MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____
privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi
Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării
concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL MONDIAL de
SALVARE al FCI, pe echipe”, în perioada 4 -7 noiembrie 2021

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.06.2021;
Având în vedere referatul de aprobare nr.98318/2021, raportul nr.99384/2021 al
Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.100319/2021 al Direcţiei Juridice,
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea
asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional
de Educare Canină”, în vederea organizării concursului internaţional al câinilor de
salvare „CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al FCI, pe echipe”, în perioada 4
-7 noiembrie 2021;
În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, modificată și completată, Ordonanței de Guvern nr.26/2000
privind asociațiile și fundațiile, modificată și completată, Legii nr.55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, modificată
și completată și Hotărârii Guvernului nr.636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;
În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Asociaţia
„Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării concursului
internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL MONDIAL de
SALVARE al FCI, pe echipe”, în perioada 4 -7 noiembrie 2021, conform
contractului de asociere prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere
prevăzut la art.1.
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Asociaţia „Centrul Naţional
de Educare Canină” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguţa VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Imagine
Nr. 98329/7.06.2021

REFERAT
de aprobare a proiectului de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului, și Asociaţia „Centrul Naţional de
Educare Canină”, în vederea organizării evenimentului chinologic
„CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al FCI, pe echipe”,
în perioada 4 - 7 noiembrie 2021

Centrul Naţional de Educare Canină (CNEC) este Centrul pilot naţional de
selecţie şi formare al câinilor de căutare-salvare şi al voluntarilor care doresc să se
implice în activităţile de emergenţă şi în situaţii de urgenţă. În activitatea sa de peste
20 de ani, CNEC a reprezentat România în numeroase acțiuni și activități naționale și
internaţionale umanitare, de emergență și chinologice, a participat în 12 acțiuni UE,
ONU-INSARAG, precum și la peste 60 de expoziții canine. De asemenea, CNEC
este reprezentantul României la IRO (Organizația Mondială a Câinilor de Salvare) și
partenerul celor mai importante organizații naționale și internaționale de profil.
În acest context, România devine a treia țară din lume care se mândrește că a
organizat, la Craiova, astfel de evenimente canine. Timp de o săptămână, Craiova
devine polul chinologic mondial de salvare, unde vor sosi peste peste 200 de
participanți, susținuți de aproximativ 500 de turiști.
Prin acest eveniment, organismele mondiale de specialitate doresc să readucă
la viață lumea canină după impactul COVID 19 și să organizeze la Craiova un regal
chinologic cu un puternic impact pentru comunitate în media, pe canalele de
socializare, dar și pentru specialiștii din domeniul situațiilor de urgență, în mediul de
afaceri, pentru publicul larg.
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 și alin. 9 lit. a), art. 139, din
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, în conformitate cu
prevederile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale,
actualizată, conform prevederilor cuprinse în Nota de fundamentare a Serviciului
Imagine cu nr. 47313/12.03.2021, privind cheltuielile estimative necesare activităţilor
din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2021 - Alte cheltuieli cu bunuri și
servicii/ Alte proiecte, alte evenimente, Articolul 203030, în conformitate cu
prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile,
aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 246/2005, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID 19, propunem promovarea, pe ordinea de zi a ședinței
ordinare a Consiliului Local Municipal Craiova din luna iunie 2021, a proiectului de
hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al

Municipiului Craiova, și Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină” din
România, în vederea organizării evenimentului chinologic „CAMPIONATUL
MONDIAL de SALVARE al FCI, pe echipe ”, în perioada 4 – 7 noiembrie 2021.

Primar,
Lia-Olguța VASILESCU
Data: _______________
Semnătura: ______________

Întocmit,
Șef Serviciul Imagine,
Marina ANDRONACHE
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea
întocmirii acestui act oficial
Data: _______________
Semnătura: ______________

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Imagine
Nr. 99723/09.06.2021

RAPORT
de aprobare a proiectului de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului, și Asociaţia „Centrul Naţional de
Educare Canină”, în vederea organizării evenimentului chinologic
„CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al FCI, pe echipe”,
în perioada 4 – 7 noiembrie 2021

Din 1970, chinologia a intrat într-o perioadă de standardizare, omologare şi
catalogare a diferitelor rase pentru a deveni utilitare. Începând cu anii 1980, s-a pus
accent pe formarea câinilor în diferite specialităţi şi subspecialităţi. În perioada 1984
– 1986, la cererea MAPN / Apărarea Civilă şi Salvamont România s-a început la
Craiova, într-un cadru organizat şi recunoscut de stat, formarea primelor echipe civile
din România, cu câini de catastrofe şi câini pentru avalanşă.
În martie 1984, la Craiova, se recunoaște oficial în Romania, prima formațiune
canină de salvare, formată din patru ciobanesti germani cu 4 conductori, toti din
Craiova.
Din cauza fenomenelor şi a calamităţilor naturale care s-au accentuat foarte
mult pe toate meridianele lumii, în anii ’90 s-a pus problema de a se realiza o
specialitate canină care să vină în sprijinul societății civile. Astfel, în anul 1994,
Centrul de la Craiova a implementat în România, bazele specialităţii „CÂINE DE
SALVARE” (câine care să caute și să salveze orice supravieţuitor de sub dărâmături,
de pe orice teren accidentat şi inundaţii, din avalanșe și din apă), după regulamentele
internaţionale de lucru pentru câinii de căutare – salvare ale IRO si FCI şi normele
internaţionale de emergenţă.
Din 1996, devine Asociația Centrul de Educare Canină România (CdECRo), cu
rol de Centru Pilot Național de Formare și Coordonare al Câinilor de Salvare și al
voluntarilor canini de emergență. A fost prima școală din România, care a prezentat
oficial numere de dresaj cu câini ciobănești românești în fața Comisiei de standarde
FCI, condusă de Jean Maurice Paschould.
În perioada 1994 – 2020, Centrul de Educare Canină România a organizat și a
participat la peste 150 de stagii, training-uri, workshop-uri, webinarii, cursuri online
despre: salvare (SAR), etologie, psihologie si terapie asistata cu animale (TAA). De
la înființare și până în prezent a participat la multiple expoziții de frumusețe naționale
și internaționale, precum și selecții de rase, realizate sub umbrela AChR și FCI.
Exemplarele canine din CNEC, din mai multe rase și varietăți – ciobanesc german,
ciobănesc belgian tervueren, malinois, ciobanesc alb elvețian, border collie,
ciobănesc de Berna, ciobănesc carpatin, ciobănesc mioritic, schnauzer uriaș,

