
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A EXPOZIŢIEI  NAŢIONALE A FEDERAŢIEI 
ASOCIAŢIILOR CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DE CURTE ŞI ANIMALE MICI ÎN RASĂ PURĂ 

DIN ROMÂNIA -F.A.C.P.C.A.M.R.P.R- 
 

                 1. ATRIBUIREA ORGANIZĂRII EXPOZIŢIEI NAŢIONALE             .                                                        
1.1 
Expoziţia naţională poate fi organizată de către o asociaţie afiliată la FACPCAMRPR, denumită in 
continuare Federaţie. Evenimentul poate fi organizat  şi de către un grup de asociaţii. 
1.2 
Asociaţia  interesată să organizeze expoziţia naţională se va adresa conducerii Federaţiei printr-o cerere 
scrisă în acest sens. 
In formularul de cerere, se va  menţiona locaţia si data propusă pentru expoziţie.  
1.3 
Prin depunerea cererii de organizare a expoziţiei naţionale solicitantul se obligă să accepte  toate 
cerinţele Federaţiei pentru organizarea unui astfel de eveniment.  Prevederile legale de organizare sunt 
prevăzute într-un contract semnat între părţi, care va cuprinde dispoziţii de bună desfăşurare a 
evenimentului, acestea putând diferi de la o expoziţie la alta în funcţie de situaţia socială şi economică a 
ofertantului.                                       . 
1.4 
Dacă solicitantul  nu este în măsură să îndeplinească toate cerinţele, se va adresa în scris Federaţiei, iar 
aceasta işi rezervă dreptul de a scuti organizatorii de una sau mai multe obligaţii. 
1.5   
Federaţia va studia oferta  fiecărui solicitant şi o va alege pe cea mai avantajoasă. 
1.6 
În cazul în care nu există solicitări de organizare, Federaţia va numi un comitet de organizare care va 
organiza expoziţia naţională, iar în acest caz se vor implica toţi membrii  Comitetului director al 
Federaţiei. 
1.7 
Expoziţia trebuie să cuprindă exponate din toate secţiunile de păsări şi animale existente în cadrul 
Federaţiei.  Astfel, avem următoarele secţii: păsări de curte ( găini, găini pitice, curci şi bibilici, păsări 
acvatice şi păsări ornamentale),  porumbei, iepuri, cobai sau Porcuşori de Guineea şi păsări de colivie.  
1.8 
Expoziţia naţională se desfăşoară anual şi prin rotaţie va fi organizată de toate asociaţiile membre ale 
Federaţiei.  
 
 
           2. ATRIBUŢII ALE  CONDUCERII FACPCAMRPR ÎN ORGANIZAREA EXPOZIŢIEI 
NAŢIONALE 
2.1 
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general reprezintă interesele generale ale Federaţiei privitor la 
organizarea  expoziţiei. Ei stabilesc, impreună cu organizatorii, liniile generale ale desfaşurării 
expoziţiei, în fiecare an . Toate deciziile trebuie să fie aprobate de Consiliul director înainte ca acestea să 
devină obligatorii.  
2.2 
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general trebuie să se asigure, în numele Consiliului Director,  



ca toate hotarârile luate să fie respectate de către organizatorii expozitiei. Ei trebuie să se asigure ca 
mediatizarea evenimentului să se promoveze la nivelul unei expoziţii naţionale. 
Totodată, conducerea trebuie să se ocupe de atragerea de fonduri necesare expoziţiei, prin sponsorizări şi 
donaţii . 
2.3. 
În numele Federaţiei, preşedintele organizează deschiderea oficială, festivitatea de premiere, înmânarea 
premiilor şi invită oficialităţi locale şi naţionale şi colaboratori ai Federaţiei. 
2.4 
Preşedintele, vicepreşedintele  şi secretarul general  trebuie să fie prezenţi la expoziţie, de la primirea 
exponatelor şi până la ridicarea lor. 
2.5 
Pe toată durata expoziţiei, conducerea Federaţiei dispune de o sală  pentru a organiza întâlniri şi discuţii. 
Sala trebuie să fie echipată cu  telefon, fax  şi conexiune la Internet.    
2.6 
Pentru relaţiile cu mass-media şi redactarea sau difuzarea de  comunicate oficiale, Consiliul director va 
desemna o persoana care va îndeplini atribuţii de purtator de cuvânt al Federaţiei pe perioada expoziţiei. 
2.7 
Cheltuielile de transport,cazare şi masă pentru membrii Consiliului director prezenţi pe perioada 
expoziţiei naţionale vor fi suportate din bugetul Federaţiei. 
2.8 
Toate persoanele implicate în organizarea expoziţiei vor purta ecusoane pe care se vor menţiona numele, 
prenumele şi funcţia deţinută. 
 
