
Capitolul I – pg. 1 

 
 
 
I. Raport de Activitate al Consiliului Director  
 
 

 

1. ŞedinŃe ale Consiliului Director şi principalele regulamente şi rezoluŃii 
adoptate: 

 

 

• Anul 2006 : 

 

o 14.01.2006 - Cluj Napoca : 
� Aprobarea fişelor de post ale angajaŃilor A.Ch.R. 
� Schimbarea din funcŃia de trezorier A.Ch.R a domnului Mihail Muşat cu 

domnul Roberto Schill, datorită imposibilităŃii de comunicare dintre 
Preşedintele A.Ch.R. şi domnul Mihail Muşat 

� Se hotărăşte completarea Proiectului de Buget  de către Dl.Cristian 
Ştefănescu în colaborare cu sprijinul Dlui. Cătălin Dogărescu 

� Se hotărăşte păstrarea suspendării pentru A.Ch.M.B. ,datorită activităŃii 
defectuoase a acesteia. 

� Se acordă avizul de principiu pentru : 
•  Shar-Pei Club of Romania. 
• A.Ch. Vlahia Târgovişte 

� Se aprobă următoarele expoziŃii : 
• Campionat National R.C.R. – 18 martie 2006 

• 2 examene de lucru IPO în datele de 27 mai 2006 si 14 octombrie 2006 

� 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 asociaŃie în alta, trebuie să obŃină 
acordul scris al asociaŃiei de unde pleacă şi acordul asociaŃiei unde 
doreşte să se transfere. Aceste documente vor fi prezentate asociaŃiei 
unde se doreşte transferul” 

 
o 15.01.2006 - Cluj Napoca : 
 

� Aprobarea noului Regulament al CărŃii de Origine Române 
� Abrogarea  circularei din 1998 care condiŃiona înscrierea unei 

persoane într-un club numai dacă aceasta era în prealabil şi membră 
într-o asociaŃie teritorială. 

� Se hotărăşte ca, câstigatorii titlurilor RPJ si CACIB în cadrul Expozitiei 
CACIB de la Arad vor primi si titlurile onorifice de Junior Transilvania 
Winner respectiv Transilvania Winner 

� Suspendarea regulamentului de selecŃie al C.N.C.C.R.C.R.C. 
� Se hotaraste ca în zilele de 19 si 20 februarie 2006 va avea loc Plenara 

Colegiului de Arbitri la Slobozia 
� Se hotărăşte modificarea Regulamentului ExpoziŃiilor şi acordarea a 

câte unui titlu C.A.C. pe fiecare clasă, respectiv clasa “Intermediară”, 
“Deschisă” si “Muncă” 

� Se hotărăşte modificarea conditiilor de obtinere a titlului de Campion 
Junior, respectiv titlul R.P.J. sa fie luat în consideratie si nu cel de Best 
Junior 
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� Stabilirea datei de desfăşurare a Plenarei Colegiului de Arbitri – 19-
20.02.2006 la Slobozia. 

 
o 04.03.2006 – BistriŃa 
 

� Informarea domnului Preşedinte Cristian Ştefănescu despre strategia 
omologării provizorii a rasei Ciobănesc Românesc de Bucovina 

� Se hotărăşte ca Dl. Bagia să fie remunerat cu 3600 RON net, respectiv 
5000 RON brut, pentru elaborarea proiectului de Statut si verificarea 
tuturor Regulamentelor A.Ch.R. Plata acestei sume se va face esalonat 
pe durata a 6 luni si va fi introdusă la capitolul de cheltuieli în proiectul 
de buget pe anul 2006 

� Se hotărăşte ca în data de 9 aprilie 2006 sa aibă loc Adunarea 
Generală Ordinară pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2006, în localitatea Brasov. 

� Stabilirea taxelor pentru eliberarea diplomelor de Campion România 
• 10 RON pentru membri A.Ch.R. 
• 10 EURO pentru cei ce nu sunt membri A.Ch.R. 

� Se acordă avizul de principiu pentru : 
• România Retriever Club  
• A.Ch. Vaslui 
• A.Ch. Ilfov 

� Se hotărăşte ca într-un judeŃ să poată funcŃiona doar o singură 
asociaŃie chinologică 

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

� Se hotărăşte ca pedigreele pentru rasele româneşti să fie eliberate cu 
50% reducere 

� Se hotărăşte ca pentru rasele ale căror cluburi naŃionale nu au 
organizat examene de lucru sau expoziŃii de club, să li se poată elibera 
diplome de Campion România fără rezultatul acestor examene, în anul 
când aceste competiŃii nu au fost organizate. 