schnauzer pitic, dog german, boxer, rottweiler, Saint Bernard, Jack Russell terrier,
border terrier, fox terrier, labrador retriever, golden retriever, brac german, setter
englez, setter irlandez, cocker spaniel, akita inu – au obținut cele mai importante
titluri: CACJ, CAC, CACV, CACIB, RCACIB, BF, BM, Campion România Junior,
Campion România, Campion România cum Laude etc.
În anul 2016, CNEC primește „Medalia de aur AChR” din partea Asociatiei
Chinologice Române, pentru activitatea și performanța mondială în lucrul cu câinii de
salvare.
Performanțele câinilor din Craiova au făcut obiectul unui reportaj transmis de
CNN, iar televiziunea italiană RAI UNO a realizat un reportaj despre chinologia
română prezentând Centrul ca fiind „ambasadorul chinologiei utilitare române”.
În perioada 2002 – 2020, CNEC a realizat multiple proiecte educaționale cu și
pentru copiii preșcolari și școlari, dar și pentru persoanele cu dizabilități, atât cu
ONG-uri, dar și cu grădinițe, școli, licee, universități de stat și private. Dintre acestea
amintim: World Vision International, școlile speciale Sf. Mina și Sf. Vasile, Grădinița
nr. 45, ARTI, Școala Britanică, Școala Finlandeză, Crucea Roșie Dolj etc. Împreună
cu FRPCA (Federația Română pentru Protecția și Controlul Animalelor) a realizat un
proiect de formare a câinilor comunitari pentru integrarea acestora în familie.
Așadar, Centrul Naţional de Educare Canină (CNEC) este Centrul pilot
naţional de selecţie şi formare al câinilor de căutare-salvare şi al voluntarilor care
doresc să se implice în activităţile de emergenţă şi în situaţii de urgenţă. În activitatea
sa de peste 20 de ani, CNEC a reprezentat România în numeroase acțiuni și activități
naționale și internaţionale umanitare, de emergență și chinologice, a participat în
numeroase acțiuni UE, ONU-INSARAG, precum și la peste 60 de expoziții canine.
De asemenea, CNEC este reprezentantul României la IRO (Organizația Mondială a
Câinilor de Salvare) și partenerul celor mai importante organizații naționale și
internaționale de profil.
În acest context, România devine a treia țară din lume (după numărul de
evenimente mondiale chinologice) care organizează la Craiova, evenimente canine de
asemenea anvergură. Timp de o săptămână, în luna noiembrie 2021, Craiova devine
polul chinologic mondial de salvare, unde vor sosi peste 200 de participanți, de pe
toate continentele, fiind așteptați, de asemenea, și peste 500 de turiști. Cu ocazia
găzduirii acestui tip de evenimente, craiovenii vor avea posibilitatea să ia contact cu
modalităţile de protejare şi salvare a populaţiei civile în caz de calamităţi, dezastre şi
alte situaţii de urgenţă, inclusiv în context epidemiologic actual şi cu rezultatele
formării câinilor de salvare şi al personalului voluntar, chinotehnic de intervenţie în
cazuri umanitare şi de emergenţă, evenimentul având și misiunea unui program
educaţional pentru informarea, sprijinirea şi educarea populaţiei.
Prin acest eveniment, organismele mondiale de specialitate doresc să readucă la
viață lumea canină după impactul COVID 19 și să fie la Craiova un regal chinologic
cu un puternic impact în media națională, pe canalele de socializare, pentru
specialiștii din domeniul situațiilor de urgență, în mediul de afaceri și pentru publicul
larg, promovarea făcându-se și prin realizarea unor programe educaționale și de
divertisment socio-culturale, înaintea și în timpul acestor evenimente mondiale

canine. Totodată, vor fi realizate și transmise imagini de la deschiderea oficială din
centrul municipiului, de la ceremonia de acordare a premiilor, precum și imagini din
zonele de concurs, de către televiziunile naționale, dar și de televiziuni internaționale
și/sau în mediul online.
Ca o politică de marketing utilizată la fiecare campionat mondial de acest tip,
fiecare țară participantă include, în cadrul delegației oficiale, cel puțin o personalitate
din țara respectivă din lumea sportului, mediul de afaceri, turism și agroturism,
mediul universitar și medical, oameni de artă și cultură, membri ai ONU sau
INSARAG, europarlamentari sau de la alte organizații mondiale etc., pentru ca acest
eveniment să scoată în evidență importanța câinilor de salvare în societate.
FCI – Federația Chinologică Internațională este organizația mondială canină, în
cadrul căreia se realizează toate activitățiile canine – expoziții, examene de lucru,
congrese internaționale cu specific veterinar, prihologic, educațional și chinologic,
programe educațional canine si sportive, Campionate Europene și Campionatele
Mondiale pe Dresaj și Expoziții Europene și Mondiale de frumusețe.
Prin adresa cu nr. 78721/04.05.2021, înregistrată la Primăria Municipiului
Craiova, Asociația „Centrul Naţional de Educare Canină” a solicitat sprijin financiar
autorității locale în valoare de 23.840 lei, cuprinzând cheltuieli pentru transport,
cazare și masă, în vederea organizării „CAMPIONATULUI MONDIAL SALVARE
al FCI, pe echipe”, în perioada 4 – 7 noiembrie 2021, precum și punerea la
dispoziție, cu titlu gratuit, a Stadionului de Atletism, locul de desfășurare a
evenimentului, Hipodromul, alături de Craiova Area (zona Aeroport Craiova).
Accesul publicului la toate acțiunile programate în cadrul evenimentului va fi
gratuit, cu respectarea tuturor măsurilor de distanțare și sanitare prevăzute de normele
legale naționale și locale în vigoare, pe perioada pandemiei cu coronavirus.

Ţinând seama că acest eveniment marchează un moment important pentru
craioveni și pentru imaginea municipiului, în conformitate cu prevederile art.
129 alin. 1, alin. 9 lit. a), art. 139, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 din
Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale actualizată, conform
prevederilor cuprinse în Nota de fundamentare a Serviciului Imagine cu nr.
47313/12.03.2021, privind cheltuielile estimative necesare activităţilor din
Municipiul Craiova pe parcursul anului 2021 – Alte cheltuieli cu bunuri și
servicii/Alte proiecte, alte evenimente, Articolul 203030 și, respectiv, în
conformitate cu prevederile hotărârii de Consiliu Local nr. 122/2021 privind
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pentru
anul 2021, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000
privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări de Legea
nr. 246/2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/15 mai 2020, privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID
19 și cu HG nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă

pe teritoriul României începând cu data de 10 mai 2021, precum şi stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului
Craiova următoarele:
1. Asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului
Craiova și Asociația „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării
concursului internațional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL MONDIAL de
SALVARE al FCI, pe echipe”, în perioada 4 – 7 noiembrie 2021, conform
contractului prevăzut în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul raport;
2. Programul evenimentului, conform Anexei nr. 2 la prezentul raport;
3. Mandatarea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de
asociere, în forma prevăzută la Anexa nr. 1 la prezentul raport.

Şef Serviciu,
Marina ANDRONACHE

Întocmit,
Mădălina ALBU

Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea şi legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:

Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea şi legalitatea
întocmirii acestui act oficial
Data:
Semnătura:

Control Financiar-Preventiv,
Simona Crenguța RUGEANU

Municipiul Craiova - Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Imagine
Contract de asociere încheiat cu Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”
ANEXA NR. 1
CONTRACT DE ASOCIERE
Nr. ........... /..............2021
încheiat între:
MUNICIPIUL CRAIOVA, PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu
sediul în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, str. Târgului nr. 26 – Centrul Multifuncțional, cod fiscal
4417214, tel. 0251/415.907, fax. 0251/411.561, email relatiicupublicul@primariacraiova.ro,
reprezentat prin doamna Lia-Olguța VASILESCU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova,
denumit în continuare PARTENER
Și
ASOCIAŢIA “CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCARE CANINĂ”, cu sediul în Craiova, str.
Cornului nr. 10, înregistrat la Registrul Comerţului cu C.I.F 23528103, cont IBAN
RO06BRDE170SV37720521700, legal reprezentată prin Liviu Ionescu, în calitate de Preşedinte,
denumită în continuare ORGANIZATOR
Art. 1 - Obiectul contractului:
Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părţilor în vederea organizării evenimentului
chinologic “CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al FCI, pe echipe”, în perioada 4 – 7
noiembrie 2021.
Art. 2 - Durata contractului:
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la îndeplinirea tuturor
obligațiilor contractuale.
Art. 3 - Temeiul juridic:
Art. 129 alin. 1 și alin. 9 lit. a), art. 139, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul
Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele
publice locale actualizată, conform prevederilor cuprinse în Nota de fundamentare a Serviciului
Imagine cu nr. 47313/12.03.2021, privind cheltuielile estimative necesare activităţilor din Municipiul
Craiova pe parcursul anului 2021 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii/Alte proiecte, alte evenimente,
Articolul 203030, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind
asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 246/2005, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 55/15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID 19 și cu HG nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu HCL
nr. 122/2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova pentru anul
2021 și HCL nr. /2021
Art. 4 - Principiile aplicabile:
Principiile care stau la baza prezentului contract sunt principiile legalității, egalității, transparenței,
proporționalității, satisfacerea interesului public, imparțialității, continuității şi adaptabilității.
Art. 5 – Obligaţiile părţilor:
5.1. ASOCIAŢIA “CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCARE CANINĂ” are următoarele obligații:
1) Să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune condiţii, cu
respectarea legislaţiei în vigoare, în conformitate cu conceptul și programul de ansamblu prezentate în