             3. PROGRAMUL EXPOZIŢIEI NAŢIONALE 
3.1 
Data şi locul de desfăşurare a expoziţiei vor fi stabilite în cadrul Adunării generale a Federaţiei cu cel 
puţin 6 luni înainte de organizarea evenimentului. 
3.2 
Expoziţiile  judeţene nu se pot organiza în aceeaşi perioadă cu expoziţia naţională . 
3.3 
Expoziţia naţională se va organiza în perioada  noiembrie-ianuarie .  
3.4 
Datele orare privind depunerea exponatelor, arbitrarea, deschiderea  expoziţiei, premierea, masa festivă, 
închiderea expoziţiei şi ridicarea exponatelor  vor fi stabilite de către conducerea Federaţiei împreună cu 
organizatorii şi vor fi comunicate participanţilor cu cel puţin 14 zile înainte de data expoziţiei. 
 
             4. PARTICIPARE 
4.1  
Asociaţiile naţionale afiliate la Federaţie au obligativitatea să participe la expoziţia naţională, excepţie 
făcând doar cazurile de forţă majoră (epizootii, calamităţi naturale, etc) când se v-a informa conducerea 
Federaţiei în scris motivând absenţa exponatelor. 
4.2 
Pot participa şi expune toţi membrii asociaţiilor şi cluburilor afiliate la Federaţie. 
Asociaţiile neafiliate sau crescătorii individuali care nu fac parte din nici o asociaţie afiliată, nu pot 
expune decât cu acordul expres al conducerii Federaţiei. 
4.3 



Invitaţia oficială  de participare va fi trimisă preşedinţilor asociaţiilor cu cel puţin 90 zile înainte de data 
expoziţiei. 
Invitaţia  trebuie să conţină primele informaţii privind organizarea expoziţiei.  
4.4 
Preşedinţii asociaţiilor membre ale Federaţiei vor confirma participarea la expoziţie printr-un formular 
de înscriere. 
4.5. 
Organizatorii trebuie  să solicite asociaţiilor, odata cu formularul de înscriere, printre altele: 
a) estimarea numărului de exemplare ce urmează a fi expuse. 
b) estimarea  numărului de expozanţi. 
c) datele referitoare la persoana de contact pentru secţiunea  în cauză. 
4.6  
Formularele de înscriere, datele despre expoziţie şi imprimatele tip vor fi înmânate în cadrul Adunării 
generale. Pentru asociaţiile care nu participă la adunarea generală aceste acte vor fi trimise prin poştă.  
4.7 
Termenul limită pentru înscriere va fi stabilit de către organizatori, astfel încât cererea de participare să 
fie trimisă cu cel puţin 60 zile  înainte de expoziţie.  
4.8 
Organizatorii, împreuna cu Consiliul Director al Federaţiei, pot decide numărul de exemplare care vor 
putea fi expuse, în funcţie de solicitările primite, diversitatea raselor şi varietăţilor de rasă şi de 
dimensiunile spaţiului expoziţional. 
4.9 
Limba oficială folosită în organizarea acestor evenimente este limba romană. 
4.10 
Fiecare participant la expoziţia naţională completează un formular de participare pus la dispoziţie de 
Federaţie, unde se vor trece informaţii legate de identitatea expozantului, specia, rasa, varietatea, 
culoarea, sexul si numarul de identificare  al animalului expus, pe care îl v-a înmâna delegatului 
asociaţiei din care face parte. 
 
