru protejarea 

împotriva virusulului SARS-CoV-2, cum ar fi igienă mâinilor, distanțarea fizică, evitarea atingerii 

ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de a 

rămâne acasă și de a solicită asistență medicală, dacă există simptome specifice bolii. 

  

Sosirea participanţilor în locaţia unde va avea loc competiţia sportivă trebuie să se faca astfel: 

transportul interurban către locația unde va avea loc competiția sportivă se va face cu 

autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop și folosite exclusiv pentru participanți sau 

cu mașînă individuală. Se vor respectă reglementările Ordinului ministrului transporturilor, 

infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății nr. 

1.082/97/1.112/2020, privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de 

alertă, pentru prevenirea răspândirii virusul SARS-CoV-2 (anexă nr. 2 „Măsuri și reguli care se 

impun a fi implementate pentru derularea operațiunilor de transport rutier de persoane, transport 

rutier de mărfuri, transport în regim de taxi, transport in regim de închiriere cu șofer și transport 

alternativ, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii virusul SARS-CoV-2“); 

pentru transportul intraurban, este recomandată sosirea individuală a participanților cu mașînă 

personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat in regim de uz exclusiv; 

este recomandat că participanții să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a 

competiției, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcție de infrastructură 

locației, este recomandat să fie folosite cai diferite către punctul de desfășurare a competiției; 

 în cazul în care participanții la competiție sunt obligați să călătorească în afară localității unde 

locuiesc, cazarea lor se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de 

afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării 

cu virusul SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță 

sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă (anexă nr. 3 „Recomandări privind 

funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare“). 

  

Accesul la locul de desfășurare a competiției/competițiilor se va face numai pe baza de orar 

publicat de organizator înainte de dată competiției/competițiilor, pe site-ul de internet. 
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B) În timpul derulării şi după derularea competiţiei chinologice 

  

Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică 

folosință, în caz de tușe sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu 

apă și alte articole personale între competitori, evitarea contactului fizic - strângeri de mâna, 

îmbrățișări la sfârșitul competiției). 

După arbitrajul de rasă, nu vor mai staționa în incinta competiției/competițiilor decât concurenții 

care vor participa la competiția B.O.G. și B.I.S.(după caz). 

  

C) Măsuri care trebuie respectate de reprezentanţii presei 

  

Toți reprezentanții presei care asista la competiție trebuie să declare că sunt de acord să respecte 

normele de igienă, să se supună examenelor medicale și să respecte distanță fizică de cel puțin  

2 m. 

  

4. Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de virusul SARS-CoV-2 

  

Se va amenaja în toate locațiile unde se desfășoară competiții chinologice un spațiu de izolare 

pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie virusul SARS-CoV-2, care să fie bine ventilat, să 

nu comunice cu alte incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele 

prezente la competiție orice persoană care prezintă simptome până la un consult de 

specialitate/testare/evacuare. 

Se anunță imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la locul competiției și se 

informează obligatoriu direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și 

serviciul de urgențe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situație. 

  

5. Proceduri în eventualitatea apariţiei unui focar de infecţie pe perioada competiţiei 

  

Organizatorii competiției vor întrerupe competiția în cazul în care se descoperă cel puțin un caz de 

infecție, până la finalizarea anchetei epidemiologice. 
  

Decizia nr. 14 din 08.04.2021 a Consiliului Director A.Ch.R. de modificare şi actualizare a 

Regulamentul A.Ch.R. de prevenire şi gestionare a infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2 cu 

ocazia organizării şi desfăşurării competiţiilor chinologice înscrise în  calendarul 

competiţional 2021 (inclusiv cele de lucru sau de club) adoptat prin Decizia nr. 13/28.02.2021 

  

I. Primul paragraf al Secţiunii A din Cap.2 ”Măsuri pentru organizatorii competiţiei chinologice” se 

modifică şi va avea urmatorul cuprins: 

”Asigurarea echipamentului de protecţie (mască, mânuşi) pentru întreg personalul implicat în 

organizarea competiţiei, cât şi pentru ceilalţi participanţi;” 

II. După ultimul paragraf al Secţiunii A din Cap.2 ”Măsuri pentru organizatorii competiţiei 

chinologice” se introduce un nou paragraf care va avea urmatorul cuprins: 

”Organizatorii au obligaţia difuzării regulate, prin instalaţia de sonorizare, la intervale de cel mult 30 

minute pe durata întregii competiţii chinologice, a spotului audio ce reaminteşte participanţilor 

respectarea măsurilor de autoprotecţie pentru prevenirea şi combaterea infectării cu virusul SARS-

CoV-2.” 
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III. După primul paragraf al Secţiunii A din Cap.3 ”Măsuri pentru participanşii la competiţia 

chinologică” se introduc două noi paragrafe, cu urmatorul conţinut: 

”Se face apel la responsabilitatea socială a participanţilor şi li se recomandă acestora să rămână 

acasă, să NU se deplaseze şi să NU se prezinte la competiţiile chinologice dacă, în ultimele 14 

zile, s-a aflat în oricare dintre următoarele situaţii: 

- au fost internaţi în spital / au fost supuşi măsurii carantinării / au fost supuşi măsurii 

izolării la domiciliu, în urma diagnosticării cu COVID 19; 

- au călătorit în străinatate în ţări din zona galbenă; 

- au avut simptome specifice infectării cu virusul SARS-COV 2, respectiv febra, lipsa 

gust şi/sau miros, tuse, dureri de gat; 

- cunosc că o persoană cu care locuiesc sau cu care au intrat în contact: 

- a călătorit în străinătate, în ţări din zona galbenă, în această perioadă, SAU 

- prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-COV 2 menţionate mai sus, 

SAU 

- a fost internată în spital / a fost supusă măsurii carantinării / a fost supusă măsurii 

izolării la domiciliu, în urma diagnosticării cu virusulSARS-COV 2.” 

”Participanţii sunt informaţi că organizatorii au dreptul să refuze accesul în incinta competiţiilor 

chinologice, iar dacă accesul a fost permis, au dreptul să solicite oricărui participant părăsirea 

acestor incinte şi să evacueze forţat din aceste spaţii orice participant care se află în oricare dintre 

situaţiile menţionate mai sus.” 

IV. Ultimul paragraf al Secţiunii A din Cap.3 ”Măsuri pentru participanţii la competiţia chinologică” 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”Toţi participanţii trebuie să se supună triajului epidemiologic şi trecuţi pe o listă nominală, pentru a 

facilita o eventuală anchetă epidemiologică.” 

V. După ultimul paragraf al Secţiunii A din Cap.3 ”Măsuri pentru participanţii la competiţia 

chinologică” se introduc două noi paragrafe, cu următorul conţinut: 

”Organizatorii au dreptul ca, la libera lor alegere sau aleatoriu,  să solicite oricărui arbitru, om de 

atac, competitor, însoţitor câini şi, în general, oricărui participant, să dea DECLARAŢIA PE 

PROPRIA RĂSPUNDERE pentru prevenirea şi combaterea infectării cu virusul SARS-CoV-2 cu 

ocazia organizării şi desfăşurării competiţiilor chinologice, exclusiv pe formularul tipizat anexat 

prezentului regulament.” 

”Pe cale de consecinţă, toţi participanţii la competiţiile chinologice (arbitri, oameni de atac, 

competitori, însoţitori câini etc.) au obligaţia ca, la liberă alegere a organizatorilor sau ca urmare a 

desemnării aleatorii de către organizatori,  să completeze cu date reale şi complete formularul 

tipizat anexat prezentului regulament ce conţine declaraţia pe proprie răspundere, să semneze şi 

să predea formularul tipizat organizatorilor la momentul efectuării activităţiilor de triaj 

epidemiologic.” 
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VI. Primul paragraf al Secţiunii B din Cap.3 ”Măsuri pentru participanţii la competiţia 

chinologică” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”Participanţii trebuie să respecte cel puţin următoarele reguli de igienă: 

- purtarea măştii de protecţie, în aşa fel încât aceasta să acopere nasul şi gura, 

- dezinfectarea mâinilor cel puţin o dată pe oră pe toată durata competiţiei 

chinologice, cu dezinfectanţii puşi la dispoziţie gratuit de către organizatori, 

- evitarea atingerii cu mâinile nedezinfectate a nasului, a gurii şi zonei din jurul 

ochilor,  

- evitarea atingerii cu mâinile a suprafeţelor comune (balustrade, mânere, clanţe 

etc), 

- păstrarea unei distanţe fizice de cel putin 1,5 m faţă de ceilalţi participanţi, 

- evitarea schimbului de echipamente, săpun, sticle cu apă şi alte articole 

personale între competitori,  

- evitarea contactului fizic - strângeri de mână, îmbrăţişări etc. 