Municipiul Craiova - Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Imagine
Contract de asociere încheiat cu Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”
propunerea de asociere, având ca singur criteriu asumat creșterea calității și a impactului public al
evenimentului, în limitele de buget ale sumei alocate prin HCL nr. 122/2021;
2) Să respecte toate măsurile reglementate legal privind prelungirea stării de alertă și măsurile
stabilite pe plan național și local, Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dolj și
ale Comitetului Local pentru Situații de Urgențe al Municipiului Craiova, care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizatorul fiind direct
responsabil de respectarea tuturor măsurilor dispuse de autorități în contextul epidemiologic actual,
precum și de asigurarea măsurilor de siguranță și protecție a invitaților, a staff-ului de organizare cât
și a spectatorilor, necesare organizării și desfășurării unui asemenea tip de evenimente;
3) Să asigure resursele umane, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea necesare desfăşurării
evenimentului;
4) Să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ce priveşte costurile evenimentului,
altele decât cele de tipul celor prevăzute în prezentul contract și orice cheltuială pretinsă peste suma
alocată prin contract, de către Organizator sau de către orice alt terț în legătură cu prezentul
eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;
5) Să asigure promovarea Evenimentului și a Partenerului prin conceperea, producția /realizarea și
difuzarea de spoturi audio-video, comunicate, advertoriale, reportaje etc. de promovare, afișe, flyere,
mash-uri textile, spidere etc., prin promovare pe rețele de socializare, inclusiv prin mulțumiri verbale
adresate de către Organizator Partenerului în cadrul manifestărilor din cadrul evenimentului.
Promovarea se va face și pe canale media – radio, tv, presă scrisă și online pe plan local, regional,
național.
6) Să permită Partenerului posibilitatea de promovare în spațiile Evenimentului, în afara
modalităților mai sus menționate, prin amplasarea de roll-up-uri sau alte display-uri sau alte materiale
de promovare de acest gen ale Partenerului;
7) Să furnizeze toate informațiile referitoare la derularea evenimentului și să justifice cheltuirea sumei
alocate de Municipiul Craiova;
8) Să răspundă în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, oricărei solicitări formulată de Municipiul
Craiova cu privire la Eveniment;
9) Să menționeze Partenerul în toate comunicările publice pe durata contractului cu următorul text:
“Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Craiova şi Consiliul Local Municipal“;
10) Să gestioneze în limitele și în condițiile legii fondurile primite;
11) Să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în care
natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv le impun, aceste obligații revenindu-i în mod
exclusiv;
12) Să suporte toate riscurile şi să achite reparaţiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale
bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi terţelor persoane împreună cu bunurile
acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din manifestările cuprinse în Eveniment;
13) Accesul publicului la toate manifestările din cadrul evenimentului va fi gratuit și cu respectarea
tuturor măsurilor sanitare și de distanțare prevăzute de normele în vigoare de la nivel național și local
din perioada pandemiei, de la momentul desfășurării evenimentului. Organizatorul se obligă să
transmită opiniei publice, prin mijloacele mass-media pe care le are la dispoziție, în termen rezonabil,
care este modalitatea de acces la manifestările din cadrul evenimentului;
14) Să prezinte, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la încheierea procesului-verbal de
recepție a Evenimentului, raportul de cheltuieli însoțit de documentele justificative privind totalitatea
cheltuielilor efectuate, fără a depăși valoarea contractului. Raportul de cheltuieli efectiv realizate
conține cheltuieli eligibile (conform conceptului și programului de ansamblu prezentate în cererea de
parteneriat, din categoria celor precizate în devizul estimativ de cheltuieli) în limitele de buget ale
sumei alocate prin HCL nr. 122/2021;
15) Ca urmare a măsurilor reglementate prin instituirea stării de alertă la nivel național, organizatorul
va asigura dezinfecția/spălarea spațiilor de desfășurare a evenimentului menționat, respectiv
Stadionului de Atletism, cu mențiunea că responsabilitatea pentru substanțele folosite la dezinfecție
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este exclusiv în sarcina organizatorului, care va utiliza doar substanțe omologate, conform normelor
în vigoare, care nu aduc atingere sănătății și siguranței umane;
16) Să se asigure că participanții vor respecta toate normele legale impuse de autorități, conform
reglementărilor instituite la nivel național și local la aceea perioadă;
17) Să asigure serviciile de pază;
18) Să suporte reparaţiile în cazul apariţiei unor pagube materiale cauzate de utilizarea
necorespunzătoare a spaţiilor alocate evenimentului;
19) Să asigure mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe toată durata
desfăşurării evenimentului;
20) Să asigure asistenţă medicală pe parcursul desfăşurării evenimentului;
21) Organizatorul își asumă întreaga responsabilitate asupra evenimentului în legătură cu acțiunile,
taxele, cheltuielile, revendicările și reclamațiile referitoare la accidente, răni ușoare sau mortale sau
altele provenite sau rezultate prin participarea la eveniment.
5.2. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, se obligă:
1) Să aloce suma de 12.520 lei, pentru asigurarea cheltuielilor privind organizarea
„CAMPIONATULUI MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, care va avea loc în perioada 4 –
7 noiembrie 2021, exclusiv pentru evenimentul organizat în Municipiul Craiova, cuprinzând
cheltuieli pentru transport, cazare și masă;
2) Să pună la dispoziția organizatorului, cu titlu gratuit, spaţiul (domeniul public) necesar desfășurării
evenimentului - Stadionul de Atletism și Craiova Area (zona Aeroport Craiova), cu adaptarea la
măsurile de siguranță sanitară impuse de pandemia COVID 19, în perioada de desfășurare a
evenimentului;
3) Plățile se vor efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea facturii la Registratura
Primăriei Craiova și a procesului verbal de recepție aferent manifestărilor din cadrul evenimentului și
vor fi însoțite de documente justificative, așa cum sunt ele menționate în devizul estimativ (privind
cheltuielile efectuate, fără a depăși valoarea contractului), precum facturi furnizori; contracte
furnizori, bonuri de consum, chitanțe, ordin de plată, extras de cont, state de plată, diagrame etc.
4) Toate cheltuielile enumerate, conform devizului estimativ, vor fi detaliate în raportul de cheltuieli
al Evenimentului. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor este cea cuprinsă între data semnării
prezentului contract de asociere și până la finalizarea evenimentului și până la îndeplinirea tuturor
obligațiilor contractuale privind realizarea evenimentului de către Organizator, așa cum sunt ele
menționate în devizul estimativ prezentat.
5) Să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea Evenimentului;
6) Să faciliteze Organizatorului distribuirea de materiale informative și promoţionale pe domeniul
public (flyere, afişe etc.) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susţinut de
Primăria Craiova și Consiliul Local Municipal şi să susţină, la rândul său, mediatizarea
evenimentului prin mijloacele care îi stau la dispoziție (de tipul comunicatelor de presă, informărilor
etc.), fără aport financiar suplimentar din partea partenerului;
7) Să comunice Inspectoratului Județean de Jandarmi Dolj, Poliţiei Locale Craiova, Poliţiei
Municipiului Craiova şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” Dolj, manifestările ce
vor avea loc în Municipiul Craiova în cadrul Evenimentului “CAMPIONATUL MONDIAL de
SALVARE al FCI, pe echipe”, programat în perioada 4 – 7 noiembrie 2021, la Stadionul de Atletism
și Craiova Area (zona Aeroport Craiova), în vederea sprijinirii cu personal de specialitate şi asigurării
de asistenţă în perioada desfăşurării evenimentului, conform reglementărilor în vigoare.
Art. 6 - Modificarea contractului
1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.
2) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv
este nul.
Art. 7 – Încetarea contractului
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1) Prezentul contract de asociere încetează după îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.
2) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod
culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului și de a pretinde daune interese.
Art. 8 – Forţa majoră
Forţa majoră exonereză de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, părţile fiind obligate să-şi
notifice reciproc evenimentul considerat forţă majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.
Art. 9 – Litigii
Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluţiona pe cale amiabilă şi, dacă acest lucru nu
e posibil, litigiul se va supune legislaţiei româneşti în vigoare.
Art. 10 – Dispoziţii finale
1) Orice comunicare între părți trebuie să fie transmisă în scris.
2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
3) Comunicările între părți se vor face la adresele specificate de către părți.
4) În situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată
să notifice de îndată cealaltă parte. Prezentul contract conţine un număr de 4 (patru) pagini şi s-a
încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ..........................,
data semnării lui.

