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ACTIVITATEA CONSILIULUI DIRECTOR A.CH.R. 

IN PERIOADA 2005 – 2012  

Anul 2005 

   

 Aprobarea Regulamentului Expoziţiilor A.Ch.R. 

 Aprobarea traducerilor regulamentelor  IPO şi BH 

 Aprobarea Regulamentului de Creştere A.Ch.R. 

 Aprobarea Regulamentului Comisiei de Disciplină a A.Ch.R. 

  Aprobarea Regulamentului  examen de lucru Copoi Club Român 

 Aprobarea Regulamentului selecţie C.N.C.C.R.C.R.C. 

 Se aprobă  adeziunea C.D.C.- Clubul de Dresaj Canin 

 La data de 06.07.2005 Comitetul General FCI a aprobat  omologarea internaţională a 

Ciobănescului Românesc Mioritic şi a Ciobănescului Românesc Carpatin. 

  

Anul 2006 

  

14.01.2006 - Cluj Napoca : 

  

 Abrogarea punctului 9 din Circulara 4/2002, respectiv : “Consiliul Director a adoptat următoarea 

hotărâre: Un membru (persoană fizică) care doreşte să se transfere dintr-o asociaţie în alta, 

trebuie să obţină acordul scris al asociaţiei de unde pleacă şi acordul asociaţiei unde doreşte să 

se transfere. Aceste documente vor fi prezentate asociaţiei unde se doreşte transferul” 

  Aprobarea noului Regulament al Cărţii de Origine Române. 

 Se hotărăşte modificarea Regulamentului Expoziţiilor şi acordarea a câte unui titlu C.A.C. pe 

fiecare clasă, respectiv  clasa  “Intermediară”, “Deschisă” şi “Muncă”. 

  Se hotărăşte ca într-un judeţ să poată funcţiona doar o singură asociaţie chinologică. 

 Se hotărăşte ca o rasă canină să poată fi reprezentată în A.Ch.R. doar de un singur Club de rasă. 

 Aprobarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul General al Poliţiei şi Asociaţia 

Chinologică Română privitor la prevenirea incidentelor în care sunt implicaţi câini din rasele 

periculoase sau agresive. 

 Se aprobă :  

 Regulamentul TAN 

 Regulamentul de acordare a titlului Campion de Lucru Vânătoare România 

    

 Se hotărăşte ca în data de 20 ianuarie 2007 în localitatea Tg. Mureş să se desfăşoare un stagiu de 

instruire al chinotehniştilor din cadrul asociaţiilor teritoriale. 
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Anul 2007 

 

 Se aprobă regulamentele  

o Dobermann Club – Regulament Expoziţie de Club 

o Clubul de Lucru Vânătoare şi Câini Pontatori – Derby, SOLMS, Examen De Creştere 

pentru Braci Germani cu Păr Scurt 

 Se stabileşte organizarea Simpozionului Naţional pentru câinii Ciobăneşti Româneşti şi a 

Campionatului Naţional pentru câinii Ciobăneşti Româneşti la Suceava  în zilele 13-14 octombrie 

2007; 

 Se adoptă Regulamentul Top Ten; 

 Se adoptă Regulamentul Turneul Campionilor ; 

 Se modifică Regulamentul Expoziţional prin introducerea  EXPOZIŢIILOR DE CAMPIONAT . Se 

modifică procedura de obţinere a titlului de Campion România, începând cu 1.01.2008 : 

o Pentru rasele supuse probei de muncă este nevoie de 3 titluri CAC, unul obţinut în Expoziţie de 

Campionat; 

o Pentru rasele nesupuse probei de muncă este nevoie de 4 titluri CAC, unul obţinut în Expoziţie 

de Campionat. 

