RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2013-2014
Asociatia Chinologica Napoca

Prezentul raport face referinta la perioada cuprinsa intre 22.04.2013 (data ultimei Adunari
Generale) si 22.03.2014 (data prezentei Adunari Generale).
Sedinte Consiliu Director ACh Napoca
Au avut loc un numar de 15 sedinte de Consiliu Director, in general una pe luna conform
statutului Asociatiei, dar la nevoie au fost convocate mai des, chiar si la o saptamana interval,
astfel incat sa poata fi asigurata functionarea normala a Asociatiei. Prin grija Consiliului Director
in colaborare cu d-na av. Udrescu Adina au fost duse la indeplinire hotararile Adunarii Generale
din 22.04.2013 in ceea ce priveste modificarea statutului Asociatie.
Napoca Dog Show – 15-16.02.2014
Dupa un an 2013 in care Asociatia noastra nu a organizat expozitii canine, iata-ne
reinnodand traditia evenimentelor chinologice de marca la Cluj. Napoca Dog Show 2014 a
cuprins doua expozitii internationale CACIB in 15 si respectiv 16.02.21014, precum si doua
expozitii de club: Club DAC Moloss si Clubul National Ciobanesc German desfasurate in
15.02.2014. La buna desfasurare a evenimentului au contribuit toti membri Consiliului Director,
alti membri ai Asociatiei noastre, voluntari, colaboratori si alte persoane angajate pentru buna
desfasurare a manifestarii.
Expozitia a avut loc in spatiu acoperit in cadrul Expo Transilvania. Dimensiunile ringurilor de
arbitraj au fost generoase oferind participantilor posibilitatea unei prezentari corecte.
Numarul de caini inscrisi a fost urmatorul: CACIB 15.02.2014 – 403 caini, CACIB 16.02.2014 –
371 caini, clubul DAC Mollos – 64 caini si Clubul de Ciobanesc German – 55 caini. Totalul
inscrierilor pentru Napoca Dog Show a fost de 893 caini.
Arbitri: Cristina Epuras, Anca Giura, Daniela Radu, Monique Van Brempt, Rita Kadike Scadina,
Papp Vasile, Richard Brauch
Delegat AChR – Cristian Stefanescu
Demonstratiile de dresaj sustinute de Centru Chinologic “Aurel Greblea” Sibiu al Ministerului de
Interne, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj, scoala de dresaj Dog Master, Caini de Salvare

Transilvania, scoala de dresaj No Stress si Dog Asist au oferit publicului spectator momente
deosebite.
Oportunitatile oferite diverselor firme au crescut interesul pentru standuri si alte mijloace de
promovare vizuala.
In concluzie apreciem manifestarea ca fiind una reusita din punct de vedere organizatoric, chiar
daca pe viitor va fi nevoie sa evitam situatiile care pot afecta respectarea reperelor orare stabilite.
Dog of the Year 2013
Remarcam plasarea pe locul 4 in ierarhia anului a cainelui PETREZSELYEM-PROJEKT LOVE
FOOLOSOPHY, rasa whippet, propritar Crisan Andrada si pe locul 17 a cainelui EISENDACHS XANI,
rasa dachshund standard wire hair, proprietar Ilie Adriana &Cristian.
EDS Geneva si WDS Budapesta
Un numar mare din randurile membrilor nostri au participat cu rezultate bune la cele doua
evenimente chinologice internationale de marca ale anului. Rezultatele meritorii au fost
promovate pe site-ul Asociatiei.
Parcuri Publice pentru Caini
Incepand cu toamna anului 2013 Cluj-Napoca se poate mandri cu existenta a doua parcuri
publice pentru caini de suprafata generoasa, situate pe malul Somesului in vecinatatea Parcului
Rozelor si respectiv in cartierul Gheorgheni in capatul strazii Unirii. Proiectul continua si speram
sa putem creste numarul parcurilor in asa fel incat fiecare proprietar de caine din oras sa aiba un
astfel de parc la o distanta rezonabila fata de locuinta sa.
Alte actiuni chinofile
ACh Napoca a colaborat prin prezentari de rase canine la organizarea evenimentului Cora
“Parada Animalelor” si Zoo Pet Fair. O alta prezentare de rase a avut loc cu ocazia Concursului
de Echitatie din Salicea,”Cupa Napoca Sport Horse”, bucurandu-se de o binemeritata apreciere
din partea publicului iubitor de animale.
ACh Napoca a fost partener la Conferinta sustinuta de reputatul profesor de bioetica Peter
Singer de la Universitatea Princeton din SUA.
Comisia de Etica si Disciplina
In perioada la care face referire prezentul raport nu au fost inaintate sesizari sau alte
documente catre aceasta Comisie.
Gazda pentru sedinte CD ale AChR

Asociatia noastra a avut onoarea de a gazdui in trei randuri sedinte ale Consiliului
Director al AChR, cautand sa fie la inaltimea increderii acordate.
Numar membri la 31.12.2013 – Au fost 209 membri cu cotizatia platita la zi.
Relatia Mass-media
Concretizata prin emisiuni TV, radio si articole in presa scrisa sau virtual, pentru
popularizarea activitatilor desfasurate, dar si pentru a incerca o imbunatatire a perceptiei sociale
asupra fenomenului chinologic si chinofil.
Proces sediu
NOTĂ INFORMARE
Asociatia Chinologica Napoca este pârâtă în dosarele nr. 7344/211/2010 și nr.
37387/211/2010, aflate pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, împreună cu proprietarii celorlalte
apartamente din imobilul situat pe str. Brassai nr. 16 (fam. Zoicaș, Nagy Katallin și fam.
Marghitas), reclamantă în cele două dosare fiind Andreescu Veronica Andreea.
Cele două dosare se judecă împreună, fiind conexate.
Obiectul dosarelor este partajarea părților indivize comune (pivnița imobilului),
reclamanta Andreescu Veronica Andreea solicitând ieșirea din indiviziune, atribuirea unei părți
din pivniță ca proprietate individuală, cu preluarea unei părți din spațiul pe care îl deține
Asociatia Chinologica Napoca, și modificarea înscrierilor de carte funciară ale pârâților Zoicaș,
cu privire la pivniță.
Următorul termen de judecată este stabilit pentru data de 26.03.2014, pentru realizarea
expertizei judiciare în specialitatea construcții. (Av.Adina Udrescu)

Site-ul ACh Napoca
Datele prezentate se refera la perioada 01.03.2013-01.03.2014. Au fost 19894 vizite cu
11041 vizitatori diferiti. Au fost accesate 3,76 pagini pe vizita. Durata medie a fost de 3,47
minute/vizita. Sursele utilizate pentru a ajunge pe site au fost: google (59,43%), direct (12,53%),
ach.ro (11,83%), facebook (3,97%). Tarile din care a fost accesat site-ul sunt: Romania (86,51%),
Polonia (3,14%), Ungaria (1,82%), Ucraina (1,03%), SUA, Germania, UK, Cehia, Slovacia,
Rusia, s.a.m.d. pana la 70 de tari. Accesarile din Romania au fost din Cluj (46,23%), Bucuresti
(17,33%), Bihor (3,6%), Brasov (3,18%), Satu Mare (2,78%), Mures (2,52%), Sibiu (2,36%),
Maramures (2,30%), Timis (2,08%), Suceava (1,60%), etc.

Raport chinotehnic
137 DMf, 674 pui, frecventa mai mare de dmf Ciobanesc German-30, teckel sarmos-14,
Rottweiler-11, Ciobanesc de asia centrala 10, restul raselor inter 1-5 dmf pe parcursul anului
(Spaller Sorin).