� Stabilirea de baremuri minime de plată pentru organizarea de 
competiŃii :  

• Expo de Club – minim 200 RON 
• Examen de lucru – minim 100 RON 

• SelecŃie – minim 100 RON 

� Se aprobă următoarele expoziŃii : 
• Expozitia de Club a D.C.R. - 6 mai 2006, în localitatea Timisoara 

• Expozitie C.A.C.I.B  organizată de A.Ch.Timiş- 21 octombrie 2006, în 
localitatea Timisoara 

• Campionat National R.C.R. - 23 septembrie 2006 
• Se aprobă toate Examenele de lucru ale C.D.C. 

• ExpoziŃia de selectie a R.S.P.C. - 19 martie 2006 
 

� Se hotărăşte ridicarea suspendarii A.Ch.M.B. şi se aprobă organizarea 
de către A.Ch.M.B. a unei ExpoziŃii C.A.C. în data de 15 iulie 2006 
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o 26.03.2006 – Târgu Mureş 
 

�  Se aprobă acordarea de Diplomei de ExcelenŃă şi Plachetei A.Ch.R 
pentru : 

 
� Dl.Dr.Kelemen Atilla � Dna.Dr. Ruxandra Nicolescu 
� Dl.Petru Muntean � Dl.Gheorghe Ilinca 
� Dl.Dr.Viorel C-tin Gaşpar � Dl.Vasile TurculeŃ 
� Dl.Paul Mirea � Dl.Gheorghe Lica 
� Dl.Gheorghe CreŃu (in memoriam) � Dl.Dr.Ilie Lupu (in memoriam) 

� Dl.Vasile Juravle (in memoriam) 

 
� Se aprobă acordarea de diplome de merit pentru : 

 
� Dl.Gheorghe Bălan � Dl.Marius Iliev � Dl.Eugen Pal 
� Dl.Adrain Bere Semeredi � Dl.Dr.Augustin Ionescu � Dl.Vasile Sevastru 
� Dl.Aurel Cârmaci � Dl.Cătălin Ionete � Dl.Cristian Stavarache 
� Dl.Marian Constantinescu � Dl.Ioan Moroşan � Dl.Marinel Surducan 
� Dl.Ştefan GhiuŃă � Dl.Mihail Muşat � Dl.Dr.Cristian Vântu 
� Dl.Vasile Iclenzan � Dl.Mihai Neica � Dl.Vasile Voştinar 

 
� Se hotărăşte cu unanimitate de voturi ca doamna Liana Stoicescu să 

obŃină, în primă fază, acceptul de desprindere a rasei din cadrul 
Spaniel Club Român si ulterior să depună cererea de adeziune în 
cadrul A.Ch.R. pentru clubul naŃional de Cocker Spaniel Englez. 

� Referitor la cererea facută de AsociaŃia Chinologică Bucovina de 
schimbare a denumirii sale în Clubul NaŃional Bucovina al Crescătorilor 
şi Proprietarilor de Câini de Rasa Ciobanesc Românesc de Bucovina, 
prescurtat C.N.B.C.P.C.R.C.R.B., Consiliul Director ia act de această 
schimbare de titulatură şi acceptă cu unanimitate de voturi noua 
denumire. 

� Se aprobă cu unanimitate de voturi ca România Retriever Club să 
organizeze o ExpoziŃie de club si SelecŃie în data de 23.09.2006, în 
localitatea Mediaş. 

� Consiliul Director aprobă semnarea contractului de colaborare încheiat 
între A.Ch.R. si Dl. Lucian Bagia, Consilier juridic, contract ce prevede 
întocmirea proiectului pentru noul Statut A.Ch.R. 

� Înlocuirea din funcŃia de membru al Comisiei de Disciplină A.Ch.R. a 
domnului Bogdan Grabowski, în urma demisiei acestuia, cu domnul 
Mihai Bocănescu (membru supleant) 

� Se hotaraste cu unanimitate ca Dl. Gavril Cenadan sa faca parte din 
Comisia Chinotehnica A.Ch.R., în urma numirii domnului Mihai 
Bocanescu  ca membru al Comisiei de Disciplină a A.Ch.R. 

