
 
 
 

DECIZIILE 
Consiliului director C.N.C.G. din 13.04.2021 

 
(extras din procesul verbal al teleconferintei) 

 
 

Consiliul director C.N.C.G. intrunit in teleconferinta ad-hoc in data de 13.04.2021, ora 20:00, avand 
urmatoarea componenta: Domnul Adrian Marius Letca – Presedinte   Domnul Adrian Marius Letca – Presedinte, 
Domnul Marcu Sebastian – PrimVicepresedinte, Domnul Radu Dumitru – Membru si Domnul Stefan Sorin Auneanu 
– Membru, a luat urmatoarele decizii: 
 
 Decizia nr. 1 / 13.04.2021: Consiliul director a aprobat, in unanimitate, desemnarea domnului Lucian Bagia 
ca secretar al teleconferintei Consiliului director, in vederea redactarii si prezentarii documentelor necesare, inclusiv 
a procesului verbal al teleconferintei. 
 
 Decizia nr. 2 / 13.04.2021: Consiliul director a aprobat, in unanimitate, ca ordinea de zi a teleconferintei 
audio sa aiba urmatorul cuprins: 

1. Analizarea cererilor de dobandire a calitatii de membru C.N.C.G. 
2. Diverse. 

 
Decizia nr. 3 / 13.04.2021: Consiliul director, in unanimitate, a decis aprobarea cererilor de dobandire a 

calitatii de membru titular formulate de catre: 
1. domnul BDT – Timis 
2. domnul GRI – Bucuresti 
3. domnul IM – Ialomita 
4. domnul RD – Timis 
5. domnul SCI – Arges 
6. domnul SGI – Constanta 
7. domnul VM – Bucuresti 
8. domnul VSC – Ialomita 

Din considerente legate de protectia prelucrarii datelor cu caracter personal conform Regulamentului general 
privind protectia datelor nr. 679/2016, pe site-ul oficial de internet al  C.N.C.G., www.cncg.ro, vor fi afisate doar 
initialele numelui, prenumelui, precum si judetul de domiciliu/resedinta ale noilor membri. 
 
 Decizia nr. 4 / 13.04.2021: Consiliul director, in unanimitate, a aprobat urmatoarele taxe privind competitiile 
chinologice de tipicitate si de lucru organizate de C.N.C.G. sub egida A.Ch.R.: 

1. Taxe de inscriere la competitiile chinologice de TIPICITATE 
- clasa 4-6 luni    – 70 lei 
- clasa 6-9 luni   – 70 lei 
- clasa veterani   – 70 lei 
- clasa 9-12 luni   – 110 lei pentru primul caine si pentru al doilea si urmatorul caine 90 lei 
- clasa 12-18 luni   – 110 lei pentru primul caine si pentru al doilea si urmatorul caine 90 lei 
- clasa 18-24 luni   – 110 lei pentru primul caine si pentru al doilea si urmatorul caine 90 lei 
- clasa munca   – 110 lei pentru primul caine si pentru al doilea si urmatorul caine 90 lei 

2. Taxe de inscriere la competitiile chinologice de LUCRU 
- BH     – 150 lei 
- IGP (toate probele)  – 200 lei 
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- IGP (una dintre probele A, B, C) – 100 lei 
- FH     – 200 lei 
- TSAC     – 150 lei 
- ANDURANTA   – 100 lei 
 3. Taxa de organizare competitie  – 300 lei 
 4. Taxa GDPR/competitie   – 150 lei 
  
 Decizia nr. 5 / 13.04.2021: Consiliul director a aprobat, in unanimitate, recunoasterea competitiei de lucru 
din 22-23 mai a.c. de la Arad ca etapa de calificare pentru Campionatul Mondial de Ciobanesc German si 
instiintarea in acest sens a A.Ch.R. 
 
  
Pentru conformitate, 
Secretar teleconferinta, 
Lucian Bagia 
(din considerente legate de protectia prelucrarii datelor cu caracter personal conform Regulamentului general 
privind protectia datelor nr. 679/2016, semnatura secretarului teleconferintei NU va fi afisata pe site-ul oficial de 
internet al  C.N.C.G., www.cncg.ro) 


