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Consiliul Director Ach Napoca
Raport de activitate 2021
Prezentul raport face referinta la perioada cuprinsa intre 1 01 2021 – 31 12 2021
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.
Napoca Dog Show – 26-27.06.2021
Pentru asigurarea continuitatii manifestarilor chinologice, Consiliul Director a decis sa identifice
cea mai sigura formula de desfasuarea NDS in conditii de pandemie.
In acest sens Napoca Dog Show 2021 s-a desfasurat in incinta Jucu Arena – fara public.
Generozitatea spatiului dublat de respectarea cu strictete a regulilor pandemice in vigoare privind
prevenirea raspandirii Covid 19 au contribuit la siguranta participantilor.
Napoca Dog Show 2021 a cuprins doua expozitii internationale CACIB in 26- 27.06.2021, precum si
doua expozitii nationale CAC, cate una pentru fiecare din cele doua zile. La buna desfasurare a
evenimentului au contribuit toti membri Consiliului Director, alti membri ai Asociatiei noastre,
voluntari,colaboratori si alte persoane angajate in desfasurare a manifestarii.
Dimensiunile ringurilor de arbitraj au fost generoase oferind participantilor posibilitatea unei
prezentari corecte.
In concluzie apreciem manifestarea ca fiind una deosebit de reusita din punct de vedere
organizatoric si chinologic.
Program de promovare a fenomenului chinologic in randul locuitorilor din Cluj
Avand in vedere Regulamentul Covid in vigoare acest program a fost suspendat pt acest
eveniment.
Programul ACh Napoca pentru sprijinirea performante
Avand in vedere situatia pandemica din Romania si Europa, restrictiile de circulatie si incertitudinea
desfasurarii evenmentelor chinologice,membrii Consiliului Director au aprobat cu unanimitate de
voturi suspendarea pt anu 2021 a “ Programul pentru sprijinirea performantei” pentru membrii
AChNapoca care desfasoara activitati chinologice performante.
Proiectul de HCL privind detinerea si circulatia cainilor in municipiul Cluj-Napoca
La initiative Primariei Cluj-Napoca s-a constituit un grup de lucru din care am fost
invitati sa facem parte, in vederea finalizarii in forma permanenta a proiectului de hotarare de
Consiliu Local privitor la detinerea si circulatia cainilor in municipiul Cluj-Napoca.
Proiectul a fost finalizat fiind in faza de aprobare a Consiliului Local.
Comisia de Etica si Disciplina
In perioada la care face referire prezentul raport nu au fost inaintate sesizari sau alte
documente catre aceasta Comisie.
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Numar membri Ach Napoca
Pe fondul situatie pandemice numerul de membri a fost in scadere cu 58 fata de anul aterior astfel la
31.12.2016 – au fost 243 membri cu cotizatia platita la zi.
Raport chinotehnic
Total dmf depuse-163 in crestere cu 30(20%) fata de 2020
Pui inregistrati-931, in crestere cu 190(27%) fata de 2020
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