            5. CONTACT 
5.1 
Prin scrisoarea de invitaţie, organizatorii vor cere preşedintelui fiecărei asociaţii adresele persoanelor de 
contact cu care vor colabora permanent pe perioada evenimentului. 
Drepturile şi obligaţiile persoanelor de contact sunt prevazute în normele anexe prezentului Regulament. 
5.2 
De îndată ce se numeşte o persoană de contact, toată corespondenţa privitoare la expoziţie 
va fi purtată de către organizatori cu această persoană, prin poştă, fax sau poşta electronică. Cheltuielile 
cu corespondenţa vor fi suportate de asociaţii. 
5.3 
Fiecare asociaţie va numi un delegat pentru expoziţia naţională . 
5.4 
Cheltuielile privind cazarea si masa delegaţilor proprii vor fi suportate de fiecare Asociaţie sau de către 
Federaţie în funcţie de bugetul expoziţiei. 
   
            6. RASELE ŞI VARIETĂŢILE  EXPUSE LA EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ 



6.1 
Pot fi expuse toate rasele şi varietăţile de culoare incluse în standardele europene  pentru păsări, 
porumbei, iepuri, cobai si păsări de colivie. 
6.2  
Denumirile raselor, varietăţilor şi culorilor sunt identice pentru toate asociaţiile participante şi vor fi 
prezentate Centralizatorului raselor de păsări, porumbei, iepuri, porcuşori de Guineea şi păsări de colivie 
din România. 
 
           7. IDENTIFICAREA  ANIMALELOR 
7.1 
Toate animalele expuse trebuie să fie marcate cu sistemul de  identificare naţional  (tatuaj sau inel). 
Păsările fără inele sau cu inele deschise şi iepurii fără tatuaj sunt interzise. 
7.2 
Exponatele marcate cu sistem de identificare aparţinând altei ţări vor putea fi expuse si arbitrate, dar nu 
vor concura pentru titlurile de campion naţional. 
7.3  
Animalele expuse trebuie sa aiba vârsta de până la  6 ani, excepţie fac păsările de colivie, unde speciile 
de papagali mari pot depăşi varsta de 6 ani. 
7.4 
Mijloacele de identificare la iepuri trebuie sa fie aplicate uniform de către toate asociaţiile  membre ale 
Federaţiei, conform normelor de aplicare a tatuajului la iepuri. 
7.5 
Inelarea păsărilor se face conform  normelor europene în vigoare, în funcţie de rasa si sex.    
           
         8. INTRODUCEREA  EXPONATELOR 
 8.1 
De regulă, boxele sunt montate pe un singur rând, neetajate. Excepţiile sunt stabilite de conducerea 
Federaţiei si organizatori. 
Boxele vor fi numerotate cronologic pe rase şi varietăţi începând cu colecţiile şi terminând cu 
exemplarele individuale. 
8.2 
Animalele sunt  adăpostite în boxe dezinfectate şi care corespund dimensiunilor necesare fiecărei rase 
conform Normelor anexate prezentului Regulament.  
8.3 
Delegaţii vor prezenta la intrarea în sala expoziţie : 
         - delegaţia de reprezentare a Asociaţiei; 
         - centralizatorul cu exponatele şi proprietarii lor; 
         - dovada plăţii contravalorii boxelor repartizate; 
         - certificate sanitar veterinare de sănătate şi de transport pentru exponate; 
         - banner-ul Asociaţiei. 
8.4 
La intrarea în sală, fiecare delegat va primi un tabel nominal cu boxele repartizate pentru expozanţii din 
asociaţia respectivă. 
8.5 
Tabelul va conţine numerele boxelor repartizate pe rase, varietăţi de culoare si sex. 
 