Municipiul Craiova, prin Consiliul Local
al Municipiului Craiova
Primar,
Lia-Olguța VASILESCU

Direcţia Economico - Financiară,
Daniela MILITARU

Control Financiar-Preventiv,
Simona Crenguța RUGEANU

Şef Serviciul Imagine,
Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate,
Mariana-Denisa PÎRVU

Asociația
“Centrul Național de Educare Canină”
Preşedinte,
Liviu IONESCU
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ANEXA NR. 2

PROIECT - PROGRAM

JOI
•
•
•
•
•

– 04.11.2021
1:00 - 6:00 p.m.
1:00 - 5:00 p.m.
5:00 - 7:00 p.m.
7:00 - 8:00 p.m.
9:00 - 9:30 p.m.

-

Înregistrare și control veterinar
Antrenament general
Ședința Tehnică (arbitri – concurenți)
Ceremonia de Extragere
Ceremonia de Deschidere

VINERI – 05.11.2021
• 8:00 a.m. - 6:00 p.m. - Concurs - F / FL / T + O&D
•

8:00 p.m. - 9:00 p.m. - Ședința de Arbitri

SÂMBĂTĂ – 06.11.2021
• 8:00 a.m.- 6:00 p.m. - Concurs - F / FL / T + O&D
•

8:00 p.m.- 1:00 a.m. - Seară Specială

DUMINICĂ – 07.11.2021
• 8:00 a.m. - 1:00 p.m. - Concurs - F / FL / T + O&D
•
•

2:00 p.m. - 4:00 p.m. - Ceremonia de Închidere
5:00 p.m. - 7:00 p.m. - Ședința mondială a FCI RDC

- Stadion Atletism
- Stadion Atletism
- Stadion Atletism
- Stadion Atletism
- Centrul municipiului

- Craiova Area
(zona Aeroport Craiova)
- Stadion Atletism

- Craiova Area
(zona Aeroport Craiova)
- Restaurant

- Craiova Area
(zona Aeroport Craiova)
- Stadion Atletism
- Sală conferințe hotel

Statut

cjarj

"Centrul Na ţ

ional de Edaware

CA P:(0.LI

Dzte

ascziaz:
2

7,z;tional de

ta

Educare Canina'
baza inchelerii Ctvite nr e5te pe.rsoani-ijUridc fra scop patrirtionial,
membri ai Consiliului Director • 38/11.03.2008 pronun ţ at ă
de Judec ă toria
sunt :
cu domiciliul in
eliberat de SPCLEP Craiova,
ud. Dolj, posesor

z c;;rei

Saft:

ean

roman cu dornIciliut in Cralovz
■ liberat de SPCLEP Mun

ud Dolj, identificat

Cor;na-Georgiana, cetatean roman, Cu
icientificat ă prin Pa
ş aport sene
LI
tOrroajUri c jj

rl. 2

Denumirea asociatiei

sediul si

duratacJl'Uneiionare asoeintiei

este: Central National
Asociatia se constituie

persoanajuridica fi-ara
conformitate
seop patrimonial.

Edueare Cabina

daspozitiile 0.G. nr.26/2000 si este

Sediul asociatiei este in localitatea Craiova• Str. Cornului, nr. 10, jud. Dolj, Rontania.

Dlutua de funetionare n asociatiei este convenita pe

asociatiei este de 800

tc.o.nen liceleter ţ ni ţ

iar.Patrimoniul

al

CAPITOLUL 1 11
Exprimarea seopului propus, expliearea seopului si a obieetiveior
AsT. 3 Asociatia „Centrul Nationat de ciucare Canina" are ca scop:
asoeiatiei
-Cor:servarea. dezvoltarea ş
i ameliorarea
eanin dc rasii existent
România

seleetarea, formarea, coordonarea

RO,

fondultn eanM, reetmoscand reg,ulamentele
Jsv
s] Protejarea si salvarea populatiei eivile jn eaz de ealamitati,
aite
situatil

de

'"iqrt E

?,
urgenta

- For:rrar.ca
cainilor cle salvan:
si

al

"Xffi*'ffiJ**r;Tii1i,,:f,JJ,fl1ffi,j?,i":,]lXfi

clrirrorer,,iu ,,c
i,re;,,en,ie i,

-ltts;lnrirerr si
';;;;:;:"1r.,,1t1. r';rlorilor.cutrliatc
1,r:r,arc"r
,-i
ra rr:; rc oiu.,r*r.,,.'*u;i;;lJ:[':i,:,1::ii[,
Ac.HR,rorydv ';;:.":::
]:cr, rRo
oanrcnitor si aJ
animaletor. rnijloacelor
,l;:.t.:t
Iorsa
fie*"n,i"*r"l*.1,;rlrlfi,^"lor,
rnarcriale.
nenrn, ca
-i, F€ntru
si protelate
^^ ..,..
i,iala si sanararea
-pu""r"r'lr"arrX1ffta.at3
ulPozlrra si jn benedciui
.rtru."r1ri"
popuiatiei

,':':"'

.

cjvjle

.

txl,ilr*.;;;;s:::i?:Ji;fi
-r ormarca, verifi
:1j:**Hri,,';;;,:'d,:ffi ::J;il;:iffi
carca.,i .ou rrr

-Fomrar.ea

cainilor dc

f

*,"lirirl

.salr,e,.o

x"?i[:

in toate spccialitatile

il,;il,?Xll;.T,i;;-'*"-,';;::#:il'T.,,X"Xl::, 'fi:i,;:::.,lf;ffJ,L,lTl,T,Xlii;,iiTX
- I)l.evcrirca, itIfervcrr!ia,
dcb,bcari:a.ri sai
sarvar.s;:opula;ieictr
aitrtorulechipelorcanirre
-. Realizarea
ri o.rrnt*""; ,":::"t

flJgfrti;r:lfuJ#.,:t*,i'r;fl::Hl:1 ::'::',r",:rho.ili'x*i'#tffi,.i,lltJ;;:x
Art' 4 Pentru indepiinirea
scopului
- Infijntarea

cl,:

;;
proprr.s a.cociatia

isi

lili;ije ale echipclor

i,,

pr<q.runc unrra{oarelc
obiective;

tJc -\'rrva'e
_ral.,,;
po tot re.iroriul Rorn;:riiei
(.lurcisrizilir-,il
qjs7y6,,,,:,],"..-.:"
5j
rr. r.rhilre.li, i:irr!i,rr,,.]'1,:lll,l, ",, r'}r1(\r ilirrr(.i
cLl t()a{e liirltle rle iittu.rr,*ntic.
;.)-ill\,ir{u.:;a i;11,;1-,,,1,,r,
itl;l 1,tt")ttt.t
cfirc ali;rlud
l'l s:itl;rlii
'ie illll('I)la :irll ;ii:li(irri ,,,,,,'r'i',;,,..]'"'
- Realizarea dc Lrror,ry,*:
-.

'r,u.Ji. i- fi"

1,1":,Tffi"

^^.,- -",\

i1:H:g,lJ;Tidi,::,

tn,i.,,X,*_.i;i:?i,,,1

;l:]X,X;,.Birii

- lnliinarea
-

de scori si rnocruie
de educare c.ninc
si precrarca crc crrr.s.ri
cie spec:iarirare
Rcalizarea de investitii
si aezvortarea u,ci
bazc r'ateria,e speciiicc

-lnfiintarca

.si consrruirea bazelor cle
uv l':rc!ltrrc
orcr
callltle. padocudlorchurologice. Jo!'
.--q''v" r.*,-,,,.i^ll
tercnurirolr
Hijii;.,"j'11:$[''.|",::l:il,ji
spcciaritate

;;

- L'r'carca unui

.sjstertr

infirm:ational la nivcl
rrarionaj

- l)otarea echipelor
canirre cu eciiil.raineni

- Organizarea

'[:::1;,1,,-;,oTi

:.rciecr.ar

crrsud de pregatir"e. icrnntrri:
si atestarc
- Elnborarca. cclitarea
si difuzarea <le rrrareriale .in{bmrativc
sa Ivare
pr.ivind rolul cainilor
- ()r'qar:izarua <iu.sirrrl:ilzinzrnt:.
- lrilt

cie

ticil)lt.(ij si

cle

Ii:srj.,,ir:!:i. ri.ii?r:,r;r.r.
rjr{j

ri

;lr,l,ll"jl:fi,,:ffi:itr,'j',*,T,1,,"'.;';i;i;l,,,,;:,.,.,"-,ii,,il;,-,.."';i;;gI,J.",, ;",i;;;;
- Alragerea si procumrc:r
rniji.aceror financiare
pentru rcarizarea sc.purui
propus

_

- Demararea

;rHfi:

unor programe rocare si
nationare, individual.sau
inrpreuna cu institutii
satr private' organieatii
**gur*rnamentare
in vederea interventiei
in caz

;,ffX1';:'lir::ilfi"'

;:illil:-:,:ffi:::yi

de

canine lir un 13n6j6rnent
compeririv si apt sa faca fata
oricarei
de perfectionare chinotehnica,
srasii de pregatire, cantonarne
nte,

CAPITOLUL I1/

Parrinlo'riu',
..

