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II . Raport de Activitate al Comitetului Executiv  
 

 

ŞedinŃe ale Comitetului Executiv şi principalele regulamente şi rezoluŃii adoptate: 
 

 

Anul 2006 
 
o 01.06.2006 – Bucureşti : 
 

� Alegerea în funcŃia de Director Executiv al A.Ch.R. a domnului Cristian 
Ştefănescu. 

� Suspendarea calităŃii de membru A.Ch.R. a A.Ch.M.B. cu sediul în str.Popa 
Tatu, nr.61 deoarece denumirea acesteia din urmă aparŃine, conform deciziei 
Tribunalului Municipiului Bucureşti, unei alte asociaŃii situată în str.Sălăjeni, 
Nr.25. 

� Se hotareste ca Expozitia CAC programata pentru data de 15.07.2006care 
trebuia să fie organizată de A.Ch.M.B., sa fie organizata de catre Asociatia 
Chinologica a Jud. Ilfov. 

� Se hotărăşte instituirea de taxe de garanŃie pentru Comisia de Disciplină 
A.Ch.R., după cum urmează :  

• 500 RON pentru persoane fizice 

• 1000 RON pentru persoane juridice 

� Se aprobă următoarele expoziŃii : 

• examen de lucru pentru Terrieri si Teckeli, organizator C.N.T.T - 20.08.2006 în 
localitatea Gherla. 

• expozitie de club, organizator C.N.R.R.N - 29.07.2006 în localitatea Odorheiul 
Secuiesc 

• expozitie CAC, organizator A.Ch. Pro Canis Brasov - 19.08.2006 în localitatea Braşov 

� Se hotareste ca data limita pentru solicitarile de expozitii CAC si CACIB pentru 
anul 2007, este 10.07.2006 şi se aprobă următoarele expoziŃii : 

• Expozitie de Club organizata de C.N.C.C.R.C.R.C. – în data de 24.03.2007 în 
localitatea Bistrita 

• Expozitii CACIB organizate de A.Ch. a Jud. Sibiu – în zilele de 16, 17.06.2007 în 
localitatea Sibiu 

• Expozitii CAC organizate de A.Ch.R. Satu Mare – în data de 21.04.2007 în localitatea 
Satu Mare si în data de 15.09.2007 în localitatea Carei 

• Expozitie de Club organizata de C.N.T.T. – în data de 1.09.2007 în localitatea Tg. 
Mures 

• Expozitii CACIB - Dracula Dog Show - organizata de A.Ch. a Jud. Mures - în zilele de 
1, 2.09.2007 în localitatea Tg. Mures 

• Expozitie CACIB organizata de A.Ch. Bihor – în data de 25.08.2007 în localitatea 
Oradea 

• Expozitii CACIB organizate de A.Ch.R. Arad – în zilele de 6, 7.10. 2007 în localitatea 
Arad. 
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� Se aprobă acordarea de diplome de merit pentru : 
 

� Dl.Călin Zeno Baicu � Dl.Dr.Ion Covaci � Dl.Doru Mălureanu 
� Dl.Ionaş Banc � Dl.Sebastian Fleşieru � Dl.Radu Moldovan 
� Dl.Dr.Dorin Bilegan � Dl.Ovidiu HanganuŃ � Dl.Florin Platon 
� Dl.Eugen Chivu � Dl.Dan Ignătescu � Dl.Dorel Rusu 
� Dl.Doru Crăciun � Dl.Gheorghe Ignătescu � Dna..Ioana Săftoiu 
� Dl.Ioan Cosnean � Dl.Marinel Josan � Dl.Ioan Corneliu Surla 

 � Dl.Vasile Tătărău  

 
� Se hotărăşte delegarea D-lui Roberto Schill în calitate de observator A.Ch.R. la 

Adunarea Generala a C.N.R.R.N. din data de 17.06.2006. 
 

o 01.07.2006 – Târgu Mureş : 
 

� Aprobarea acordării unor premii pentru participanŃii români la ExpoziŃia 
Europeană de la Helsinki, după cum urmează : 

• pentru un câine care a obŃinut calificativ minim – “Excelent” proprietarul 
acestuia va putea să participe gratuit cu un câine la orice ExpoziŃie din 
România în perioada 01.08.2006 – 01.08.2007; 

• pentru un câine care a obŃinut calificativul “Excelent I - IV” proprietarul 
acestuia va putea să participe gratuit cu doi câini la orice ExpoziŃie din 
România în perioada 01.08.2006 – 01.08.2007; 

• pentru un câine care a obŃinut titlu (Best Junior, CAC, R.CAC, CACIB, R. 
CACIB) proprietarul acestuia va putea să participe gratuit cu trei câini la 
orice ExpoziŃie din România în perioada 01.08.2006 – 01.08.2007. 