 
        9. ARANJAREA EXPONATELOR 
9.1 
Ordinea de aranjare pe rase se stabileşte de fiecare secţiune în parte . Conducerea fiecărei secţiuni v-a 
întocmi o listă în acest sens. 
Sunt acceptate: 

a) colecţii (4 exponate din aceeaşi rasă şi/sau varietate de culoare ), păsări de curte, porumbei, iepuri 
şi cobai. Ambele sexe trebuie să fie reprezentate în colecţie. 

b) câte un exemplar individual  la  păsări de curte, porumbei, iepuri,  cobai si păsări de colivie. 
c) pentru speciile de animale care nu fac parte din secţiunile existente, este necesară aprobarea 

conducerii Federaţiei pentru a putea fi expuse. 
9.2.  
La păsări se vor aranja pe grupe de rase – grele, mixte, uşoare, pitice şi ornamentale, pe varietăţi de 
culoare – de la închisă la deschisă. 
Pentru fiecare rasă si varietate de culoare, ordinea este urmatoarea: colecţiile (consecutive), masculii şi 
femelele. 
9.3 
Iepurii sunt expuşi în funcţie de rasă (de la grele la pitice ), de culoare (de la închis la deschis )  
Ordinea va fi: colecţiile (consecutive),exemplarele individuale indiferent de sex. 
9.4 
Dacă există neconcordanţă între expozantul din boxă şi fişa de arbitraj, adică rasa sau varietatea de 
culoare nu este cea înscrisă în catalog,  exponatul nu va fi arbitrat, excepţie făcând doar cazurile din 
culpa organizatorului. 
                     
               10. COMISIA DE VALIDARE  
10.1 
Comisia de validare (pentru fiecare secţiune) este alcătuită din: Responsabilul Colegiului de arbitri al 
Federaţiei (vicepreşedintele), preşedintele secţiunii şi preşedintele  colegiului de arbitri de la secţiunea 
respectivă. 
Organizatorii îi vor informa despre metodele de jurizare pe toti cei implicaţi, cu cel putin 30 zile  înainte 
de eveniment. 
10.2 
Membrii comisiei de validare vor semna listele centralizatoare de jurizare la finalizarea arbitrajului, 
pentru fiecare secţiune în parte. 
 
                         11. ARBITRAREA EXPONATELOR 
11.1 
Animalele sunt arbitrate  în conformitate cu standardele europene, dacă nu există un standard naţional 
propriu.  
Dacă un animal expus nu este descris în standardele europene, organizatorii trebuie să prezinte o 
descriere detaliată  a rasei, pentru a putea fi arbitrat. 
11.2 
Calificativele care se atribuie exponatelor vor fi următoarele: 
EXCEPTIONAL                -97- 100   puncte 
REMARCABIL                  -96 - 96.5 puncte 
FOARTE BUN                   -94 - 95.5 puncte 



BUN                                   - 92 - 93.5 puncte 
CORESPUNZATOR         - 90 - 91.5 puncte 
NECORESPUNZATOR    - sub 90 puncte 
        
11.3 
Arbitrarea se va face pe cât posibil la lumină naturală. 
Fiecare arbitru primeşte un dosar cu metodele de arbitrare şi o lista cu exemplarele pe care le arbitrează.  
11.4 
Fişele de arbitrare vor fi completate de către organizatori la rubricile: rasa , varietatea, sexul şi numărul  
de identificare. 
11.5 
Arbitrii vor consemna pe  fişele de arbitrare : calităţile, cerinţele şi defectele obsevate, punctajul şi 
calificativul obţinut. 
Fişele de arbitrare vor fi semnate de arbitri. 
Se va desemna câte o persoană pentru fiecare echipă de arbitri pentru consemnarea rezultatelor şi 
eventual traducerea acestora. 
11.6 
Titlurile de campion  vor fi consemnate la sfârşitul arbitrajului pe fiecare fişă de arbitrare de catre 
comisia de validare a fiecarei secţiuni. 
11.7 
Pe perioada arbitrajului, membrii Federaţiei (în afara celor implicaţi în această activitate ) nu au acces in 
sala de expozitie. 
 