- monitorizarea continuă a propriei stări de sănătate şi anunţarea promptă a 

personalului medical în cazul în care constataţi că manifestaţi simptome specifice infectării cu 

virusul SARS-CoV-2, respectiv febra, lipsa gust şi/sau miros, tuse, dureri de gat. 

VII. Singurul paragraf al Secţiunii C din Cap.3 ”Măsuri pentru participanţii la competiţia 

chinologică” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”Reprezentanţii presei care asistă la competiţie trebuie să respecte toate normele de igienă, 

prevăzute de regulament.” 

VIII. După Cap. 5 se introduce Cap. 6 care va avea următoarea denumire marginală şi cuprins: 

”6. Drepturile organizatorilor 

Organizatorii au dreptul: 

- să interzică oricărui participant accesul în spaţiile deschise sau închise în care se desfăşoară 

competiţiile chinologice, şi 

- să solicite oricărui participant părăsirea acestor spaţii, şi 

- să evacueze forţat din aceste spaţii orice participant, 

 în cazul în care constată, din oficiu sau ca urmare a informării lor de către alţi participanţi, că 

participantul respectiv încalcă oricare dintre obligaţiile care îi revin potrivit prezentului 

regulament şi în special că: 

1. refuză să poarte masca de protecţie, atât la accesul cât şi în toată perioada de 

timp în care se află în spaţiile deschise sau închise în care se desfăşoara competiţiile 

chinologice, 

2. refuză să se supună triajului epidemiologic la intrarea în spaţiile deschise sau 

închise în care se desfăşoară competiţiile chinologice, 
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3. refuză să îşi dezinfecteze mâinile cu dezinfectanţii puşi la dispoziţie gratuit de 

către orgnizatori, cu ocazia accesului în spaţiile deschise sau închise în care se desfăşoară 

competiţiile chinologice, 

4. refuză să completeze formularul tipizat anexat prezentului regulament ce conţine 

declaraţia pe proprie răspundere, 

5. nu furnizează toate datele solicitate prin formularul tipizat anexat prezentului 

regulament ce conţine declaraţia pe proprie răspundere, 

6. furnizează date nereale în cuprinsul formularului tipizat anexat prezentului 

regulament ce conţine declaraţia pe proprie răspundere, 

7. refuză să semneze sau să înmâneze organizatorului formularul tipizat anexat 

prezentului regulament ce conţine declaraţia pe proprie răspundere, 

8. bifează casuţa ”DA” la oricare dintre rubricile din formularul tipizat anexat 

prezentului regulament ce conţine declaraţia pe proprie răspundere.” 

IX. Se aprobă formularul tipizat ce conţine declaraţia pe proprie răspundere. 

X. Regulamentul A.Ch.R. de prevenire şi gestionare a infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2 cu 

ocazia organizării şi desfăşurării competiţiilor chinologice înscrise în calendarul competiţional 

2021 (inclusiv cele de lucru sau de club) adoptat prin Decizia nr. 13/28.02.2021 va fi actualizat 

conform modificărilor de mai sus, iar forma s-a actualizată va fi publicată pe site-ul A.Ch.R., în 

secţiunea ”Regulamente”. 

 

Decizia nr. 15/26.04.2021 

  

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 15.05.2021, ora 10.00 a.m., cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea raportului de activitate A.Ch.R. pentru perioada 2017 - 2020; 

2. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar al anului 

2019, 2020; 

3. Aprobarea bilanţului financiar – contabil 2019, 2020; 

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021; 

5.  Descărcarea de sarcini a Consiliului Director; 

6.  Alegerea pentru următorul mandat de 4 ani a Consiliului Director, Comisiei de 

Cenzori și Comisiei de Etică și Disciplină; 

7.  Diverse 
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. Decizia nr. 16/26.04.2021 

 Membrii Consiliului Director au luat în discuție cererea de afiliere a Asociaţiei Euro Club Mioritic 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. 17/26.04.2021 

 Membrii Consiliului Director au luat în discuție cererea de afiliere a Asociaţiei Euroclub Tibetan Mastiff 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. 18/26.04.2021 

 Membrii Consiliului Director au luat în discuție cererea de afiliere a Asociaţiei Chinologice Harghita 

Hardogs 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. 19/26.04.2021 

 Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director validează decizia nr. 1 a Comitetului Executiv 

A.Ch.R. din data de 30.03.2021 şi publicată prin Circulara nr. 7/30.03.2021. 

   

Decizia nr. 20/26.04.2021 

 Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă Regulamentul de creştere al Asociaţiei 

SAO Ciobănesc de Asia Centrală. 
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Decizia Nr. 21/14.05.2021 

Consiliul Director A Ch.R a luat act de Raportul de activitate A.Ch.R. pentru anii 2017- 

2020 - Nr. de înregistrare 406/12.05 2021 

  

Decizia Nr. 22/14.05.2021 

Consiliul Director A.Ch.R. a luat act de Raportul Comisiei de Cenzori pentru exercitiul 

financiar al anului 2019 -  Nr  de  înregistrare 108/13 05 2021 

  

Decizia Nr. 23/14.05.2021 

Consiliul Director A.Ch.R. a luat act de Raportul Comisiei de Cenzori pentru exercitiul financiar al 

anului 2020 -  Nr. de Înregistrare 409 /13 05 2021 

  

Decizia Nr. 24/14.05.2021 

Consiliul Director A.Ch.R a luat act de Bilanțul financiar-contabil pentru anul 2019 - Nr de 

înregistrare 412/13.05. 2021 ; 

  

Decizia Nr. 25/14.05.2021 

Consiliul  Director  A.Ch.R.  a luat  act   „de Bilanțul financiar-contabil pentru anul 2020 – Nr. de 

înregistrare 411/13.05.2021. 

 

Decizia Nr. 26/14.05.2021 

Consiliul Director A.Ch.R a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 - Nr. de 

înregistrare 410/13 05 2021 ; 

  

Aceste documente vor fi supuse spre Înstiintare si aprobare Adunarii Generale  A.Ch.R   !a data de 

15 mai 2021  

 

Decizia nr. 27/15.05.2021 

  

Noul Consiliu Director al A.Ch.R., ales prin vot secret la data de 15.05.2021, 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. 



17 

ŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R. 

ÎN ANUL 2021 
 

 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 

 

Decizia Nr. 28/15.07.2021 

  

Va informam ca noile modalitati de reglementare legala a masurior de prevenire a raspandirii 

virusului SARS-CoV2: 

atat la nivel national, prin intermediul Consiliul National pentru Situatii de Urgenta, cat si la nivel 

judetean, prin intermediul consiliilor judetene pentru situatii de urgenta, 

si in functia de rata de infectare cu virusul SARS-CoV2 la mia de locuitori, 

fac practic imposibila reglementarea CENTRALIZATA  a modalitatilor de organizare si de 

desfasurare a competitiilor chinologice pe durata starii de alerta. 

  

In aceste conditii, incepand de la data publicarii prezentei circulare pe site-ul A.Ch.R., va facem 

cunoscut ca Regulamentul A.Ch.R. de prevenire si gestionare a infectiilor cu virusul SARS-CoV-2 

cu ocazia organizarii si desfasurarii competitiilor chinologice inscrise in  calendarul competitional 

2021 (inclusiv cele de lucru sau de club) se completeaza/modifica, DE DREPT, fara indeplinirea 

altor formalitati, cu toate acele reglementari adoptate de autoritatile nationale si locale pentru 

prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV2. 

  

In concret, atat inainte cat si pe perioada organizarii si desfasurarii competitiilor chinologice, 

fiecare organizator se va informa si va asigura respectarea tuturor reglementarilor locale si 

nationale ce vor fi aplicabile, in functie de rata de infectare cu virusul SARS-CoV2 la mia de 

locuitori din zonele in care se vor organiza competitiile chinologice, precum si respectarea 

Regulamentului A.Ch.R. de prevenire si gestionare a infectiilor cu virusul SARS-CoV-2 cu ocazia 

organizarii si desfasurarii competitiilor chinologice inscrise in  calendarul competitional 2021 

(inclusiv cele de lucru sau de club). 

