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Deciziile Consiliului director C.N.C.G.  
din 07.09.2021 

(extras din procesul verbal al  teleconferintei ad-hoc) 
 
 

 Consiliul director C.N.C.G. intrunit in teleconferinta ad-hoc in data de 07.09.2021, ora 20:00, avand 
urmatoarea componenta: domnul Adrian Marius Letca – Presedinte, domnul Marcu Sebastian – 
PrimVicepresedinte, domnul Auneanu Stefan Sorin – VicePresedinte chinotehnic, domnul Suculiuc Ovidu – 
VicePresedinte utilitar, domnul Panait Ion Bogdan – Membru si domnul Radu Dumitru – Membru, a luat urmatoarele 
decizii: 
 
 Decizia nr. 1 / 07.09.2021: Consiliul director a aprobat, in unanimitate, desemnarea domnului Bagia Lucian 
ca secretar al teleconferintei, in vederea redactarii si prezentarii documentelor necesare, inclusiv a procesului 
verbal al teleconferintei si a extrasului din procesul verbal ce va contine deciziile luate de catre Consiliul director. 
 
 Decizia nr. 2 / 07.09.2021: 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. Modificarea unor conditii de participare la campionatele C.N.C.G. 
3. Diverse. 

 
 Decizia nr. 3 / 07.09.2021: Consiliul director, in unanimitate, a decis aprobarea cererilor de dobandire a 
calitatii de membru titular formulate de catre: 

1. domnul AR – Covasna 
2. domnul CF – Ilfov 
3. doamna IR – Ilfov 
4. domnul RG – Dolj 

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. vor fi afisate doar initialele numelui, 
prenumelui, precum si judetul de domiciliu/resedinta ale noilor membri. 
 
 Decizia nr. 4 / 07.09.2021: Consiliul director, in unanimitate, a decis modificarea art. 1.2 din Cap. II al 
Regulamentului expozitiilor C.N.C.G., care va avea urmatorul cuprins: "Art. 1.2 Inscrierea la campionatele nationale 
de crestere si selectie se face baza documentelor prevazute la art. 1.1. Pot participa la campionatele nationale de 
crestere si selectie si cainii care provin din parinti care NU au efectuat si promovat testele ADN, HD si ED, cu 
precizarea ca acesti caini NU pot obtine calificativele maxime.” 
 
 Decizia nr. 5 / 07.09.2021: Consiliul director, in unanimitate, a aprobat sigla clubului prezentata mai jos,  
cu mentionarea initialelor clubului  (C.N.C.G.) si a anul infiintarii (1997).  
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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 nu va afisata pe site-ul oficial de internet al  C.N.C.G.) 