                12. ARBITRII EXPOZIŢIEI NAŢIONALE 
12.1 
Numărul de arbitri pentru fiecare secţiune se calculează în funcţie de numărul de păsări sau animale 
expuse.  Norma de lucru pentru un arbitru este între 80-120 exponate pe zi. 
Arbitrii pentru fiecare secţiune si categorie, precum si numărul lor,  vor fi stabiliti de către Colegiul de 
Arbitri.  
12.2 
Volumul de muncă al fiecarui arbitru se stabileşte împreună cu preşedintele secţiunii. 
12.3 
Organizatorii vor convoca arbitri de la  toate secţiunile la o reuniune care va avea loc în seara 
premergătoare arbitrajului. Reuniunea va fi condusă de preşedintele Corpului de arbitri. Pe lânga arbitrii, 
la reuniune vor participa preşedinţii de secţiuni şi preşedinţii arbitri de la fiecare secţiune.   
12.4 
Participarea la această şedinta este obligatorie pentru toţi arbitrii desemnaţi să jurizeze . 
12.5 
Arbitrii vor fi informaţi despre programul de desfăşurare a arbitrajului. 
12.6 
Fiecare arbitru  va fi informat cu privire la obligaţiile ce îi revin, rasele pe care va trebui să le arbitreze si 
numărul exemplarelor. 
12.7   
Pentru activitatea desfăşurată, arbitrii, membri ai Federaţiei, nu vor fi remuneraţi. Pentru arbitri din afara 
Federaţiei, onorariul este de 40 euro pe zi de jurizare. 
12.8 



Cheltuielile de transport, cazare si masă pentru arbitrii vor fi suportate din fondurile Federaţiei. 
12.10 
Fiecare arbitru are intrare liberă la expoziţie si beneficiază de un catalog gratuit. 
12.11 
Asociatiile care vor expune peste 80 exemplare pot propune câte un arbitru din  randul arbitrilor din 
asociaţia lor. Se vor comunica organizatorilor numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa e-
mail şi dacă cel propus este specializat pentru anumite rase. 
 
                          13.   PREMII ACORDATE ÎN EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ 
13.1 
Campion NATIONAL (Colecţie)  
Acest titlu se acordă după cum urmează : 
13.1.a 
Colecţia considerată cea mai bună va primi titlul de campion naţional cu condiţia să fie  cel puţin 4 
colecţii din aceaşi rasă şi/sau varietate şi să obţină cel mai mare punctaj, dar nu mai puţin de 372 puncte.  
13.1.b  
În caz de egalitate de puncte, departajarea între colecţiile cu acelaşi punctaj se va face după criteriul 
numărului de păsări cu cel mai mare punctaj. 
13.1.c  
Dacă într-o singura varietate de culori sunt îndeplinite condiţiile (cel puţin 4 colecţii), se poate atribui un 
campion naţional pentru fiecare  varietate de culori.    
13.1.d  
Dacă nu se pot organiza cel puţin 4 colecţii dintr-o rasă , exemplarele vor concura pentru obţinerea 
titlului de campion la individual . 
 
13.2 
Campion NATIONAL  ( Individual )  
Acest titlu se acordă astfel :  
13.2 a 
Este necesar ca exponatul  declarat CAMPION NATIONAL  să obţină  cel putin 94 de puncte şi 
calificativul FOARTE BUN. 
13.2.b 
Pentru cel puţin 10 exemplare, din aceeasi rasă, expuse, se poate desemna un campion naţional 
indiferent de sex. 
13.2.c 
În ceea ce priveşte varietăţile de culoare  în aceleaşi condiţii ( pentru 10 exemplare din aceeaşi rasă si 
varietate de culoare ), se poate atribui  titlul de campion naţional pentru fiecare varietate de culoare . 
13.2 .d  
Dacă sunt expuse peste 20 exemplare din aceeaşi rasă, se poate acorda un titlu de campion la masculi si 
un un titlu de campion la femele . 
13.2.e 
În ceea ce priveşte varietăţile de culoare în aceleaşi condiţii ( peste 20  exemplare din aceeaşi varietate 
de culoare), se poate atribui un  titlu de campion la masculi si un titlu de  campion la femele pentru 
fiecare varietate de culoare . 
 