  

Forma actualizata a Regulamentului A.Ch.R. de prevenire si gestionare a infectiilor cu virusul 

SARS-CoV-2 cu ocazia organizarii si desfasurarii competitiilor chinologice inscrise in  calendarul 

competitional 2021 (inclusiv cele de lucru sau de club) va fi publicata pe site-ul A.Ch.R., in 

sectiunea ”Regulamente” 
 

Decizia nr. 29/03.08.2021 

  

Se aprobă cu majoritate de voturi cererea de adeziune la A.Ch.R. a Asociației  Chinologice Sud-

Vest a Județului Olt. 

 

Decizia nr. 30/03.08.2021 

  

Se aprobă cu unanimitate de voturi achiziționarea unui autoturism nou de acceiași clasă cu 

autoturismul Fiat Doblo deja inutilizabil (an de fabricație 2006, peste 300.000 km). 
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Decizia nr. 31/03.08.2021 

  

Se aprobă regulamentele de creștere ale cluburilor Russian Karolek Caucazian Club și Asociația 

S.A.O. – Ciobănesc de Asia Centrală.  

  

Decizia nr. 32/03.08.2021 

  

Regulamentele de selecție existente la această oră se suspendă urmând a fi revizuite în totalitate 

de Asociația Chinologică Română.  

  

Decizia nr. 33/03.08.2021 

  

Un regulament tip pentru selecție va fi elaborat de A.Ch.R și transmis cluburilor de rasă în vederea 

discutării și însușirii. 

  

Decizia nr. 34/03.08.2021 

  

Consiliul Director va ajuta crescătorii bulgari pentru obținerea de pedigree dar numai după ce 

Federația Chinologică Internațională (F.C.I.)  va adopta o decizie finală în acest sens. 

  

Decizia nr. 35/03.08.2021 

  

Consiliul Director admite cererea Clubului Național de Terrieri ca în adăugarea condițiilor 

Regulamentului de Creștere A.Ch.R. pentru rasele de grupa a treia (exceptând rasele de tip bull) 

să existe obligativitatea obținerii unui calificativ excelent la competițiile de club organizate de Clubul 

Național de Terrieri. Această regulă urmează a fi aplicată începând cu data de 01 ianuarie 2022. 

 

Decizia nr. 36/1.08.2021 

  

-  Finantarea in sistem leasing a unui autoturism Citroen Berlingo, nou, serie sasiu 

VR7ECYHT2MN531326 de la EURIAL INVEST SRL,  prin societatea de leasing BRD 

SOGELEASE IFN S.A. in concordanta cu conditiile prezentate in cererea Asociatiei Chinologice 

Romane, acceptata de BRD SOGELEASE IFN S.A; 

Imputernicirea d-lui Adrian Bobancu in calitate de secretar, legitimat prin C.I., seria RX, Nr. 741980, 

eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 pentru semnarea contractului de leasing si a tuturor documentelor 

necesare finantarii, inclusiv dar fara a se limita la contractul de achizitie/vanzare-cumparare/ 

comanda; 

Semnatura d-lui Adrian Bobancu va angaja in mod legal asociatia. 
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Decizia Nr. 37/07.09.2021 

  

Se aproba recomandarea Comisiei de Etica si Disciplina continuta in Hotararea din 26.01.2021, 

pronuntata in dosarul nr. 6-CED-2020 si dispune respingerea, ca inadmisbila, a sesizarii  nr. 261 / 

2020 formulate de catre reclamantul Suciu Sebastian Marius impotriva paratilor Asociatia 

Chinologica Metropolitana Oradea si Mitra Calin Valentin, pentru motivele precizate in sus-

mentionata hotarare si redate in continuare, pe care Consiliul director si le insuseste in totalitate: 

”Prin sesizarea transmisa prin email, reclamantul Suciu Sebastian Marius a sesizat faptul ca paratii 

Asociatia Chinologica Metropolitana Oradea si Mitra Calin Valentin au incalcat prevederile 

Regulamentului Cartii Origine A.Ch.R. privind neobtinerea actelor de origine pentru un caine rasa 

Ciobanesc german, primit cu titlu de donatie de la familia Mester. 

Prin citatia din 09.01.2021, transmisa reclamantului prin email, Comisia i-a pus acestuia  in vedere 

sa regularizeze sesizarea, in sensul de a depune sesizarea si inscrisurile care trebuiesc atasate 

acesteia conform prevederilor art. 5 alin. 2 si 3 din Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina, 

NUMAI prin curier rapid, pe adresa Ilfov, 077041, Chiajna (Dudu), str. Salcamilor nr. 20A sau prin 

email DACA SI NUMAI DACA sunt semnate cu o semnatura electronica generata de un certificat 

digital de semnatura electronica extinsa. 

La data de 18.01.2021, reclamantul a transmis prin email o precizare prin care a aratat ca ”Email-ul 

pe care vi l-am trimis prima dată si care relata situatia în care mă aflam cu privire la refuzul Asoc. 

Ch. Metrop. Oradea de a-mi elibera o carte de origine română pt cățelul meu, a fost în fapt o 

solicitare pe care vi-am adresat-o personal, dle Bagia Lucia, nu comisiei de etică și vă întrebam ce 

să fac!!! Personal am depus o plângere penală la IPJ Bihor împotriva președintelui AChMOradea si 

astept ca organele de urmarire penală să clarifice situația. Cât priveste activitatea/procesul/analiza 

pe care o desfășurați dumneavoastră, pe plan intern, nu mă pot pronunța și nici nu voi participa la 

ea până când nu voi avea un pctvd din partea organelor de urmarire penală...Cu stimă!” 

Fata de precizarile reclamantului, Comisia a constatat ca sesizarea acestuia NU a fost adresata 

Comisiei de Etica si Disciplina, ci domnului Bagia Lucian, astfel incat aceasta excede competentei 

Comisiei 

Cu toate acestea, Comisia constata ca pentru ca sesizarea reclamantului sa fie analizata de catre 

Comisie si transmisa de catre Consiliul director in baza dispozitiilor art. 10 alin. 5 lit. G din 

Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina, era necesar ca MAI INTAI reclamantul sa o 

regularizeze, respectiv sa depuna sesizarea, documentele atasate acesteia si formularul privind 

informarea in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in original sau avand atasate 

semnaturi electronice extinse, precum si sa faca dovada platii taxei de examinare de 500 lei. 

Comisia a constata ca reclamantul NU a regularizat sesizarea asa cum i-a fost pus in vedere prin 

citatia din 09.01.2021. 

Avand in vedere ca sanctiunea pentru neregualizarea sesizarii este respingerea acesteia ca 

inadmisibila, NU se mai impune efectuarea de demersuri procedurale pentru cercetarea sesizarii in 

fond, Comisia de Etica si Disciplina urmand sa sa pronunte asupra inadmisibilitatii sesizarii, 

conform dispozitiilor art. 10 alin. 5 lit. C par. (ii) si (iv) din Regulamentul Comisiei de Etica si 

Disciplina, propunand Consiliului director A.Ch.R. respingerea, ca inadmisbila, acesteia.” 
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Decizia Nr. 38/07.09.2021 

  

Se aproba recomandarea Comisiei de Etica si Disciplina continuta in Hotararea din 13.07.2021, 

pronuntata in dosarul nr. 7-CED-2021 si dispune respingerea, ca inadmisbila, a sesizarii  nr. 214 / 

2021 formulata de catre reclamantul Margineanu Calin Lucian impotriva paratei Cristina Epuras, 

pentru motivele precizate in sus-mentionata hotarare si redate in continuare, pe care Consiliul 

director si le insuseste in totalitate: 

”Prin sesizarea nr. 214 / 2021, transmisa prin email, reclamantul Margineanu Calin Lucian a sesizat 

faptul ca parata Cristina Epuras, in calitate de arbitru A.Ch.R., a incalcat prevederile 

Regulamentului A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari pentru expozitii si comisari/secretari 

pentru examene de lucru, cu ocazia desfasurarii competitiilor canine din 24.06.2017 – 

A.Ch.Harghita Hardogs, 15-16.07.2017 – A.Ch.Covasna, cand parata, conform sustinerilor 

reclamantului, i-a criticat arbitrajele, doua dintre acestea fiind efectuate asupra unui caine din rasa 

English Cocker Spaniel aflat in proprietatea paratei, caine care a fost inscris si la competitia din 

20.09.2020 la care parata a arbitrat. 