• pentru crescătorii ai căror produşi se află în proprietate străină şi au 
obŃinut minim calificativul “Excelent”, se propune ca aceştia să aibă 
gratuitate la publicarea unei reclame format A5 în publicaŃia lunară “Câinii 
noştri” al A.Ch.R. pe o perioadă de 12 luni 

 
� Se hotărăşte premierea doamnei Anca Giura şi a doamnei Mezey Ildiko pentru 

aportul adus la ilustrarea materialului de studiu al arbitrilor, respectiv pentru 
ilustraŃiile folosite la pedigree. 

� Se aprobă solicitarea domnului Mihai Bocănescu de a organiza un seminar 
privind desfăşurarea examenului de lucru – vânătoare specificându-se : 

• solicitarea organizării unor manifestări chinologice se face de către membrii A.Ch.R. şi 
nu de persoane fizice; 

• arbitri nu pot fi desemnaŃi să oficieze în manifestări efectuate în România de către 
asociaŃii din alte Ńări, ENCI în acest caz 

• nu există dreptul de a solicita prezenŃa obligatorie la seminar a arbitrilor români şi de a 
se restricŃiona posibilitatea de arbitraj pe viitor a celor absenŃi 

� Se aprobă solicitările pentru organizarea unor manifestări chinologice în anul 
2006 : 

• solicitarea C.D.C. pentru organizarea unui Examen de lucru BH – IPO în perioada 22, 
23.07.2006 în localitatea Braşov; 

• solicitarea S.C.R. pentru organizarea unui Examen de lucru în data de 22.07.2006 în 
localitatea Cluj Napoca 
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• solicitarea S.C.R. pentru organizarea de Examen de lucru, SelecŃie şi ExpoziŃie de club 
în data de 10.09.2006 în localitatea Slobozia, 

cu specificaŃia  că, începând cu anul 2007, nu vor mai fi acceptate solicitări de 
manifestări chinologice venite ulterior întocmirii calendarului expoziŃional. 

� Se hotărăşte invitarea D-lui Yves de Clerq, director executiv F.C.I. şi a D-lui 
Stefan Stefik, membru în comitetul general F.C.I., ca invitaŃi de onoare la DDS 
WINNER 

� Se hotărăşte ca taxa de 70 lei să fie aplicată eliberării unui pedigree pentru “pui 
proveniŃi din părinŃi nearbitraŃi sau care nu au obŃinut dreptul de montă conform 
Regulamentului expoziŃional”, în urma solicitării venite din partea C.O.R. 

� Se aprobă, ca în urma demisiei domnului Petru Muntean din funcŃia de 
Vicepreşedinte al Colegiului de Arbitri, desemnarea unui Vicepreşedinte 
interimar, în persoana D-lui Roberto Schill, până la proxima Plenară a 
Colegiului de Arbitri 

� Se recomandă Clubului NaŃional al Raselor de Gr. V să poarte discuŃii cu 
persoanele din conducerea C.N.R.R.N. pentru preluarea raselor nordice, 
urmând ca acesta din urmă să se ocupe strict de aspectul competiŃional 
specific de utilitate (concursuri de sănii etc.) al acestor rase 

 
o 20.12.2006 – Bucureşti : 
 

� Stabilirea cuantumului valorilor primelor de Crăciun pentru angajaŃii A.Ch.R. 
� Se hotărăşte traducerea în limba româna a standardelor F.C.I., de către 

doamna Lavinia Steer şi domnul Petru Muntean 
� Se hotărăşte retragerea expoziŃiilor organizate de A.Ch.J.Timiş pe anul 2007, 

în urma nerespectării de către aceasta din urmă a Regulamentelor şi 
prevederilor A.Ch.R şi F.C.I. cu privire la organizarea de expoziŃii 

� Se hotărăşte organizarea unui concurs naŃional de pictură şi artă grafică “ 
copilul şi Câinele” destinat copiilor şi tinerilor. 

� Instituirea distincŃiei jubiliare “ 80 de ani de la fondarea A.Ch.R.” care va fi 
acordată crescătorilor, arbitrilor şi celor ce au adus servicii activitaŃii şi imaginii 
A.Ch.R. 

� Se hotărăşte crearea unei secŃiuni speciale pe site-ul A.Ch.R. cu anunŃuri de 
mică publicitate destinată crescătorilor, membri cu cotizaŃia la zi, într’o 
asociaŃie teritorială sau club naŃional membru A.Ch.R. 

 