 Se introduce în Regulamentul Expoziţional notiunea de EXPOZIŢIE OPEN, unde câinii care au 

obţinut titlul C.A.C.I.B. devin Campioni România, iar câinii care au obţinut titlul R.P.J. devin 

Campioni România Junior; 

 Se aprobă normele privind introducerea şi utilizarea Carnetului de Performanţă; 

 Se aprobă difuzarea Anuarului A.Ch.R. la preţul de 25 RON, şi distribuirea pe bază de factură a 

acestuia către asociaţiile teritoriale şi cluburile de rasă ( 20 buc/asociaţie sau club); 

 Se aprobă protocolul de colaborare cu A.G.V.P.S. cu amendamente privitoare la eliberarea 

pedigreelor ; 

 Se aprobă modificarea Regulamentului Expoziţional , în sensul că începând cu anul 2008 devine 

obligatorie prezentarea Carnetului de Performanţă la secretariatul de ring pentru câinii aflaţi în 

proprietate românească; 

 Se adoptă poziţia A.Ch.R. faţă de crescătorii comerciali de câini; 

 Se hotărăşte obligativitatea microcipării începând cu 1.01.2008, ca metodă de  identificare; 

 Se hotărăşte obligativitatea formularului privind evidenţa noilor proprietari de către asociaţiile 

teritoriale şi cluburile naţionale, şi înaintarea acestuia Cărţii de Origine Române. 

 Se aprobă introducerea unui sistem suplimentar de securizare a pedigreelor. 

 13.10.2007  – Suceava : 
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 14.10.2007  – Suceava :  

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE CIOBĂNEŞTI ROMÂNEŞTI 

 

http://www.ach.ro/info%20home/pliant_campionat_ciobanesti.pdf
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Anul 2008 

 

 Se aprobă noul Regulamentul Expoziţional A.Ch.R. 

 Se aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul de Selecţie pentru acordarea dreptului de 

reproducţie pentru rasele de Ciobăneşti Româneşti. 

 Se aprobă cu unanimitate de voturi Fişa de Selecţie pentru rasele de Ciobăneşti Romîneşti.  

 În urma transmiterii de către cluburile de rasă a regulamentelor de selecţie ,se va comunica în 

teritoriu şi la COR modalităţile în care se obţine dreptul de montă după cum urmează:  

o  pentru rasele reprezentate de cluburile mai sus menţionate, dreptul de reproducţie va fi obţinut 

în conformitate cu regulamentele proprii pe care acestea le-au înaintat A.Ch.R.;  

o  pentru celelalte rase dreptul de reproducţie va fi obţinut în conformitate cu dispoziţiile 

Regulamentului de creştere a câinilor de rasă al A.Ch.R.  

 Cluburile care au transmis regulamente de selecţie sunt :  

o Dac Moloss Club,  

o România Retriever Club,  

o Dobermann Club România,  

o Clubul Naţional de Terrier şi Teckel,  

o Clubul Naţional de Ciobănesc German.  

 Partenariatul cu  încheiat cu firma Marcovet, parteneriat ce cuprinde mai multe direcţii:  

o teste de displazie,  

o implementarea unui program de depistare a controlare a maladiilor ereditare la câinii de 

rasă.  

 11.10.2008 – RÂSNOV   

SIMPOZIONUL NATIONAL CIOBANESTII ROMÂNESTI – EDITIA 2 

 

 Organizarea Expoziţiei Europene F.C.I.  2012 în România 

 Dl. Cristian Ştefănescu anunţă că în urma comunicărilor de la simpozionul naţional de Ciobăneşti 

Româneşti Suceava 2007 şi  Râşnov 2008, a fost depistat un nucleu al unei populaţii canine destul 

de omogene, concentrarea acestei populaţii fiind zona Carpaţilor Meridionali.  

 Se aprobă  proiectul de standard pentru Ciobănescul Românesc Corb, urmând ca această 

nouă rasă să fie înregistrată în C.O.R., în Registrul de Aşteptare. Exemplarele acestei rase vor 

putea participa la expoziţiile din ţară în conformitate cu prevederile Regulamentului Expoziţional 

http://www.ach.ro/info%20home/pliant_campionat_ciobanesti.pdf
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A.Ch.R. Standardul acestei rase va fi înaintat tuturor arbitrilor all round precum şi celor care au în 

competenţă grupa II F.C.I. integral. Aceşti arbitri vor fi autorizaţi automat să arbitreze această rasă. 