A't.

S

ca

regorii dc resur*e patriruoriarr
are socictatii. surse si destinatii

Fatrinr<,.niul i;l0cii:lir:i
s{} r:oill,r*rlt rliri:rgr*rtr.rl
in l:arri ;tl ..is..rciatilr:i.

Pentru realizarea
donalii, ;;;;;";,i',:"11i"!:?1,'l"li;ili:'::l;i#.xil

ii,li,iili,i,li*i,i,;,.xll,?lir;

Ili.#; :;.ffi:1,f;,Hial1* ;,;;;;; ,.. ;:';;# i.l, {* rri,' rrv,,,u,,i,,.., s.p,,,
Veniturile asocia!iei provin ciin

:

r cotizatiile mem
brilor
- dobanrile si dividentele
rezultate din plasarea sumelor
disponibile in.conditii legale

- dividentelor soci€tatilor
comereiale infiintate de asociatic
- veniturile realizate din activitati
econr:mice tlirecte
- donatii, sponsoriz.ari sau

legate

- resurse obtinute de la bugetul
de stat si/sau cle la bugetele locale
- alte venituri prevazute de lege.

Asr:ciatia 1:{:atr: irrl'iir)ta sociela

li ct rnr:rciale} cu r cspr.ctare ;r preverlerilor lrgale
, si rle
sura aclivitati e(.c,rronlice dire.cte,
cri ronr.iiri.l ca acesrei., ca airra
c0racter i':c.:es'riu si sil fie in stra*:;;"r
iegitura cu s,cr:pt.rr 1:rincipar ar arociatiei.
;lsL)rrlsnea'2

po'ite

rJes{i

CAPITOLUL V

Modul de dobandirs si de pierdere
a caritatii de asociat

3,il;.i.iilr.lxl:;"t-;iljru

ar asociatiei se dobandeste irr baza
dovezii achitarii cerei

calitatea de membru este personala
si inalienabila, ea neputand fi cedata ra
succesori.
catitarea de membru poate fi aonanciia
de carre p;;r;;,;;;;ce sijurirJice
care:
- prin actiune si conrportamer")t
cjovedesc pasiune si atasament fata
cie activitatiie
desfasurate it'r cadrul asociatiei, orerini"sl
ciisponibilitaluu J"-. at:tiva in mod conci.et
sustinerea si i rrbunatatirea acestora
in

- se angajeazi in scris cd va respecta statutul,
regularnentele Asocialiei,,centrul
Nalionai
de Educare canini" p].":iT siatuiri,-i*gt",ne.,iir'rti
ii rr.ti.arile Asocialiei Chinorogice
Romdne gi ale Federaliei Chinologice
tntelnalionale

.j,",,.:?::

sa tina cont de interesele proreciei
animatelcr.

si apai.arii ;rep:u:ii:r

- achita cotizatiile in cuantumu,
stabirit de Adunarea Generara

H*1r:T,.11ff:f:HiSriLHi[,l1;::rr
cAF,ITOLUL

Generara Dreptur cre vot
nu poate

vt

pierderea calitatii
de asociat

Art, 6 Calitatea de asociat se pierde
in urnlatoarele situatii:
- prin retragere
- prin excludere
* prin deces

;lJ[j,[t''tarea

de catre asociat a prevederilor
statuturui sau neindeprinirea obtigatiitor

- prin nepl;lta corizatiilr.rr.
i-letragerea asociatuiui din asocititir
isi prorlr"rce eler:tr:in r.j.}r;r;lsor.i;trul rsi nrariifr:si;r,

forma scisa, vointa de retraBere
si este sernnata de acesta,
[xcluderea asociatului poate fi dispusa
de consiliul Director, sau in cazul
unor abateri
care aduc atingere ori prejudicii
rnorare sau

rrr

materiare asociatiei.

Asociatul care nu platest€ cotizatia pana
pe data de 31.01. a fiecarui an, pierde
calitatea

de asociat.

HI:;,j,.r're

se rerrag sau sunr excrusi nu au niciurr
drept asupra patrirnor.,iuiri

CAPITOIUt Vll Drepturile asoriatilor

Art, 7 Mernbrii asociatiei au urmatoarele
drepturi:
- dreptul de a arege si de a fi aresi
in organere

de ccnducere are asociatiei

-dreptul de a se retrage din asociatie cu
respectarea prevederilor prezentului
statut
- dreptrrl du a avea acces la clotarile asociatiei

- dreptul
cxcludere

dc a ataca crr apel ia Adi.rn;rc;r
rii r: asociafie

Gr:neraia dcr-ri;:rn cor.isiiiUllri {)irr:r;tr:r

'sa organizeze competilii canine in conlornritate

^ si fie

cLr

regulamentete interne ale Asocialie

rJr:

i;

infornrati,
publicarea
-prin Generale, pe site-ul oficial al Asociagiei cu privire la
toate hotararile Adunirilor
deiiziile consiriului Director, convocarile Adunarilor
General€ sl' in general, cu privire [a orice
aspecte referitoare la activitatea Asociatiei;
- sa primeasca informatiile de
ordin tehnic solicitate;

- sa fie tinuti la curent cu toate nrodificarile
reglenrentarilor Asocialiei centrul
Asociaiia chinoiogici ?in Romsnia
Feieralia

i-i-:ff;;:,r:*n'n''

si

Naqional

cr.,inoLgi.;

ri

il:i:rti-soare

activitatea organizatorica inrerna
5ifinanciara fara imixtiuni din partea

CAPITOLULVIII

Obligariile asorii:tilor
At't. 8 Obligatiile me mbrilor asociati
sunt:

- sa respecte sratutul- regulamentere,
hotararire si deciziile asociatiei
- sa achite in termen cotizatia stabitita
- sa nu lezeze prin actiunile lor imaginea
sau interesele asociatiei, sau ale altui membru
- sa duca la indeplinire toate sarcinile primite
- sa miliieze pentrtr realizarea unuiclimatfavorabilin
intcriorulsiin afara asociatiei

- sa sprijine activitatea asociatiei sub
toate formele cu toate mijloacele si resursele de
care oispurro fiecare asociat

'

sa duca la

indeprinire toate deciziire organelor de conducere
are Asociafiei;

- sa comunice catre Asocialie in
term*n cle 15 zile orice modificare survenita in statutul
sau

conducerea proprie;

'sa:espccte J:rincipirtl reciprocitaiii cu privire la
snnctiunile disciplinare aplicate propriil:r

,"=

r':l l-.

r,,Je

ca

trc, coilalti rn e tn br i ai Asocialiet;

- j' verrfice periorlic sitc-rii oficiai ui Asocialici perrtru
a lua l.r cur.)o5tirita, irr timl: r-ltil, rle
;ontinutul hotararilor.Adunarilor Generale, ale deciziilor
consi{iului oirector , de convocariie
Ad'rnarilor
Generale si, in general, de orice alte informatii referitoare
la activitatea Asociafi.qi

CAPITOLUL IX

Organele de conducere si control

Art. 9 Organele de conducere ale asociatiei surrt:
- Adunarea Generala

- Consiliul Director
- Cenzorui

Acunarea Generala constituita dln
conducere al acesteia.

toti membrii

asociatiei este organul suprem de

Consiiiul Director este organul de coordonare si executie al asociatiai,
fornrat din treisacre rnembri, ales de Adunarea Cenerala pcfitIu o perioada de
4 ani, putand fi reetigibil
Cer:orui, sau dupa caz Comisia cie Cenzori, este orga nul intern care asigura
controlul
. .,,.i.-!i^'i-r
,

3

::-)i_,1 id(l(-

iAP;TOLUi

l.