Reclamantul a indicat prin sesizare ca parata a incalcat prevederile Sectiunii I.10 lit. A alin. 2 

paragrafele 2 si 9 din Regulamentul A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari pentru expozitii si 

comisari/secretari pentru examene de lucru, solicitand Comisiei sa analizeze si sa ia masurile 

necesare in vederea sistarii acestui tip de comportament. 

Prin citatia din 23.05.2021, transmisa reclamantului prin email la adresa indicata in curprinsul 

sesizarii, i s-a pus in vedere reclamantului sa transmita sesizarea, documentele atasate acesteia si 

formularul privind informarea in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in original sau 

avand atasate semnaturi electronice extinse, precum si sa faca dovada platii taxei de examinare de 

500 lei, sub sanctiunea respingerii sesizarii ca inadmisibila. 

La data de 08.06.2021, Comisia a admis cererea de amanare solicitata de catre reclamant si i-a 

acordat acestuia termen pana la data de 13.07.2021 sa regularizeze sesizarea. 

La termenul din 13.07.2021, Comisia a constatat ca reclamantul NU a regularizat sesizarea si ca 

acesta NU a fost prezent in sedinta. 

Comisia constata ca pentru ca sesizarea reclamantului sa fie analizata de catre Comisie este 

necesar ca MAI INTAI reclamantul sa o regularizeze, respectiv sa depuna sesizarea, documentele 

atasate acesteia si formularul privind informarea in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter 

personal in original sau avand atasate semnaturi electronice extinse, precum si sa faca dovada 

platii taxei de examinare de 500 lei. 

Avand in vedere ca sanctiunea pentru neregualizarea sesizarii este respingerea acesteia ca 

inadmisibila, NU se mai impune efectuarea de demersuri procedurale pentru cercetarea sesizarii in 

fond, Comisia urmand sa sa pronunte asupra inadmisibilitatii sesizarii, conform dispozitiilor art. 10 

alin. 5 lit. C par. (ii) si (iv) din Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina, propunand Consiliului 

director A.Ch.R. respingerea, ca inadmisbila, acesteia.” 
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Decizia Nr. 39/07.09.2021 

  

Se aproba recomandarea Comisiei de Etica si Disciplina continuta in Hotararea din 17.08.2021, 

pronuntata in dosarul nr. 8-CED-2021 si dispune admiterea sesizarii  222 / 2021, formulata de catre 

reclamanta Vlad Ana Maria, impotriva paratei Epuras Cristina si, in temeiul dispozitiilor Sectiunii 

I.11 alin. 3 par.2 din Regulamentul A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari pentru expozitii si 

comisari/secretari pentru examene de lucru, aplica paratei Epuras Cristina sanctiunea cu 

suspendarea arbitrului pentru o perioada de 2 ani de la data aplicarii sanctiunii, pentru motivele 

precizate in sus-mentionata hotarare si redate in continuare, pe care Consiliul director si le 

insuseste in totalitate: 

”Prin sesizarea nr. 222 / 2021 regularizata, reclamanta Vlad Ana maria a invocat incalcarea de 

catre parata Epuras Cristina, in calitate de arbitru A.Ch.R., cu ocazia competitiilor chinologice 

C.A.C.I.B. Dracula Dog Show din data de 12.09.2020, C.A.C. Transilvania Dog Show din data de 

13.09.2020 si C.A.C. Giurgiu din data de 20.09.2020, a dispozitiilor Sectiunii I.10 din Regulamentul 

A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari pentru expozitii si comisari/secretari pentru examene de 

lucru, cu denumirea marginala ”Conduita arbitrilor”, respectiv a lit. A alin. 2 paragraful 9, potrivit cu 

care ”Un arbitru nu are voie sa inscrie un caine sau sa prezinte un caine la o expozitiie/competitie 

la care oficiaza.”. 

Parata, in calitate de arbitru international pentru toate rasele, a arbitrat la competitiile chinologice 

C.A.C.I.B. Dracula Dog Show din data de 12.09.2020, C.A.C. Transilvania Dog Show din data de 

13.09.2020 si C.A.C. Giurgiu din data de 20.09.2020, asa cum rezulta din rapoartele de arbitraj ce 

contin parafa si semnatura paratei, din autorizatiile de arbitraj emise de Colegiul de arbitri A.Ch.R., 

precum si din recunoasterea facuta in acest sens de catre parata prin intampinare. 

In competitiile mai sus mentionate au fost inscrisi de catre parata urmatorii caini ce sunt 

proprietatea acesteia: 

- Golden Lords Gin&Pepsi Power Of Revenge, rasa English Cocker Spaniel, COR A 5853-19/005, 

microcip 642099000664254, la competitia chinologica C.A.C.I.B. Dracula Dog Show din data de 

12.09.2020, sub numarul de catalog 332, la competitia chinologica C.A.C. Transilvania Dog Show 

din data de 13.09.2020, sub numarul de catalog 257 si la competitia chinologica C.A.C. Giurgiu din 

data de 20.09.2020, sub numarul de catalog 232 

- Del Papiol She Loves You, rasa Bulldog, COR A 2323-19/149, microcip 941000021917343, la 

competitia chinologica C.A.C. Giurgiu din data de 20.09.2020, sub numarul de catalog 89 

Apararea paratei din intampinare potrivit cu care aceasta NU a fost handler-ul acelor caini 

(concurentul) se coroboreaza cu raspunsul Asociatiei Chinologice a Judetului Mures, in sensul ca 

la cele doua competitii chinologice de la Tg, Mures cainele proprietatea paratei a fost prezentat in 

ring de catre fiica paratei. 

Cu toate acestea, apararea paratei va fi inlaturata de catre Comisie, intrucat dispozitia 

regulamentara invocata de catre reclamanta ca fiind incalcata de catre parata priveste doua situatii 

diferite, respectiv inscrierea unui caine SAU prezentarea unui caine la o competitie la care arbitrul 

oficiaza, or la cele 3 competitii la care a arbitrat parata, aceasta a inscris doi dintre cainii 

proprietatea sa. 
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Aparararea paratei ca cainii inscrisi in competitii NU au fost arbitrati la ringurile in care aceasta a avut 

calitatea de arbitru urmeaza a fi de asemenea inlaturata avand in vedere ca prevederea regulamentara NU 

face distinctie nici la ce ringuri sunt inscrisi cainii arbitrului in competitiile in care acesta arbitreaza si nici cine 

ii arbitreaza, astfel incat o astfel de distinctie nu poate fi validata in virtutea principiului de drept ”ubi lex non 

distinguit nec nos distinguere debemus” (acolo unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie sa distinga). 

Comisia NU va primi nici apararea paratei potrivit cu care atata vreme cat organizatorii competitiilor 

chinologice si delegatii A.Ch.R. nu au sesizat nicio neregularitate sau incalcare a regulamentelor cu privire la 

inscriere cainilor proprietatea paratei de catre aceasta, inseamna ca NU au existat incalcari ale 

regulamentelor de catre parata. 

In acest sens, Comisia atrage atentia paratei ca aceasta, in calitate de arbitru international pentru toate 

rasele, avea obligatia sa respecte dispozitiile Sectiunii I.10 lit. A alin. 2 paragraful 9 din Regulamentul A.Ch.R. 

privind arbitri, comisari/secretari pentru expozitii si comisari/secretari pentru examene de lucru si sa NU 

depuna formularele de inscriere la cele 3 competitii la care stia ca va arbitra, indiferent daca organizatorii 

competitiilor si delegatii A.Ch.R. la aceste competitii ar fi observat sau nu incalcarea prevederilor mai sus-

mentionate. 

Mai mult decat atat, nesemnalarea de catre organizatorii competitiilor si delegatii A.Ch.R. la aceste competitii 

a incalcarilor comise de catre parata NU ii valideaza acesteia comportamentul neregulamentar, caci NU 

exista nicio prevedere regulamentara in acest sens. 