� Anularea rezultatelor Examenelui de lucru organizat de Clubul Local de 
Ciobănesc German la Satu Mare la data de 19.03.2006, deoarece nu a 
fost solicitat oficial de C.N.C.G.   

 
o  24.08.2006 – Arad : 
 

� Aprobarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul General al 
PoliŃiei şi AsociaŃia Chinologică Română privitor la prevenirea 
incidentelor în care sunt implicaŃi câini din rasele periculoase sau 
agresive 
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� Se aprobă :  
• Regulamentul TAN 
• Regulamentul de acordare a titlului Campion de Lucru 

Vânătoare România 
� Se hotărăşte acordarea unui avertisment scris D-nei Liana Stoicescu 

pentru articolul apărut în Anuarul Cocker Club din Anglia, în urma 
sesizării Spaniel Club Român 

� Suspendarea urmatoarelor cluburi : 
• Copoi Club – 1 an, 
• C.N.C.C.R.C.R.C. – 1 an  

� Se hotărăşte ca în data de 20 ianuarie 2007 în localitatea Tg. Mureş să 
se desfăşoare un stagiu de instruire al chinotehniştilor din cadrul 
asociaŃiilor teritoriale 

� Se hotărăşte ca data limită de comunicare a cererilor pentru ExpoziŃii 
de club, SelecŃii şi Examene de lucru să fie 30 septembrie 2006. De 
asemenea, organizatorii de C.A.C. şi C.A.C.I.B. ale căror cereri au fost 
aprobate şi cuprinse în calendarul expoziŃional al anului 2007, au 
obligaŃia de a prezenta listele cu arbitri pentru aceste competiŃii pană la 
data de 30 septembrie 2006. 

� Se aproba cererile de adeziune pentru : 
• AsociaŃia Chinologică Olt 
• Clubul de Lucru Vânătoare Câini Pontatori 

 
o 22.11.2006 - Cluj Napoca : 
 

� Se aprobă hotărârile Comitetului Executiv luate în cadrul şedinŃelor din 
1 iunie 2006 şi 1 iulie 2006. 

� Revocarea Hotărârilor din 24.08.2006 
� Suspendarea urmatoarelor cluburi : 

• Copoi Club – 1 an, 
• C.N.C.C.R.C.R.C. – 1 an  

� Se adoptă proiectul de calendar expoziŃional pentru anul 2007. 
� Se hotărăşte acordarea unui avertisment scris D-nei Liana Stoicescu 

pentru articolul apărut în Anuarul Cocker Club din Anglia, în urma 
sesizării Spaniel Club Român 

� Se hotărăşte ca în data de 20 ianuarie 2007 în localitatea Tg. Mureş să 
se desfăşoare un stagiu de instruire al chinotehniştilor din cadrul 
asociaŃiilor teritoriale 

� Se hotărăşte ca şedinŃele ordinare ale Consiliului Director să se Ńină o 
dată la 2 luni 

� Se acordă avizul de principiu pentru : 
• AsociaŃia Chinologică Olt 
• Clubul de Lucru Vânătoare Câini Pontatori 

� Alegerea unui nou Vicepresedinte Organizatoric, în urma demisiei 
domnului Dan BăbuŃan, şi anume domnul Timen Andrei 

� Stabilirea datei Adunării Generale A.Ch.R. pentru adoptarea noului 
Statut A.Ch.R – 25.03.2007. 
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• Anul 2007 : 

 
o 06.01.2007 – Târgu Mureş : 
 

� Se adoptă Hotărârile Comitetului Executiv din data de 20.12.2006 . 
� Se hotărăşte elaborarea unui material scris privitor la Ordinul 

Ministerului SănătăŃii din partea asociaŃiei naŃionale care va fi înaintat 
în teritoriu spre dezbatere şi înaintare a punctelor de vedere. 

� Aprobarea proiectului Calendarului ExpoziŃional pe anul 2007 
� Discutarea contestaŃiei domnului Mihail Muşat faŃa de sancŃiunea 

Comisiei de Disciplină a Colegiului de Arbitri şi transformarea acesteia 
în avertisment scris. 

� Se hotărăşte că, contestaŃia domnului Willi Landt nu poate fi luată în 
considerare în forma actuală, deoarece nu este semnată şi va fi 
analizată în momentul în care va fi retransmisă cu semnătura în clar. 

� Aprobarea proiectului de statut al A.Ch.R. până la punctul 12. 
 
 

2. Cluburi şi asociaŃii ce au primit aviz de principiu: 
 

� AsociaŃia Chinologică Olt  
� Clubul de Lucru Vânătoare Câini Pontatori 
� Shar-Pei Club of Romania ( aprobat de Adunarea Generală A.Ch.R.) 
� A.Ch. Vlahia Târgovişte (respins de Adunarea Generală A.Ch.R.) 
� România Retriever Club ( aprobat de Adunarea Generală A.Ch.R.) 
� AsociaŃia Chinologică Vaslui ( aprobat de Adunarea Generală A.Ch.R.) 
� AsociaŃia Chinologică Ilfov ( aprobat de Adunarea Generală A.Ch.R.) 

 

 

 


