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In urma şedinţelor Consiliului Director de analiză a Expoziţiei „Napoca Dog Show 2012”, precum şi a 
multiplelor întâlniri cu membrii săi, pornind de la prevederile: 

- Statutului Asociaţiei Chinologice „Napoca”; 
- Statutului Asociaţiei Chinologice Române; 
- Regulamentului A.Ch. R. pentru expoziţiile canine; 
- Analiza tehnico-financiară ce a urmat evenimentului prilejuit de organizarea „Napoca Dog-

Show”: CAC + 2XCACIB – 9-10.06.2012) 
, Asociaţia Chinologică „Napoca”, prin Consiliul Director, a luat următoarea 
 
 

D E C I Z I E 
 

Art.1. 
Contramandarea eventualelor evenimente expoziţionale canine (CAC/CACIB) pentru anul 2013; 
acestea vor fi reluate la o dată ulterioară, cel mai devreme începând cu luna februarie 2014. 
 
Art. 2. 
Prezenta decizie se va aduce la cunoştinţa tuturor părţilor interesate, prin grija Vicepreşedintelui 
Organizatoric. 
 
Pentru conformitate, 
 
 
Preşedinte Asociaţia Chinologică „Napoca” 
 
 
Remus NICULA 
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Motivaţie 
Fundamentarea Deciziei de mai sus s-a făcut în baza motivaţiei reprezentate de următoarele Puncte de vedere: 
 
Pentru motivarea prezentei Decizii, au fost luate în considerare aspecte, ce în mare parte au fost transmise de membrii 
Asociaţiei Chinologice „Napoca” (A.Ch.N.), respectiv de participanţi în cadrul expoziţiei organizate Napoca Dog-Show 2012: 
 

1. Creşterea nivelului tehnic şi profesional al arbitrajelor. 
a. Se propune ca în totalitate, arbitrajele la ringuri să se desfăşoare în manieră descriptivă, arbitrii urmând a completa 

un Raport conform pentru fiecare dintre câinii arbitraţi. Acest aspect îndeplineşte dezideratele expozanţilor, ce 
consideră a fi perfect justificată o atestare a expertizei parcursă de arbitrii pe durata arbitrajelor, dând posibilitatea 
unei mai juste şi obiective aprecieri, comparative, a calităţii exemplarelor canine prezentate; această măsură vine 
în sprijinul alcăturii unui corp mai larg de arbitrii în cadrul expoziţiilor canine, făcând posibilă o stimulare a 
procesului de formare şi atestare a specialiştilor, aşa cum reiese şi din Statutul A.Ch.R (art. 2, alin. 3, lit h); 

b. Se propune stabilirea unor criterii clare de arbitraj, pornind de la elementele exprimate şi cuantificate prin 
standardele de rasă, ce urmează a fi menţionate distinct şi unitar în Rapoartele conforme; Este de dorit în acest 
sens, ca în colaborare cu crescătorii şi cluburile de rasă să fie elaborate cât mai curând posibil, preluând modelul 
unor sisteme existente în ţări cu tradiţie în chinologie, sisteme de arbitraj clare, concise şi obiective prin care să se 
stabilească chiar un punctaj de departajare a exemplarelor canine prezentate, în scopul conservării dezvoltării şi 
ameliorării fondului canin de rasă din România (Statut A.Ch.R. art. 2, alin. 1). 

 
2. Un management mai coerent al datelor de organizare al expoziţiilor canine  
Aglomerarea datelor de organizare a unor expoziţii canine pe parcursul unei perioade scurte de timp şi la nivelul unui 
teritoriu restrâns, conduce la o scădere a interesului de participare. Astfel, pentru anul 2012 pe parcursul lunii iunie, a 
fost acceptată organizarea pe o rază kilometrică restrânsă, (Cluj-Sibiu-Baia Mare) nu mai puţin de 6 expoziţii CACIB şi 
2 expoziţii CAC; raportându-ne cel puţin la nivelul zonei geografice, restul perioadelor calendaristice rămâne oarecum 
sărac în evenimente de acest gen. Ar fi de dorit ca pe viitor să se facă o distribuţie teritorială şi calendaristică mai 
omogenă a expoziţiilor canine, element ce ar contribui, poate, la o mai bună prezenţă a proprietarilor şi crescătorilor în 
expoziţiile canine şi astfel la o creştere a competitivităţii şi calităţii acestor evenimente, deziderat urmărit atât de 
expozanţi cât şi de organizatori. Dezideratul vine în întâmpinarea prevederilor art. 2, alin.2 al Statutului A.Ch.R. 
 
3. Renunţarea la practica de eliberare a Cărţii de Origine (Pedigree) pentru câini ne-arbitraţi 
Practica de eliberare a Cărţilor de Origine (Pedigree) şi pentru exemplare canine ne-arbitrate, chiar şi în condiţiile 
practicării unor taxe/tarife mai mari, a condus în opinia noastră, împărtăşită de un mare număr de  crescători şi 
proprietari, la o scădere a interesului pentru expoziţiile canine, la o scădere a calităţii populaţiei canine (prin alterarea 
unor linii ca urmare a introducerii unor exemplare cu calităţi şi caractere cel puţin discutabile) şi la aruncarea în 
desuetitudine a trudei unor dedicaţi crescători în vederea obţinerii unor exemplare de înaltă calitate, cât mai apropiate 
de atributele standardelor de rasă. 
Demersul este poate păgubos chiar şi pentru corpul de arbitri, ce nu mai sunt solicitaţi a arbitra decât un număr redus 
de câini şi limitând poate posibilităţile de delegare ale acestora. 
Solicităm o reanalizare a oportunităţii eliberării unor astfel de înscrisuri pentru exemplare canine de multe ori cu tare 
majore morfologice, genetice şi comportamentale ce conduc la o compromitere a fondului canin de rasă din România, 
fapt ce se opune în mod direct chiar principiilor statutare ale A.Ch.R. (art. 2 alin. 1), dar şi în mod indirect (art. 2 alin. 3 
lit. f, h, etc.). 
 