Nu in ultimul rand, Comisia arata ca potrivit dispozitiilor Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina orice 

persoana interesata poate sesiza Comisia despre o incalcare a regulamentelor A.Ch.R. in termen de maxim 1 

an de la data savarsirii presupusei incalcari. 

In fine, Comisia retine ca potrivit dispozitiilor cuprinse in Cap.XI art. 1 lit. B din Regulamentul A.Ch.R. pentru 

competitii canine (in forma aflata in vigoare la data faptelor ce fac obiectul sesizarii), pe langa alte atributii, 

delegatul A.Ch.R. ”Verifica daca organizatorii au respectat toate regulamentele si dispozitiile speciale A.Ch.R. 

si F.C.I., daca acestea s-au aplicat si in timpul competitiei si dispune toate masurile necesare pentru 

respectarea lor.”. 

Comisia retine astfel ca parata NU a avut calitatea de organizator al competitiilor respective – pentru ca 

aceasta dispozitie regulamentara sa fie aplicabila –, ci pe cea de arbitru si de proprietar al cainilor mentionati 

in sesizare cataloagele si celelalte documente emise cu ocazia organizarii si desfasurarii celor 3 competitii 

chinologice. 

Mai mult, Comisia constata ca scopul prevederii regulamentare de mai sus NU este acela de a 

transforma delegatul A.Ch.R. intr-un auditor general si in acelasi timp aplecat asupra tuturor 

detaliilor competitiei chinologice (inclusiv in a verifica daca competitorii si-au inscris cainii cu 

respectarea dispozitiilor regulamentului respectiv), caci acest lucru este practic imposibil de realizat 

in timpul competitiilor chinologice, nefiind deci, in mod evident, atributia delegatului A.Ch.R. de a 

verifica conformitatea tuturor cererilor de inscriere in competitie cu Regulamentul A.Ch.R. pentru 

competitii canine. 

Comisia va inlatura si apararea paratei cu privire la existenta unei cutume potrivit cu care si alti 

arbitri si-au inscris cainii ai caror proprietari sunt in expozitiii nationale sau internationale unde au 

fost arbitrati, respectand conditia etica potrivit careia exemplarul canin sa nu fie arbitrat de insusi 

proprietarul sau. 
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In motivarea sa, Comisia va avea in vedere dispozitiilor art. 1 C.civ., potrivit cu care: 

”(1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzantele si principiile generale ale dreptului. 

(2) In cazurile neprevazute de lege se aplica uzantele, iar in lipsa acestora, dispozitiile legale 

privitoare la situatii asemanatoare, iar cand nu exista asemenea dispozitii, principiile generale ale 

dreptului. 

(3) In materiile reglementate prin lege, uzantele se aplica numai in masura in care legea trimite in 

mod expres la acestea. 

(4) Numai uzantele conforme ordinii publice si bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de 

drept. 

(5) Partea interesata trebuie sa faca dovada existentei si a continutului uzantelor. Uzantele 

publicate in culegeri elaborate de catre entitatile sau organismele autorizate in domeniu se 

prezuma ca exista, pana la proba contrara. 

(6) In sensul prezentului cod, prin uzante se intelege obiceiul (cutuma) si uzurile profesionale.” 

Comisia constata ca prin interpretarea per a contrario a dispozitilor art. 1 alin. 2 C.civ., pentru ca o 

astfel de cutuma sa existe si sa isi produca efecte, este necesar ca situatiile in care se aplica 

cutuma sa constituie ”cazuri neprevazute de lege”, adica, in cazul de fata, stuatii neprevazute de 

Regulamentul A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari pentru expozitii si comisari/secretari pentru 

examene de lucru, or acest regulament, in Sectiunea I.10 lit. A alin. 2 paragraful 9 prevede in mod 

expres ca arbitri nu au voie sa inscrie sau sa sa prezinte un caine la o competitie la care oficiaza, 

fara a distinge la ce ringuri sunt inscrisi cainii si cine ii arbitreaza. 

In al doilea rand, intrucat obligatia arbitrilor de a nu inscrie si de a nu prezenta proprii caini in 

competitiile in care arbitreaza este un caz prevazut de Regulamentul A.Ch.R. privind arbitri, 

comisari/secretari pentru expozitii si comisari/secretari pentru examene de lucru, uzanta (cutuma) 

invocata de catre parata nu s-ar putea aplica decat daca Regulamentul A.Ch.R. privind arbitri, 

comisari/secretari pentru expozitii si comisari/secretari pentru examene de lucru ar trimite in mod 

expres la aceasta cutuma, asa cum dispun in mod expres prevederile art. 1 alin. 3 C.civ., or o astfel 

de trimitere NU exista. 

In ultima instanta, cutuma invocata de catre parata in aparare nu poate fi primita intrucat potrivit 

dispozitiilor art. 1 alin. 4 C.civ., ”numai uzantele conforme ordinii publice si bunelor moravuri sunt 

recunoscute ca izvoare de drept”, or cutuma invocata de catre parata este contrara atat ordinii 

publice (stabilite de Regulamentul A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari pentru expozitii si 

comisari/secretari pentru examene de lucru) cat si bunelor moravuri, caci nu se mai poate vorbi 

despre impartialitatea arbitrilor si a arbitrajelor efectuate de un arbitru asupra cainelui ce este 

proprietatea unui coleg arbitru ce arbitreaza in aceeasi competitie chinologica. 

Mai mult decat atat, o astfel de cutuma NU exista si din perspectiva faptului ca in activitatea sa 

recenta, Comisia a constatat alte doua incalcari similare ale dispozitiilor Sectiunii I.10 lit. A alin. 2 

paragraful 9 din Regulamentul A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari pentru expozitii si 

comisari/secretari pentru examene de lucru de catre alti doi arbitri. 

Fata de cele de mai sus, Comisia constata ca reclamanta a incalcat, in mod repetat, dispozitiile 

Sectiunii I.10 lit. A alin. 2 paragraful 9 din Regulamentul A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari 

pentru expozitii si comisari/secretari pentru examene de lucru cu ocazia competitiilor chinologice 

C.A.C.I.B. Dracula Dog Show din data de 12.09.2020, C.A.C. Transilvania Dog Show din data de 

13.09.2020 si C.A.C. Giurgiu din data de 20.09.2020, la care aceasta a avut calitatea de arbitru si 

la care a inscris doi dintre cainii proprietatea sa. 
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Comisia NU a identificat, iar parata NU a indicat Comisiei eventuale cauze de inlaturare a raspunderii pentru 

incalcarile comise. 

In ceea ce priveste vinovatia paratei, Comisia a constatat ca parata a actionat cu intentie directa in incalcarea 

prevederilor regulamentare, caci din intampinarea paratei rezulta ca aceasta stia ca inscrierea cainilor 

proprietatea sa la competitiile chinologice unde arbitreaza este prohibita de prevederile regulamentare, insa a 

incercat sa le eludeze invocand, pe de o parte, culpa sau lipsa de vigilenta a organizatorilor competitiilor 

chinologice si a delegatilor A.Ch.R. si, pe de alta parte, o cutuma neconforma ordinii publice si bunelor 

moravuri. 

In aceste conditii, in aplicarea principiului individualizarii sanctiunii, Comisia va avea in vedere in primul rand 

sanctiunile care pot fi aplicate arbitrilor de Consiliul director A.Ch.R. conform dispozitiilor Sectiunii I.11 din 

Regulamentul A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari pentru expozitii si comisari/secretari pentru examene 

de lucru. 

1. mustrare scrisa, cu sau fara avertismentul de excludere a arbitrului in cazul in care savarseste o noua 

abatere in decurs de 1 an de la data aplicarii sanctiunii cu mustrare scrisa, 

2. suspendarea arbitrului pentru o perioada de timp care nu poate fi mai mare de 2 ani de la data aplicarii 

sanctiunii, 

3. sa nu-i acorde sau sa-i retraga autorizatia de a (mai) arbitra in alta tara pentru o perioada de cel mult 2 ani, 

de la data aplicarii sanctiunii, 

4. excluderea arbitrului din Colegiul de arbitri (radierea din lista arbitrilor A.Ch.R./F.C.I.). 