X

Acunarea Generala - atributii, organizare, cohvocare! conditii de valabiliate

Art. 10 Competer::a Aciunarii Generaie cuprinde:

- stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei
- aprr:bareu br.rgetului de venitrrri si cheltrlieli, a bilantului conlabil
- alegerea, stabilirea numarului de membri
sau Comisiei de cenzori

si revocarea ConsiliUlui DirBctor' Cenzorului

, imputerniceste Consiliul Director cu atributii de conducere Ei executie ConForm
statutului si reguiamentelor interne

- pronuntarea asupra gestiunii

nremNrrilr:ir

gestiune
conriliului Directc,r si descarcarea de

a acestora

l'ottsiileluri l)ircr'lor'

pe fir't, li, ctlr*iea
Adtrn;rre;i Gctrerala e$1{) {onvocata r-:cl pulin o einta
cxtraurdin;lte'
in Sedinte ordinare si on de cale ori ette necesar. insedint*

la cererea conslliului Director'
Adunarea Gene rate extraordinara poate fi convocata

trejmi din nurnarul rnernbrilor sai'
cenzorului sau Comisiei de cenzori sau la cerea a doua
participa jurnatate din numarul
Adunarea Generala este legal constiruita, daca la sedinta
cu voturile a jurnatate plus unul
total al membrilor asoclatiei si adopta hotarari valabile
din numarul celor Prezefiti,
rje zi, treburie facuta cu cel putin 14
Csnvocarea Adunarii Ge nerale, cu precizarea ordittii
irr scris a tutrrtr:r nrembrilor asociatiei
zile inainte de clata tirrerii acesteiil prin instiii-rtarea
sau prin

instiintari afisate la sediul asiciatiei'

lipsei de cvorunt' adunarca ce 5e vaDaca Adunarea 6enerala nu pOate luCra din caUra

asupra problenrelor puse la ordinea
intrunl dupa a doua convocare, poate sa delibereze
cu maioritate.
prezenti,
de 21, acelei dintai, r.ricare ar fi numarLrl cJe asociati

Ad(ttlaadrtrtaregerreralanU5epr}illeintruttir:lriarinliUaiixatapcnt!"uprirrraadunitre,
Si {lra F{rnttrt r:ea de a dOUa
ln COnVUCafea penttU prirla a<lt.tn:lr* s{} va pt.Jti;a z'il:a
adunare, in caz. c3 cea dintai nu s'ar putea tine'
secr"el este obligatoriu pentru alegerea
Hotararile se iau prin vot cle.schis. Votul
sau comisiei 'Je cenzori sau pentru
membrilor consiliuiui Director si al cenzorului
revocarga acestora.

oirector' iar in

lipsa

presedintele consiliului
Aclunarea Generala este pre-zidata de
presedinte'
acestuia, de vicepresedintele numit de
lista de prezenta a asociatilor si intoi:meste
Presedintele impreuna cu secretarlrl verifica
Procestrl rrerbal al 'rdulrarii'

sar"l clupa car ije
procesul verbal aladunarii, semnat de prese<1 inte si de secretar

de

Adunarii Generale' indeplinirea formalitatilor
vicepresedinte, va constata data si locul
declaratiile
hotararile luate' iar la cererea asociatilor'
convQCare? clezbaterile in rezurnat,
si actele
58 vor anexa lista de prezenta
facute de ei in seciinta. La procesul verbal

procesul verbal se va inregistra intr-un registru numerotat,
referitoare la convocare,
sigilat si parafat, cate se pastreaza la sediul asociatiei"

jn limiteie legii, ale actului constitutiv, sau ale
Hotararile luate de Adunarea Generala,
care nu'au luat parte la Adunarea
statutului. sunt obligatorii, chiar st pentru mentbril
6enerala 94il au votat imFotriva'
c0t"tsiitutiv sau dispozitiile cLrprinSe
Hotararile Atlrini:rii Generalt:, col'itr*re legii';rr'tulrri
dintre asociatii care nu au luat parte la
in statut, pot fiatacate in justitie tJe catre oricare
Adunare sau care

ru votat impotriva

in procesul verbal
si au cerut sa se insereze aceasta

despre hotarare
la data cand au luat la cunostinta
de sedinta in termen de 15 zile, de

Eau

de la data r.alld a avr"lt loc sedinta"

erte
care $ri ataca hntararile Adunarii
lnstantd comp(:tenta s;r soltrtionez( cer{rea l.rrin
rsi are stdir'rl"
jut.lecatr:rilt in clrcutn'sr'r'ipr'ia r:i:ri:!;i asoci:iia
pana
Asociatulcare,intr.oanumitaproblernasupusaA,jtr'rrar,ilGenerale,esteinteresat
rude in tinie colaterala sau afini
personal sau priR ,oalr."*oenti sau our"*"0*ti,
vot'
la
nici
parte ta aetirerlle 5i
i, er.J"r al tV-tea i".il;it, -;;;;;;i-' lua
este raspunzator pentru daunele cauzate
Asociatul care incalca aceste disporitii obtine: mai.ritatea ceruta.
fi putut
asociatiei, arc, tarl"ulut sau nu .-.i

CAPITOI.UL XI

ConsiliulDirector.atributii,organizare,conlocare.Conditiidevalabilitate.
Crrrrsilir:l Directr:r:
Art, 11 ln extlreitariia cornp*l;cnt'li sale'

-prezintaAdunariiGeneraleraportuideactivitalepeperioadaanterioarasipr0iectlll
programelor asociatiei
pe seama asociatiei
- incheie acte juridice in numele si

.aprobaorganigramasipoliticadepersonalaasociatiei,siconformnormelorlegale,
angaiat
nivelul de silariz.are al personalului

'arlga]c;rz;tsicr:rlcecJiazalrt.rsorialtrla>oclatieisisrabiiesterJrrpturilesiobligatlile
;r:;oeiaticl I-rc cont pal'ti nlelltc
!r:rsotralultti
acqsr.cra, sl inOatu,llrite si resl.rcn:,;:nititaril':
asociatiei
- decide asupra schimbarii seciiuiui

aproba operatiunile

-

ie

incasari si ptati ale asociatiei

circulante
cumparare de bunurl si mijloace
aproba operatiunile de vanzare si
inclleierea de contracte de inchiriere

-

-aprobatranzactiileCUspeci{iceconornicsisponsorizarea,asocierea,confornr
propritl
interni siexterni, pelltrLr bugetul
dispozitiilor t.6aio..u partenerl
din asr>ciatie
- aproba inscrierea si/sau retragerea asociatillor
- ia

tlr:lil-i; t:tl pl'ivi;'i: la excluclil;'tl;i tiiit irliot'"i;iiie

si

" aproba progranlele de cur.suri <Je perfectionare
chinctehnica, stagii de pregatire,
cirntonamqnie' sesiuni de examen*, perricipari
,i
,.pi*..ni],.i
tr.on.ursuri natir:nale si
intemationale, sinrpozioan€, coftgrei* nta.
- aproba lransferara

exenplarelor canine in lara si in strain*tate
ciltre alte asociarii, scoli

canine, persosne fizice sau juri,Cice
- elab0reaza regulamentui

i*tern clr firnctionare

- 11L,rr)e$ic cortsilicri si rr:fcrrinti

iJi_:

sJri:li;,rlllait

'indeplineste orice alte atributii prevazute in statui sau in
Aslu*area Ge*er;rla
Presedintele si vicepre sedintele consiliului Director prerinta
re
asociatia in fata
autoritatilor publice, institutiilor bancare si in jusriria.presedintele
sau viceprcsedintele
va -sernna actele financiare ale asociatiei sI va inchria
act€ juridice in numele asociatiei.
Membrii consiliului Director sunt i'aspunzatori pentru daunele
caurate din vlna lor, atat
fata citl terti, cat si fata de iisociatie sarr rnrrnbrii acest,:ir.
tlirrsiIitri