4. Reconsiderarea acordării titlurilor  
Inlesnirea condiţiilor de accedere la titlurile acordate de A.Ch.R. pentru Campion România, respectiv Campion Junior 
România, a condus la o scădere semnificativă a interesului de participare în cadrul expoziţiilor canine. Coroborat cu 
aspecte menţionate mai sus (punctele 1 şi 3), obţinerea acestor titluri a devenit un demers încărcat de formalism, fără a 
fi în măsură a atesta de multe ori valoarea obiectivă a exemplarelor canine în cauză. Considerăm că revenirea cel puţin 
la sistemul anterior, dacă nu chiar înăsprirea condiţiilor de obţinere a acestor titluri ar fi benefică tuturor actorilor 
implicaţi: crescători, proprietari, organizatori de expoziţii, asociaţii teritoriale/naţională, arbitrii.  
Reconsiderarea sistemului de organizare a competiţiilor speciale (de tipul Top Dog/Dog of the Year) în baza unor criterii 
prin care să se puncteze inclusiv nivelele expoziţiilor unde au fost obţinute rezultatele (spre exemplu: nr. de câini înscrişi 
la expoziţie, nr. de câini înscrişi la rasă, nr. de câini înscrişi la clasă, etc.). 
Acest demers reprezintă de altfel o reflectare a principiilor enunţate în Statutul A.Ch.R (art. 2, alin. 2, respectiv alin. 3, 
lit. f, h) 
 
5. Riscul financiar 
Nu în ultimul rând amintim de riscurile financiare ce decurg dintr-un eventual eşec financiar al organizării unei expoziţii 
canine. Pentru anul în curs, A.Ch.N., s-a angajat la asumarea unor cheltuieli majore în vederea creşterii nivelului tehnic 
al expoziţiei (alcătuirea unui corp de arbitri înalt specializaţi, de renume), al creşterii nivelului de civilitate în organizarea 
evenimentului (asigurarea unor spaţii corespunzătoare de desfăşurare a evenimentului), al creşterii nivelului de comfort 
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şi siguranţă al participanţilor, expozanţilor (stăpâni şi exemplare canine) şi vizitatorilor, al creşterii vizibilităţii şi nivelului 
de educare şi toleranţă al oamenilor faţă de câini (prin intermediul unui program de promovare intens (a se vedea 
Raportul economico-financiar al expoziţiei). In condiţiile unei scăderi a participării în cadrul expoziţiilor canine, se 
conturează astfel riscul imposibilităţii acoperirii cheltuielilor de organizare a unui astfel de eveniment, la standardele 
înalte atinse de la care A.Ch.N. şi faţă de care nu intenţionează a face rabat pe viitor. Pornind de la acestă analiză 
matură, se doreşte păstrarea funcţionalităţii A.Ch.N., ce a devenit în scurt timp una dintre cele mai puternice filiale ale 
A.Ch.R. şi anularea organizării unei expoziţii chinologice pe durata anului 2013, procesul expoziţional urmând a fi reluat 
în anul 2014. 
Membrii Comitetului de Conducere al A.Ch.N., pentru anul 2012, s-au implicat în modul cel mai direct şi mai responsabil 
în sprijinirea evenimentului expoziţional chinologic (a se vedea raportul sumar tematic), fapt ce a presupus eforturi 
personale şi materiale deosebite, făcând în acest sens dovada dedicaţiei, pasiunii şi responsabilităţii. Cu toate acestea, 
responsabilitatea ce derivă din managementul general al Asociaţiei, la nivelul căruia evenimentul expoziţional reprezintă 
doar unul din punctele de reper ale activităţii, nu se poate subordona celorlalte categorii de acţiuni şi nu poate 
reprezenta în fapt un factor de risc funcţional. 
Astfel, decizia nu trebuie a fi considerată ca o atitudine defetistă şi de descurajare, ci dimpotrivă trebuie văzută ca un 
gest de maximă responsabilitate şi maturitate. 
 
Cu toate acestea, pornind de la elementele expuse mai sus, observăm că oportunitatea organizării unor expoziţii canine 
în România în general, în cadrul A.Ch.N., în mod particular, devine un demers demotivant şi riscant în lipsa unei 
abordări strategice coerente şi tehnice. 
In opinia noastră, care suntem convinşi că este unanim acceptată, o creştere a chinologiei naţionale, având ca promotor 
A.Ch.R., este cu atât mai durabilă cu cât aceasta se va face pe baza unor temelii solide, reprezentate de asociaţiile 
teritoriale. 
Solicităm implicarea A.Ch.R.., cu maximă responsabilitate şi profesionalism în reglementarea aspectelor ce cad în sfera 
de competenţă în scopul asigurării unui avans temeinic al chinologiei naţionale.  

 