Din modul de redactare a Regulamentului A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari pentru expozitiii si 

comisari/secretari pentru examene de lucru, Comisia constata ca scopul sanctiunilor prevazute de regulament 

este acela de a preveni savarsirea de noi incalcari ale regulamentului, precum si imprejurarea ca sanctiunile 

sunt masuri de constrangere si mijloace de reeducare a persoanelor sanctionate, masuri si mijloace care se 

aplica gradual. 

In acest sens, Comisia retine ca desi in cazul paratei a mai fost depusa o sesizare privind incalcarea 

Regulamentului A.Ch.R. pentru competitii canine ce a facut obiectul dosarului 7-CED-2021, aceasta sesizare 

NU a fost analizata de catre Comisie si nu va fi avuta in vedere in prezenta cauza intrucat Comisia a hotarat 

sa recomande Consiliului director A.Ch.R. respingerea sesizarii ca inadmisibila, din cauza nu sesizarea in 

discutie NU indeplinea conditiile de fond si de forma ale Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina iar 

reclamanatul NU a regularizat-o 

De asemenea, Comisia retine si ca parata NU a mai fost sanctionata pentru incalcarea regulamentelor 

A.Ch.R. 

Pe de alta parte, Comisia retine ca incalcarea de catre parata a dispozitiilor Sectiunii I.10 lit. A alin. 2 

paragraful 9 din Regulamentul A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari pentru expozitii si comisari/secretari 

pentru examene de lucru a avut loc in mod repetat, respectiv in datele de 12, 13 si 20 septembrie 2020, cu doi 

caini inscrisi de catre parata in competitiile chinologice la care a arbitrat. 

Comisia a retinut, de asemenea, si atitudinea paratei pe parcursul cercetarii sesizarii fata de faptele 

semnalate si dovedite, asa cum rezulta din ultimul paragraf al intampinarii, respectiv ”Apreciez plangerea 

formulata impotriva mea ca fiind de rea-credinta in conditiile in care eu mi-am respectat la timp si intocmai 

toate obligatiile calitatii de arbitru, nu am incalcat vreun regulament si nici nu am avut o atitudine diferita fata 

de cea a colegilor.” 

Avand in vedere ca parata NU si-a asumat responsabilitatea faptelor sale, ca NU a recunoscut faptele 

imputate, ca a incercat sa eludeze dispozitile regulamentare incalcate invocand, pe de o parte, culpa sau 

lipsa de vigilenta a organizatorilor competitiilor chinologice si a delegatilor A.Ch.R. si, pe de alta parte, o 

cutuma neconforma ordinii publice si bunelor moravuri, Comisia constata ca parata NU este constienta de 

amploarea si efectele faptelor sale ce contravin Regulamentului A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari 

pentru expozitii si comisari/secretari pentru examene de lucru, astfel incat aplicarea sanctiunii celei mai 

blande prevazute de acest regulament, respectiv mustrarea scrisa, este considerata de catre Comisie ca NU 

isi va atinge scopul si nici NU va duce la reeducarea paratei. 
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Pe cale de consecinta, avand in vedere incalcarea repetata de catre parata a prevederilor Regulamentului 

A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari pentru expozitii si comisari/secretari pentru examene de lucru, cu 

ocazia a 3 competitii chinologice, din care una cu o conotatie deosebita in chinologia nationala si 

internationala (Dracula Dog Show), Comisia apreciaza ca singura sanctiune care va fi eficienta in cazul 

paratei si care respecta principiul individualizarii sanctiunii este sanctiunea suspendarii paratei pentru o 

perioada de 2 ani de la data aplicarii sanctiunii, prevazuta de Sectiunea I.11 alin. 3 par.2 din Regulamentul 

A.Ch,R. privind arbitri, comisari/secretari pentru expozitiii si comisari/secretari pentru examene de lucru.” 

 

Decizia Nr. 40/07.09.2021 

  

Se aproba recomandarea Comisiei de Etica si Disciplina continuta in Hotararea din 13.07.2021, 

pronuntata in dosarul nr. 9-CED-2021 si dispune respingerea, ca inadmisbila, a sesizarii  nr. FN / 

2021 a sesizarii nr. FN/10.05.2021, formulate de catre reclamanta Dragan Lavinia, pentru motivele 

precizate in sus-mentionata hotarare si redate in continuare, pe care Consiliul director si le 

insuseste in totalitate: 

”Prin sesizarea nr. FN/10.05.2021, reclamanta Dragan Lavinia, a solicitat Comisiei comunicarii unui 

punct de vedere aferent dosarului penal 4129/P/2020. 

Prin citatia din 23.05.2021, transmisa reclamantei prin email la adresa indicata in curprinsul 

sesizarii, i s-a pus in vedere acesteia sa transmita sesizarea, documentele atasate acesteia si 

formularul privind informarea in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in original sau 

avand atasate semnaturi electronice extinse, precum si sa faca dovada platii taxei de examinare de 

500 lei, sub sanctiunea respingerii sesizarii ca inadmisibila. 

La data de 08.06.2021, Comisia a admis cererea de amanare solicitata de catre reclamanta si    i-a 

acordat acesteia termen pana la data de 13.07.2021 sa regularizeze sesizarea. 

La termenul din 13.07.2021, Comisia a constatat ca reclamanta NU a regularizat sesizarea si ca 

acesta NU a fost prezenta in sedinta. 

Cu toate acestea, Comisia constata ca pentru ca sesizarea reclamantului sa fie analizata de catre 

Comisie si transmisa de catre Consiliul director in baza dispozitiilor art. 10 alin. 5 lit. G din 

Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina, era necesar ca MAI INTAI reclamanta sa o 

regularizeze, respectiv sa depuna sesizarea, documentele atasate acesteia si formularul privind 

informarea in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in original sau avand atasate 

semnaturi electronice extinse, precum si sa faca dovada platii taxei de examinare de 500 lei. 

Avand in vedere ca sanctiunea pentru neregualizarea sesizarii este respingerea acesteia ca 

inadmisibila, NU se mai impune efectuarea de demersuri procedurale pentru cercetarea sesizarii in 

fond, Comisia urmand sa sa pronunte asupra inadmisibilitatii sesizarii, conform dispozitiilor art. 10 

alin. 5 lit. C par. (ii) si (iv) din Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina, propunand Consiliului 

director A.Ch.R. respingerea, ca inadmisbila, acesteia.” 

 

Decizia Nr. 41/07.09.2021 

  

In urma discuțiilor avute pe marginea solicitărilor venite din teritoriu, cu unanimitate de voturi 

Consiliul director A.Ch.R. aprobă Calendarul competitiilor nationale si internationale de frumusete 

pentru anul 2022 si 2023 (partial). (Anexa 1 si Anexa 2) 
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 DECIZII ALE CONSILIUL DIRECTOR 

 

Decizia nr. 42/20.10.2021 

  

Faţă de cererea de adeziune a Asociaţiei Clubului Retrieverilor şi Câinilor de Apă, Consiliul 

Director va solicita mai multe date şi informaţii de natură chinologică pentru a se putea pronunţa cu 

privire la acordarea avizului preliminar. 

  

Decizia nr. 43/20.10.2021 

  

În urma analizei documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţie de către Cartea de Origine 

Română, prin preşedintele acesteia, doamna Daniela Radu se impune revenirea asupra 

comunicării respingerii cererii de înregistrare a cuibului şi de eliberare a documentelor de origine 

pentru puii menţionaţi în declaraţia de montă şi fătare nr. 52/07.07.2021 depusă de A.eh.Harghita 

Hardogs la C.O.R. cu borderoul nr. 22/08.07 .2021 

Cu toate acestea, documentele şi informaţiile existente demonstrează ca se impune ca. în temeiul 

dispoziţiilor art. 18 alin. 2 din Regulamentul C.O.R., să fie respinsă cererea de înregistrare a 

cuibului şi de elibera re a documentelor de origine pentru puii menţionati în declaraţia de montă şi 

fătare nr. 52/07.07.2021 depusă de A.Ch.Harghita Hardogs la C.O.R. cu borderoul  nr. 

22/08.07.2021, pentru  următoarele  considerente. 