l-,il'r:r:i:r'.:r S0

;ilirI,ii.!t:;lt:. Jtr:.1iriit;iiti. iil ,l:dilllit r.;ili1r].:i;.i,,j;t1j ()r;

necesar' in sedirrta sxtlsordillara, ia

rl*ti rtabiliia rie prrst:tlirriil/

$aLrJ

dt i.iti.r i:rrl {.:;trt
iii

1ip$.i i(,..r:;lujb, d.r

vicepresedinte, convocarile pentru intrurririle Consiliului se vor putee
tine si

irr;lt

loc

decat celal sediului, situatie in care se va specifica locul unde se va
tine sedinta si
ordirrea de zi, neputanclu-se lua nicio circizie asupra problernelor napreva?-ute irr
ordinea
rje zi, decat in caz cje urgenta, si cu c.lrr<liii;r i'a'iific;lrii, irr sr:dinte urfi.lnioaii.t, de ciitrc

rnembrii absenti,
La

sedintele Cotrsilir"'lui Dirpcloi" eria fie.*sara parrticipal.r:a a jr:rnatate rlin rrtr,-narul

irrl:rttLri'ii<-rr
La

tii,

ia,"

di:ciliilu

jr.lr:'L,vi,i.rl-r,1.- r-r-; vclut.ilt: ;rr":jr;rir-eiii

fiecare sedinta se va intocmi, de catre.secretar, procesul verbal, care va crtrprit.rtle:

ordinca deliberarilor, deciziile luale, nurnarr.rl de votiirl ;nirrrnite si opiniil* sepnraro.
Consiliui Diractr:r poate irrrputenrlci

i"Jna

ilrciusiv pcr:,*iine caf* tli.t i*r.r r:;litilir:.a

sau rnai rnulte pei,sclsne

rj<:

cLr

funci:ii cie exer;r.^rii*,

aror:ial,4ri sriiit str;:inrl ,i.!{tcjaliti,

I}\.'nl.t"r};:,1

t^c;ili;:a atribrrl.iiit. pIerr;i:rrll.: irr ;li?rir:.t1t.i: 1;ir,r:i:r.i,:-rt.:,

Numar"ul metnbriforCon.sillului va

ii

Ce mini,l'tu,n 3 si rnexinrurrl

/

uerJoane {prescrlir.:re,

vicepresedinte, secretar').
consiuiiul Dlrector isi poate eiaboi"a urr rrgulameni intei.n
Nu poate

rJe

functionare

.

fi nrembru al Consiliullri, isr1", {ags era, pierde accasla calitatr orice persoana

care ocupa o ftrnctie de conducere in csdrul unei in:titutii publice, nurnai i.l;ca asociatia
are ca scop sprijinirea acti,ritaiii acclei instiluliiprrbiice"

Asociatu! care, intr-r,: anumita prcnlerna supusa hoiararii Ceirtsilirrlui t,rirecto,., cste
inleresat personal sau prin sot, ascendenti sau deseendenti, r'rrde in linie colaterala sau
,lfini pana la gr;idut ;il iV-lea inr.iu:;ir,, r)Lj \.1i)t yrulr,:ll ir;a ptrtr: l;i dslil:erare si nici ia t,ot.

I

Asociatui

care,".:l::,aceste

rJispozitii este raspunzBtor
asociatiei' cjaca fara votur
pentrLr daunele caurate
sau ;;, r-;fi;;tur ohrin*
miljorirarea ceri,ta.
Calil.rtea rJe rn*nrhl.u
al Consillufui Dir*rinr
sc pierrle prin:
-

d rl n

ri

i ir,: ii {i

a.t?

s ;,,

ir1

{_"o

n si

I

i

il

I

r

I

i f}i

r

c c ti_:

r

- revocare pronuntata
de ArJunarea Generara,
c3 0rg3n suprerfi de condrcere
- calitatea de rnernbru

il:T:?:J$!:jl::'-,

ai consiliului oirector poate
fisuspendara prin decizie a
ccnsiliului
pronuntrat;5 a* ..t,u
ccnsiriur oiiectoi va fi anariaata
in proxirna

Adunarea Generala care revoca
un menrbru al cr:nsiliului oirecror
aceieiasi sedinte' la
va procecla, in cadrul
rrt-i'
iar c,aca ,r*ri-r-rr" nu e,'re posibir,
lTrire-q

i,iri

il:ffi,fifl ?::Jlr'fJ;i,l,x;x

;;,il;;lxu

perioada

Funclia de membru in Consiliul
Direcror este orrorifica

gi nLr

ra m a sa

pana ra

in cacrrur

",

pi,u,*,

pr:ate fi rerribuita"

CAPITOTULX'1

Cenzorul asociatiei, Corrrisia
de cenzori.

Art. 12 Controlul financiar intern
este asigurat de un cenzor.
cenzorLrl seu, <Jupa caz-, corrisia
de Cenzori, in cazur in care nurrrarur
cre memtrri
'-t.i:a'>-.:tr .r)n,-:e lrte:,-rl;rt ;ri:,t
r si 1.r;rrrJ:4 rj.li:;: jirtl.tl:"rifli ttil.irlt.tr
/i(iLlfli)f r 0eilqfAlr.l,

.icse pC., lrjttu-,J;i Ut-,i al.li, LC
adit=.ai{,:iJi.j(iiuc

Sc,

,._-:cl)C;rii<t.

Ir cazui comisiei de Cenrori, aceast3
este alcatu;ia ciintr-un ni.rfitar inipar
de rnembri, cin
care majoritatea este fcrrnata
din asqciaii. lvlernbri Consiliului [iirector
nu por fi cenzori.

Ccrnisia de Cenzcri isi pcare ejabcra
un i.egu13,,nqnl intei.n de iuncrionare.

ii

::alizarea competenteior sale
cenz0i.u: sa,;.i:-rp"1 caz Cornisie ce
ccnzori:
-'zerifica nrodul in care este
adrninistrat riairirlro.iur asociaiiei
' iniocrleste ratr)oarte si le prerinta
Acunerri Generaio
-paiiicipa r;: s:dir'iiele i.*rrsilir_riui
fi;rcri'r, iiri;r rlrepi rii: v<:i
- coiivoaci Adunarca 6errerala
- asigura respectarea regisratiei
in vigoare, a acturui constitutiv sia
statutului
- acjuce ia cunostinta Adunarii6enerale

I

nereguiile siincalcarile clispozitiilor legale

-'rrt:'-'$lir-t€:5te i)rice alte atrihut.ii prer.,;rzutc
iir yl;'iiilt rau st;rbilite der Aciun:r.ea G:.er:.:
rlr'i i)r.ti (o,1/.{},'. /ttril,rrtiilc .*nru,ului
,il-:^,re.:i:e 5;; iir ,,..;i.-,-..,
.l ,,'il:,.':;,:,-.,;'::l:::tt':
...r',. ..;r r,,.li1r ,)r:.? t./-\irjrl . .ii: i::1,.i
;i.-r,;... irlt:,.1n ,,.ii:,ai.:t,1.
C.APiTOLUL XtII

ti

,i'l

Dizclvarea si lichidarea asocistiei

,s

]

A..t. 13 As<-rciatia sE di:olva:
!1

:lr
:rl

;:

il
ll

.1.

$l

de drept
- prin hotararon judecatoriei
- prin hotararea Adunariî Generafe
Prezentut in
capitol
de 26/2000,
completeaza cu dispozitiile referitoare la dizoivare si fichidare.
prevazute
O.G. nr.
1n cazul dizolvarif asociatief, bunurile rarnase in urrna lichidarii nu se pot transmite catre
persoane fizice. Bunurile ramase dupa ficbidare vor fi atribuite catre instanta competenta
unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator (art. 60 clin 0.G.
Prezentuf
2 612000).
statu face parte integrann din actui
constitutiv si se compfeteaza cu
dispozîtiife 0,G. 26/2000.

SEMN Ă TUR1 :
1. lonescu liviu
2. Safta Doru
3. su ţă Corina

-Avocat DIG Ă ALEXANDRU
in contarmitate cu dispozi ţiife articoluidi 3
(1) ht. c) din

Le9ea nr. 51,s'f 995, atest date,
identitatea pă rtR,-inutul prezentuidiad.
Semnitur2
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ANEXA 2
1 NSTANTA
er:»j.OVA - JUDETUL DQj
",

;1

Scop

=', 4984/2. 5/20 I 4
Denumire: Centrul National de Educare .