 Se aprobă Regulamentul A.Ch.R. pentru secretari/comisari de ring, urmând a se comunica 

asociaţiilor şi cluburilor ca până la 31.12.2008 să transmită  lista cu persoanele recomandate 

pentru a deveni secretari sau comisari de ring autorizaţi.  

 20.12.2008 - Gala Ciobăneştilor Româneşti (expoziţie de frumuseţe şi selecţie), organizatori fiind 

A.Ch.R. prin Comisia de Omologare a Raselor Autohtone şi Asociaţia Chinologică Metropolitană 

Bucureşti. 

 

ANUL  2009 

 

 19.05.2009  Comitetul General FCI a aprobat  omologarea internaţională a Ciobănescului 

Românesc DE BUCOVINA 

 Se aproba Regulamentul Colegiului de Arbitrii al Asociaţiei Chinologice Române  

 Incepând cu data de 01.08.2009 microcipurile vor fi furnizate de către Cartea de Origine Română 

împreună cu pedigree-ul şi carnetul de performanţă al fiecărui pui înregistrat. 

 Pentru merite deosebite în popularizarea sportului canin şi pentru activitatea deosebită în planul 

activităţii de dresaj, membrii Consiliului Director au decis să acorde Diploma şi Medalia de Onoare 

A.Ch.R.  următoarelor persoane: 

o Dl. Ciprian Cordoş 

o Dl.Ciprian Nechita 

 A.Ch.R. a susţinut deplasarea unui grup de expozanţi cu exemplare din rasele  naţionale de 

ciobăneşti româneşti in perioada 21-23.08.2009 la Wels  la Expoziţia de Campionat a Uniunii 

Central-Est  Europene.  

 Modificarea  Regulamentului Expoziţiilor Canine A.Ch.R.,  

 Consiliul Director hotărăşte ca începând cu data de 01.01.2010 toţi câinii de rasă născuţi din 

părinţi cu pedigree (certificat de origine) care nu au drept de reproducţie să poată fi înregistraţi în 

COR şi să primească certificat de origine pe care să se facă această menţiune. 

 

 

 

 

 

ANUL 2010 

 

 Se aprobă introducerea Regulamentul Clasamentului „Cel Mai Bun Câine de Rasă al Anului în 

România”. 

 În urma discuţiilor se aprobă cu unanimitate Regulamentul Comisiei de Etica şi Disciplină A.Ch.R 
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ANUL 2011 

 

 Se adoptă regulamentele de lucru pentru Deutsch Drahthaar (V.J.P., H.Z.P. şi V.G.P.) şi pentru 

limieri cu amendamentele făcute de comisia chinotehnică 

 Se aprobă modificările aduse standardului rasei Ciobănesc Românesc Corb şi condiţiilor de 

obţinere a diplomei de campion România pt. rasele naţionale. 

 Cu unanimitate de voturi se aprobă începând cu data prezentei abrogarea Regulamentului  TOP 

TEN, având în vedere că există deja clasamentul TOP DOG OF THE YEAR. 

 Cu unanimitate de voturi a fost aprobat “Regulamentul de confirmare a taliei pentru rasa Teckel”. 

 A fost aprobat cu unanimitate de voturi noul formular al Declaraţiei de montă – fătare. Acesta se 

poate descărca de pe site-ul oficial www.ach.ro 

 

ANUL 2012 

 

 05-07.2012 – EURO DOG SHOW 

TOTAL INSCRIERI IN EXPOZIȚII DE FRUMUSEȚE 

AN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 14314 13948 16878 14855 16850 15868 18902 26591 
(6123 EDS) 
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TOTAL DIPLOME CAMPIONI ROMANIA 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R.J.Ch. 219 233 329 313 420 435 420 886 

R.Ch. 300 606 716 772 952 1151 952 1863 

R.Ch.C.L. 39 34 50 93 271 298 271 543 

R.Ch.V. - - - - - - 13 38 

TOTAL 558 873 1095 1178 1643 1884 1656 3330 

 

 

 

TOTAL ARBITRAJE LUCRU 
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EXAMENE LUCRU VANATOARE UTILITARI 

2012 436 249 
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