Se constată încălcarea dispoziţiilor art. 9 alin. 2 din Regulamentul C.O.R. care prevăd că "...D.M .F. 

va fi vizată de către asociaţia chinologică sau clubul membru A.Ch.R., din care face parte 

declarantul proprietarul femelei genitoare şi transmisă C.O.R. în termen de maxim 90 de zile de la 

data naşterii puilor. În cazul în care se întârzie depunerea D.M.F., aceasta trebuie să fie însoţită de 

documente justificative,  vizate de asociaţia/clubul din care face parte ..." 

Termenul de 90 de zile a fost depaşit, întrucât din DMF rezultă că data fătării a fost 18.02.2021, iar 

data borderoului cu care A.Ch.Harghita Hardogs a trimis documentele este 08.07.2021, iar între 

actele tri mise de A.Ch.Harghita Hardogs nu  există niciun document care să justifice întârzierea. 

Se constată şi încălcarea prevederile art. 3 alin. 2 din Regulamentul C.O.R. conform cu care "(2) 

C.O.R. prestează servicii numai pentru persoanele fizice care sunt membre ale unor 

asociaţii/cluburi membre A.Ch.R." 

A.Ch.Harghita Hardogs şi-a pierdut, de drept, calitatea de membru al A.Ch.R. la data 

de 31.03.2020, ca urmare a neplăţii cotizaţiei anuale, calitate pe care şi-a redobândit-o cu ocazia 

Adună rii generale a membrilor A.Ch.R. de la Sibiu, din data de 15 mai a.c. 

Nici la data realizării montei, 18.12.2020 si nici la data fătării, 18.02.2021, A.Ch.Harghita Hardogs 

N U avea calitatea de membru al A.Ch.R., astfel încât crescatoarea NU are cum să beneficieze de 

serviciile C.O.R. pentru câini concepuţi si fătaţi la  date  la  care asociaţia al cărei membru şi 

preşedinte este dânsa NU era membru A.Ch.R. 

Chiar dacă crescătoarea a depus DMF la A.Ch.Harghita Hardogs la data de 07.07.2021, adică 

după data la care această asociaţie a redevenit membru A.Ch.R., înregistrarea, vizarea şi 

transmiterea DMF de către aceasta  asociaţie către C.O.R. este neregulamentară şi nu poate fi 

luată în considerare pentru înregistrarea cuibului şi eliberarea actelor de origine, din cauză că s-a 

realizat cu nerespectarea termenului prevazut de art. 18 alin. 2 din regulamentul C.O.R., care este 

de maxim de 90 zile de la data naşterii puilor. 
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Se constată  încălcarea  de către crescatoare  şi a dispoziţiilor  art. 13 paragraful  1 din Regulamentul  de 

creştere FC! "Inseminarea artificială  nu  trebuie utilizată  la animalele care  nu  s-au  reprodus  în  mod  

natural  înainte.  Organizaţiile  naţionale  canine  pot  face excepţii pentru a îmbunătăţi starea de sănătate a 

rasei, pentru bunăstarea  căţelei sau pentru a păstra sau creşte rezerva genetică din cadrul rasei." 

Femela în cauză NU s-a reprodus în mod natural anterior datei inseminării artificiale (18.12.2020), căci la 

acea dată avea doar 1 an, 8 luni şi 18 zile, iar crescatoarea nu a făcut nicio dovadă în acest sens. 

A.Ch.R. nu a aprobat nicio excepţie de la regulamentul FC! în sensul de a permite inseminarea artificială 

înainte de realizarea unei monte naturale. 

Certificatul de inseminare artificială emis de medicul veterinar la data de 11.03.2021 NU conţine menţionarea 

LOCULUI în care s-a realizat inseminarea artificială, prevazută în mod expres de art. 13 paragraful 2 din 

Regulamentul de creştere FC!. 

  

Decizia nr. 44/20.10.2021 

  

Consiliul Director A.Ch.R. a luat act de faptele săvârşite de domnul Lia nei Zosmer, care la începutul anului 

2021 a primit o declaraţie de montă şi fătare şi o sumă consistentă de bani pentru obţinerea actelor aferente 

puilor menţionaţi în respectiva declaraţie, deşi asociaţia pe care o conduce nu mai avea calitatea de membru 

încă de la 31 martie 2020, fapt care ar putea constitui infracţiunea de înşelaciune. Pe cale de consecinţă, 

Consiliul Director A.Ch.R. împuterniceşte pe domnul preşedinte Cristian Ştefănescu să semneze şi să 

transmită instituţiilor abilitate un denunţ penal în acest sens. 

  

Decizia nr. 45/20.10.2021 

  

Cu privire la referatul Asociaţiei Club Mondioring privind organizarea Campionatului Mondial F.C.I. 

Mondioring ce s-a desfăşurat la Pecica, Jud. Arad, în perioada 6 - 10 octombrie 2021, membri Consiliului 

Director A.Ch.R. au luat notă de organizarea în condiţii excelente a acestui eveniment şi doresc să felicite pe 

această cale în mod special pe domnul Adrian Nicolăiţă, preşedintele acestui club, şi echipa sa. 

 

Decizia nr. 46/17.11.2021 

  

Cu unanimitate de voturi Consiliul Director aprobă oferta de realizare a producţiei video de 

prezentare a rasei Ciobănesc Românesc Corb înaintată de compania de producţie Aldahirus. 

  

Decizia nr. 47/17.11.2021 

  

Cu unanimitate de voturi Consiliul Director aprobă susţinerea financiară a activităţii de catagrafiere 

şi evaluare zootehnică pentru rasa Ciobănesc Românesc Corb în perioada noiembrie – decembrie 

2021. 
 

Decizia nr. 48/17.11.2021 

  

Se aprobă recomandarea Comisiei de Etică şi Disciplină conţinută în Hotărârea din 19.10.2021, 

pronunţată în dosarul nr. 10-CED-2021 şi dispune respingerea, ca inadmisbilă, a sesizării  nr. 910 / 

2021 formulată de către reclamanta Cristina Epuraş împotriva pârâţilor Cristian Ştefănescu şi 

Muntean Petru, având ca obiect constatarea încălcării prevederilor Regulamentului A.Ch.R. privind 

arbitri, comisari/secretari pentru expoziții și comisari/secretari pentru examene de lucru la 

competițiile chinologice din 3-4 octombrie 2020 – Focșani, din septembrie 2020 – Tg.Mureș și din 

anul 2019 - Cupa Moldovei Iași, pentru motivele precizate în sus-menționată hotărâre și redate în 

continuare, pe care Consiliul Director și le însușește în totalitate: 
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 ”Prin sesizarea nr. 910 / 2021, transmisă prin email, reclamanta Epuraş Cristina a sesizat faptul ca pârăţii 

Ştefănescu Cristian şi Muntean Petru, în calitate de arbitrii A.Ch.R., au încălcat prevederile Regulamentului 

A.Ch.R. privind arbitri, comisari/secretari pentru expoziţii şi comisari/secretari pentru examene de lucru, cu 

ocazia desfăşurării competiţiile chinologice din 3-4 octombrie 2020 – Focşani, din septembrie 2020 – 

Tg.Mureş şi din anul 2019 - Cupa Moldovei Iaşi, în sensul că: 

             - reclamanta i-a transportat cu mașina personală pe cei doi pârâți, de la București la Focșani, la 

competițiile chinologice din 3-4 octombrie 2020 de la Focșani și că în mașina respectivă se afla și câinele Del 

Papiol She Loves You, care a fost ulterior premiat de către pârâți cu titlurile BEST IN SHOW și SUPREME 

BEST IN SHOW. 

             - cu ocazia competițiilor organizate în septembrie 2020 la Târgu Mureș, pentru care a fost sancționată 

că a înscris un câine aflat în proprietatea sa, rasa Cocker Spaniel Englez, a călătorit de la București la 

Tg.Mureș împreună cu pârâtul Petru Muntean, cel care a arbitrat câinele în expoziția respectivă, încălcând 

astfel regulamentul în vigoare 

             - în cadrul competițiilor chinologice Cupa Moldovei de la lași, din anul 2019, a călătorit cu pârâtul 

Ştefănescu Cristian de la București la Iași, cu autoturismul proprietatea reclamantei, în care se afla și câinele 

Golden Lord's Gin & Pepsi Power of Revenge, aparținând rasei English Cocker Spaniei și că în urma acestei 

călătorii către competiție cu aceeași mașină, pârâtul Ştefănescu Cristian a premiat câinele cu care a călătorit 

cu titlurile de JUNIOR BEST IN SHOW și rezerva BEST IN SHOW. 