Rase rare 



13.3.a 
Pentru alocarea de titluri de campion colecţie  şi campion individual în colecţiile de rase rare, cerinţele 
sunt mai puţin importante cu privire la numărul de expozanţi şi numărul de exemplare expuse. 
13.3.b 
Pentru a promova  aceste rase rare, preşedintii secţiunilor au posibilitatea de a combina  mai multe rase 
într-un grup din aceeaşi categorie, (de cel puţin 4 colecţii sau10 exemplare) cel mai bun exemplar, sau 
cea mai buna colecţie, poate primi titlul de campion naţional. 
13.3.c 
Lista cu rasele rare din România este ataşată în anexele prezentului Regulament.  
13.4  
Câştigătorii vor primi o cupă pe care va fi inscripţionat „ CAMPION NATIONAL – ROMANIA 20XX,, 

şi o diplomă pe care se va specifica  data şi locul expoziţiei naţionale, numele expozantului, rasa, 
varietatea de culoare, sexul şi numărul de  identificare al exponatului caştigător. Diploma va fi in format 
A4.  
13.5. 
Se stabileşte un clasament pe asociaţii, în funcţie de numărul de titluri de campion, iar pentru locurile 
1,2,3, se vor acorda cupe pe care se v-a specifica „ expozitia nationala Romania 20XX –sectiunea –locul 
„ 
 
Alte distincţii 
Medalie NATIONALA 
13.6.a 
Federaţia acordă medalii  pentru toate secţiunile unde numărul exponatelor este de peste 300 exemplare. 
Atribuirea se face de către  echipa  de arbitri împreună cu Colegiul de arbitri. 
13.6.b 
Se acorda o singură medalie pentru o rasă sau grup de rase, în proporţie de o medalie la 300 exponate. 
Premii SPECIALE 
13.6.c 
Premiile  oferite de către autorităţi, Federaţie, societăţi comerciale sau persoane fizice se adaugă la alte 
premii. Ele sunt distribuite în mod egal pe secţiuni si rase . 
13.6.d 
Premiile speciale vor fi acordate de către comisia de arbitri împreună cu ofertantul. 
13.6.e 
Un exemplar expus nu trebuie să primeasca  mai mult de un premiu special 
 
Diploma de participare 
13.6.f 
Fiecare expozant primeşte o diplomă de participare. 
 
Scrisoare de multumire - se acordă organizatorilor, oficialităţilor, sponsorilor, arbitrilor si altor 
persoane juridice sau fizice care au contribuit la realizarea evenimentului .  
 13.7 
Toate diplomele de onoare, scrisorile de mulţumire si diplomele de participare vor fi înmânate titularilor 
la festivitatea de premiere, iar pentru cei absenţi- reprezentanţilor acestora . 
 
 



                  14. LITIGII  
14.1 
 Fiecare asociaţie sau expozant în nume propriu poate să conteste hotărârea arbitrilor cu privire la 
punctajul, calificativul sau titlul obtinut . 
14.2 
Comisia de litigii va fi formată din preşedintele si vicepreşedintele Federaţiei, preşedintele comisiei de 
disciplină si preşedintele comisiei de arbitri de la secţiunea respectiva. 
14.3  
Contestaţia se va depune in termen de 2 ore de la finalizarea arbitrajului, după achitarea taxei de 
contestaţie, comisia având obligaţia să dea raspuns în termen de maxim 24 ore de la depunerea 
contestaţiei. 
 