, anin ă

odificare

Judeu ă tor

2

S tarniyij ă

Sediui : Craiov.,

jucleul De.)1j

ţii) d ilj c n ue

strac,1,..1

10,

iiwiLl1:1

Do ţj

Jud4ator,

1

,3 Durata de functionare
;
nedeterminat
_ă
Modi ficare

udecator,
Stampila,

1

4 Nul Ţ );.3- 1- tii. s ciata
iriscrierif i.n reistrul special
Ş t'anlpiia

{

/:
Consiliului Local Craiova

Craiova. nr 2

r

I

04.05.2021

Stirnata Doarnna. Stirnate Domn.
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Dupa cum stiti in anur 2020 trebLria sa aiba
roc ur.r l-enorren Lnric i11 chinologica rnondiala.
atunci
cand toate fbrunrurire nrondiare au decis pentru prirna
datr in chinolosia rlondiala. ca Rorndnia sir
cxganizeze in acelasi an. la Craiova. de catre
L NEC _ CentrLrl Natiorral de Educare Canina.
arnbele
Carnpionate Mondiale.

Din cauza panderniei Covid 19. toate lbrumurile
mondiale si europene, FCI IRO, ONU_INSARAG.
U.E. aLr reprogramat aceste evenimente unice
mondiale chinologice de salvare. astfbl:

CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE 0l FCI,
pe echipe
are loc in perioada

4- 7 noiembrie 2021,

In acest context' Rornania devine a 3.a tard
din lunre (dupi nLrrnarul de evenimente mondiale
'ur.n,,.n",
chinologice) care se mAndregte cd a organ izat.
laCraio'a.
evenimente canine
"

f irrp de cdte o saptamani. craiovarlevine polul chinologic

rnondial de salvare. unde sunt
eveniment" peste 200 de participanti. din toite
continenrele turnii. sustiruri de cca
lltjXtJt/;,llflecare
Deoarece organismele rnondiale de specialitate
dorest sa Iie un regal chinologic cu un puternic
irnpact in rnedia' in mediul de afaceri gi pentru
publicul larg. promovarea se face si prin realizarea
unor prograrne educalionale si de divertisrnent
'r..r,o,.
socio_cultura"le 1,,;;,r;,
;i;;ii,"orr
everrilnente tnondiale canine.
Imaginea institutiei dumneavoastrd va fi puternic
promovatd at6t in diferite locatii de
evenintente cdt ;i in mass media locala qi nationald.
Deoarccc apreoiati aclivitatile socio-cr.rltural
sportive chinologice ce pun in valoare orasul
craiova si Ronlania. apeldm la amabilitatea dumneavoastrd
sd susrineri acest regal .,r;,r;ff:ljoora
clarnpionate Mondiale in Rotnania. Aveti
Anexa I si Anexa 2 cLr detaliilc flecarLri eveninrent
rnondial.

prof. Lir.iu

IONESCLJ

Vicepresedinre - Cornisia Mondiala cle Salvare
a FCI
Presedinte - ClentrLrl National Educare C.anina

ANEXA I
CAMPIOIIATUI-UI M)NDIAL ur FCI
(

4

ere

sALVARE, pe Echipe

7 noiembrie 2021 )

*

FCI - Federatia Chinologica Internatjonala. este
organizatia rnondiala canina. in cadrul careia se
realizeaza tclate activitatiile canine expozitii.
exarrene d"e lucnr. congrese internationale cu specific
veterinar' prihologic' educational si chinologic. programe
eoucational canine si sportive. carnpionate
Europene si campionatele Mondiale pe Dreiaj
si eipozitii Europene si Mondiale de tiurnusete.

* La fiecare campionat
Montliul tle sul.vare.FCI

se desfasoura pe ecltipe, aici sunt asteptati peste
200 de parlicipanti' din toate continentele lurnii.
alaturi de'membrii delegatiilor acestor tari.

xCa o politica
de marketing si inragine. Ia un campionat monclial.
flecare tara aduce in cadrul
delegatiei cel putin o personalitate din lunrea sportulLri.
mediului de ataceri. turism si agraturosm.
lumea medicala' oalneni de arta si cultura. rnembri
ai oNLl sau INSARAG. europarlanrentari. de la
alte organizatii moncliale." elc. - pentru ca acest
eveninrent sa devina unul cu mesa.j de iubire fata
de
animale si impofianta cainilor de salvare in societate.

La Lrltima editie a canlpionattrlui Monrj,ial de Salvare
au lbt prczcnti personalitati precurn ,anageri
al firmelor Honda' Skoda si Fiat- directorLrl de marketing
de la Ba1er. celebrul tanisman yanik Noah^
conrisarul oNLl' cornisari ai INSARAG. vedete
clin lLrrria rrirzicii internationale etc-

*

Inlagini de la Deschiderea oflciala din centrul orasului.
cle la ceremonia de acordarea a
prerniilor' prectllx si i,ragirri din zonele de concurs
vor fl realizate atit de catre televiziunile nationale
cit si de 4 televiziuni internationale care au cerut
acreditarea de participare.

-.n.,[]::iiJ:t::,:il'edea

in tirnp real atit pe paginile de fb a organizariilor parricipanre
cdt si pe

* In acest context. RomAnia.
devine a 3 a tarir clin lurre (dupi nurnarul de evenirxente
nrondiale

chinologice) care se nt0ndreste cd a organizat. Ia
Craiova. toate even irnentele can ine nrond iale.

PROGRAM
JOI

04.11.2021
. -l:00 - 6:00 p.m
. l:00 - 5:00 p.m.
. 5:00 - 7:00 p.m.
. 7:00 - 8:00 p.m.
. 9:00 - 9:30 p.m.

VINERT

.

Inregistrare si control veterinar
Antrenament general
Sedinta Tehnica (arbitri - concurenti)
Ceremonia de Extragere
Ceremonia de Deschidere

-

05.11.2021
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
8:00 p.m. - 9:00 p.m.

sAun,irA - o6.u.2o2t
.

8:00 a.m.- 6:00 p.m.
8:00 p.rn.- 1:00 a.m.

Concurs-

F/FLi T+O&D

Sedinta de Arbitri

Concurs

- F/FL/T+O&D

Seara Speciala

DUMINICA - 07.il.2021
8:00 a.m - l:00 p.m. - Concurs - F i FL lT + O&D
2:00 p.m. - 4:00 a.m. - Ceremonia de Inchidere
5:00 p.m. - 7:00 p.m. - Sedinta mondiala a FCI RDC

-

-

Stadion Atletism
Stadion Atletism
Stadion Atletism

- Centrul Cultural
- Centrul orasului Craiova

-

Craiova Area Aeroport
Stadion Atletism

Craiova Area Aeroport
Restaurant

Craiova Area Aeroport

Stadion Atletism
Sala conferinte hotel

ZONE DE CONCURS
zona de antrenamente oficiale inainte de campionatul Mondial Zona de concurs Obedienta si Dexteritate Zona de concurs cautare persoane disparute Zona de concurs urma Zona de cautare in daramaturi -

Hipodrom
Stadionul de Atletism
padurea Hanul Doctorului
zona Aeroport

ex- abator Carcea

Nota:

Hipodromul, din parcul N. Romanescu
- teren oficial de antrenamente, pe toata perioada anului
stadionul de Atletism - teren oficial de concurs, in perioada Campionatelor Mondiale
si Europene

BUGET ESTIMATIV
CAMPIONATIJL MONDIAL FCI DE SALVARE
04 - 07. 1 1. 2021

-

ECHIPE

CAZARE, MASA, DEPLASARI
Nr.
crt.

DENUMIRE SERVICIUIPRODUS
I

_-.

1
-1

Iransport aenan
cazare
n:.se

-

u arbitri

- d arbltil x j00

-

x

I 500 lei

lei x 4nopti
6 arDttn x U lrese x 3-5 lei

SUMA
I2.000 Iei
9.600 lei
2.240\ei

23.840 LBI

TorAL

BUGET ESTIMATIV, din partea PRIMARIEI
din TOTAL BUGET EVENIMENT _ 62.200 lei

cRAIovA

-

23.84o rei,