 Reclamanta a indicat prin sesizare că pârâții au încălcat prevederile Secțiunii I. 10 - CONDUITA 

ARBITRILOR din regulamentul mai sus menționat, "Fiecare arbitru are un rol important în mediul chinologic. 

Astfel, conduita acestuia trebuie să fie exemplară și ireproșabilă atât în viață sa profesională cât și în cea 

privată. În consecință, [ ... ] Un arbitru nu poate călători la o expoziție/competiție unde urmează să arbitreze 

împreună cu persoane ale căror câini urmează a fi arbitraţi de către acesta[ ... ]". 

 Prin încheierea de ședință din 28.09.2021, Comisia a constatat că sesizarea NU întrunește condițiile de 

formă și de fond prevăzute de Regulamentul Comisiei de Etică și Disciplină și a pus în vedere reclamantei să 

regularizeze sesizarea, în sensul de a transmite (i) sesizarea, (îi) formularul privind informarea în legătură cu 

prelucrarea datelor cu caracter personal - anexă la Regulamentul C.E.D., precum și (iii) dovada plății taxei de 

examinare în valoare de 500 lei (în contul bancar nr. RO44 RNCB 0072 0496 7393 0001 deschis la Banca 

Comerciala Romana, titular Asociația Chinologică Română, CIF 7108760), TOATE ÎN ORIGINAL, pe adresa 

Ilfov, Chiajna, str. Salcâmilor nr. 20A, în atenția Lucian Bagia, 0722.358.392, NUMAI prin curier rapid, sub 

sancțiunea respingerii sesizării că inadmisibila. 

De asemenea, având în vedere caracterul informal al sesizării, Comisia a decis să NU publice numele 

pârâților pe site-ul A.Ch.R. și să NU comunice pârâților sesizarea informală, astfel încât parații să nu fie 

obligați să efectueze demersuri costisitoare pentru exercitarea dreptului său la apărare împotriva unei sesizări 

informale care, dacă nu va fi regularizată, NU va mai fi cercetată pe fond, ci se va propune Consiliului Director 

A.Ch.R. respingerea acesteia ca inadmisibilă, fără ca în acest fel drepturile procesuale ale pârâților să fie 

încălcate. 

 Prin citația din 29.09.2021, transmisă reclamantei prin email la aceeași adresă de email de la care 

reclamanta a transmis inițial sesizarea, i s-a pus în vedere reclamantei să transmită (i) sesizarea, (îi) 

formularul privind informarea în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal - anexa la Regulamentul 

C.E.D., precum și (iii) dovada plății taxei de examinare în valoare de 500 lei, NUMAI prin curier rapid, sub 

sancțiunea respingerii sesizării ca inadmisibilă. 
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Prin aceeași citație, reclamanta a fost înștiințată și că, pe cale de excepție, sesizarea, întâmpinarea și 
orice alte cereri, precum și înscrisurile doveditoare pot fi depuse și prin poşta electronică, la adresa 
lucian.bagia@bagia.ro, DACĂ ȘI NUMAI DACĂ au atașate/încorporate semnături electronice realizate 
cu un certificat digital de semnătură electronică extinsă, în condiiţiile Legii nr. 455/2001, privind 
semnătură electronică și DACĂ sunt atașate mesajului email într-un fișier parolat sau într-o arhivă 
parolată de tip .RAR sau .ZIP, a cărei parolă, din considerente legate de protecția informațiilor și a 
datelor cu caracter personal, va fi transmisă separat de mesajul email, prin telefon, WhatsApp sau SMS 
la numărul telefon 0722-358.392. 

 La data de 18.10.2021, s-a primit de la reclamantă, prin intermediul serviciului de curierat rapid Fan 
Courier, un plic în care s-a aflat originalul sesizării (semnat de către reclamantă pe fiecare pagină) și 
dovada achitării taxei de examinare în valoare de 500 lei. 

La termenul din 19.10.2021, Comisia a constatat că reclamanta NU s-a prezentat în faţa Comisiei și că 
NU a regularizat sesizarea, întrucât NU a transmis la dosar și formularul privind informarea în legătură cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal - anexa la Regulamentul Comisiei de Etică și Disciplină. 

Având în vedere că sancțiunea prevăzută de dispozițiile art. 10 alin 5 lit. C par. (iv) din Regulamentul 
Comisiei de Etică și Disciplină pentru nedepunerea formularului privind informarea în legătură cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal - anexa la Regulamentul Comisiei de Etică și Disciplină este 
respingerea sesizării ca inadmisibilă, Comisia constată că pentru ca sesizarea reclamantei să fie 
analizată era necesar ca MAI ÎNTĂI reclamanta să o regularizeze, așa cum rezultă din interpretarea 
dispozițiilor art. 3 alin. 1 paragraful final din Regulamentul Comisiei de Etică și Disciplină cu aplicarea 
corespunzătoare a dispozițiilor art. 200 alin. 3 C.proc.civ. 

În aceste condiții, NU se mai impune efectuarea de demersuri procedurale pentru cercetarea sesizării în 
fond, Comisia urmând să se pronunțe asupra inadmisibilității sesizării, conform dispozițiilor art. 10 alin. 5 
lit. C par. (iv) din Regulamentul Comisiei de Etică și Disciplină, propunând Consiliului Director A.Ch.R., în 
unanimitate, respingerea sesizării, ca inadmisibilă.” 

 

Decizia nr. 49/17.12.2021 

  

În urma discuțiilor avute pe marginea solicitărilor venite din teritoriu, cu unanimitate de voturi 
membrii Consiliului Director A.Ch.R. aprobă calendarul competiţiilor naționale și internaționale 
de frumusețe pentru anul 2022 precum şi manifestarile competiţionale ale cluburilor de rasă şi 
lucru. (Anexa 1) 

  

Decizia nr. 50/17.12.2021 

  

Membrii Consiliului Director au luat în discuție cererea de afiliere a Asociaţiei Chinologice 
Muntenia – Jud. Buzău 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. 51/17.12.2021 

  

Cu unanimitate de voturi Consiliul Director aprobă modificările aduse contractului de închiriere 
pentru punctul de lucru al Cărţii de Origine Române. 
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AN 2020 2021 
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TOP 10 RASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 

DEUTSCHER 

SCHAFERHUND 
2044 

DEUTSCHER 

SCHAFERHUND 
2285 

SREDNEASIATSKAIA 

OVTCHARKA 
1334 

SREDNEASIATSKAIA 

OVTCHARKA 
1765 

CANE CORSO ITALIANO 1236 CANE CORSO ITALIANO 1488 

KAVKAZSKAIA OVTCHARKA 827 KAVKAZSKAIA OVTCHARKA 805 

CHIEN DE BERGER BELGE 

MALINOIS 
618 LABRADOR RETRIEVER 798 

LABRADOR RETRIEVER 565 
CHIEN DE BERGER BELGE 

MALINOIS 
773 

CIOBANESC ROMANESC DE 

BUCOVINA 
564 GOLDEN RETRIEVER 676 

GOLDEN RETRIEVER 526 ROTTWEILER 669 

ROTTWEILER 486 
CIOBANESC ROMANESC DE 

BUCOVINA 
651 

DEUTSCH KURZHAAR 445 DEUTSCH KURZHAAR 582 
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NR.PUI 2020 2021 

C.R.C. 192 199 

C.R.M. 118 140 

C.R.B. 564 651 

C.R.CORB 372 313 

NR.CUIBURI 2020 2021 
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Repartiţia pe tip de manifestare : 

Numarul de participanţi în manifestările A.Ch.R. în perioada 2020-2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN 2020 2021 

CACIB 6842 11666 

CAC 7412 10953 

EXPO CLUB, 
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72 1882 

TOTAL 14326 24453 
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2020 2021 

R.J.Ch. 448 660 

R.Ch. 875 1559 

R.Ch.C.L. 240 567 

R.Ch.V. 10 35 

TOTAL 1573 2821 

NR.PARTICIP

ANTI 

EXPO 

CLUB 
SELECŢII 

EXAMENE 

UTILITARI 

EXAMENE 

VANATOARE 

2020 97 72 84 361 

2021 887 225 437 333 
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