                15. CATALOGUL EXPOZIŢIEI NAŢIONALE 
15.1 
Conducerea Federaţiei şi organizatorii, vor desemna  o persoană care să centralizeze toate datele 
necesare redactării catalogului expozitiei. 
15.2 
Catalogul se redacteaza pentru toate secţiunile si trebuie sa conţină urmatoarele date :  
a) Organigrama FACPCAMRPR 
b) Comitetul de organizare 
c) Lista cu arbitrii care au jurizat 
d) Lista asociaţiilor afiliate 
e) Lista campionilor naţionali  
f)  Comisia de litigii 
g) Lista de expozanţi cu adresele exacte şi numere de telefon, pe asociaţii şi numele delegatului 
asociatiei respective 
h) Lista cu sponsorii  expoziţiei naţionale 
15.3 
Exponatele vor fi înscrise în catalog, pe secţiuni, în ordinea în care sunt enumerate rasele în standardele 
europene. 
Câştigătorii de titluri de campion (pe colecţii şi campion individual ) vor fi menţionati în catalog cu 
numele expozantului, asociaţia, rasa, varietatea de culoare şi numărul boxei exponatului. 
15.4 
Membrii din conducerea Federaţiei si preşedinţii de asociaţii au dreptul la câte un catalog gratuit. 
15.5 
Fiecare expozant trebuie sa achiziţioneze un catalog, contra cost. Contravaloarea catalogului va fi  
achitată odata cu taxa pentru boxe . 
 
                      16. VANZAREA DE ANIMALE 
16.1 
Fiecare expozant are dreptul de a vinde în expozitie respectând urmatoarele cerinţe:  
   - exemplarele expuse si arbitrate nu pot fi  scoase din expozitie  mai repede de sâmbăta orele 16,00   
 16.2  
Pretul de vânzare este stabilit de fiecare proprietar . 
16.3  



Pentru animalele care sunt de vânzare, organizatorii vor pune la dispoziţie bilete cu menţiunea „DE 
VANZARE„ care se vor ataşa pe boxe. Nu se fac alte menţiuni pe aceste bilete, nici măcar numărul de 
telefon al proprietarului . 
 
 
                         17.ÎNTREŢINEREA ŞI CONTROLUL SANITAR VETERINAR AL EXPONATELOR 
17.1 
Toate exemplarele depuse pentru expunere trebuie sa aibă o stare de sănătate şi de întreţinere 
corespunzatoare. 
17.2 
 La intrarea în expoziţie, exponatele vor fi verificate de membrii comisiei pentru bunăstarea si sănătatea  
animalelor. 
17.3 
Fiecare delegat va prezenta comisiei certificate sanitar veterinare de sănătate şi de transport emise de 
circumscripţiile sanitar veterinare destinatare,  la depunerea exponatelor. 
 
                          18. HRĂNIREA EXPONATELOR ÎN EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ 
18.1 
Fiecare boxă  trebuie să fie dotata cu două recipiente: unul pentru apă şi unul pentru alimente.  
18.2 
Hrănirea începe după primirea exponatelor cu alimente adecvate speciei respective. 
18.3 
Organizatorii trebuie să asigure hrana pe toata durata expoziţiei si să desemneze persoane care să 
hrănească păsările şi animalele. 
  
                             19. RESPONSABILITATI 
19.1 
Responsabilitatea pentru desfăşurarea  expoziţiei în bune condiţii  revine organizatorilor  şi  conducerii  
fiecărei secţiuni. 
Responsabilitatea nu se transferă. 
19.2 
Pentru daunele sau eşecul expoziţiei sunt responsabili atât organizatorii cât si conducerea Federaţiei. 
19.3 
În caz de pierdere a animalelor din culpa organizatorilor, se va aloca o compensaţie  financiară în funcţie 
de  valoarea de piaţă  a exponatului şi  de calificativul obţinut. 
 
       
 
                          21. RAPORTUL FINAL 
21.1 
Organizatorii vor întocmi un proces verbal al expoziţiei, care va fi prezentat in prima Adunare generală 
a Federaţiei  de după expoziţie. 
 
Regulamentul se poate revizui ori de câte ori este nevoie  şi este valabil pană la apariţia altui regulament. 



 
Prezentul Regulament a fost adoptat de Adunarea Preşedinţilor de asociaţii desfaşurată în 23.07.2011, la  
Sighişoara. Acesta intră în vigoare la această dată. 
 


