
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

                                                PROIECT               

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
susţinerii Campionatului Mondial de Salvare al Federaţiei Chinologice 

Internaţionale, în perioada 25-28 august 2016  
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016; 

  Având în vedere raportul nr.118702/2016 întocmit de Serviciul Imagine prin care se 
propune asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu 
Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea susţinerii Campionatului 
Mondial de Salvare al Federaţiei Chinologice Internaţionale, în perioada 25-28 august 
2016; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit. b şi e coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7, lit. a, art.45 alin.2 
lit.f, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea susţinerii 
Campionatului Mondial de Salvare al Federaţiei Chinologice Internaţionale, în 
perioada 25-28 august 2016. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 5.141,5 lei din bugetul local al municipiului Craiova, 
pentru organizarea evenimentului prevăzut la art.1, cuprinzând cheltuielile de 
cazare, servicii de restaurant, transport, materiale specifice competiţiei 
(indicatoare, marcaje, bannere), materiale de promovare. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze contractul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină” vor  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
              INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                PRIMAR,                                                               PT. SECRETAR, 
        Lia-Olguţa VASILESCU                                           Ovidiu MISCHIANU 



          ANEXĂ 1 
 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
   Nr.                      / 

  încheiat între: 

 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în 
judeŃul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 
0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentată prin Lia OlguŃa Vasilescu, în calitate de 
primar  

şi 
ASOCIAłIA “CENTRUL NAłIONAL DE EDUCARE CANINĂ”, cu sediul în 

Craiova, str. Cornului, nr. 10, înregistrat la Registrul ComerŃului cu  C.I.F 23528103, 
cont IBAN RO06BRDE170SV37720521700, reprezentată prin Liviu Ionescu, în calitate 
de preşedinte. 

 
Art. 1 Obiectul acordului: 
Asocierea în scopul organizării Campionatului Mondial de Salvare al FederaŃiei 

Chinologice InternaŃionale, în perioada 25 august 2016 – 28 august 2016. 
 

 Art. 2 Durata contractului: 
 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la 

data de 29.08.2016. 
 

Art. 3 Principii de colaborare 
Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenŃa, iniŃiativa, 

implicarea, colaborarea, perseverenŃa, echitatea, competenŃa, responsabilitatea, non 
partizanatul şi respectarea legislaŃiei în vigoare. 

 
Art. 4 ObligaŃiile părŃilor: 
 
ASOCIAłIA “CENTRUL NAłIONAL DE EDUCARE CANINĂ” se obligă : 

a) să asigure organizarea evenimentului în cele mai bune condiŃii, cu respectarea 
legislaŃiei în vigoare; 

b) să supravegheze desfăşurarea evenimentului, să asigure resursele umane, 
materiale, instalaŃiile, echipamentele şi alte asemenea necesare desfăşurării 
evenimentului; 

c) să asigure promovarea acŃiunilor (în mass – media, în presa online, pe reŃelele 
de socializare online, la evenimentele în cadrul cărora va participa); 

d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul 
la faptul că acesta se desfăşoară în parteneriat cu Primăria Municipiului 
Craiova şi Consiliul Local Municipal, folosind titulatura: ”Primăria şi Consiliul 

Local Municipal Craiova – parteneri ai evenimentului.”; 



e) să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în privinŃa altor costuri 
suplimentare faŃă de cele prezentate în prezentul acord; 

f) să suporte toate riscurile şi să achite reparaŃiile necesare în cazul realizării unor 
pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi 
terŃelor persoane împreună cu bunurile ascestora care au suferit prejudicii 
create direct sau indirect din activităŃille cuprinse în cadrul evenimentului 
Campionatului Mondial de Salvare al FederaŃiei Chinologice InternaŃionale 
2016; 

g) să asigure obŃinerea de la toate instituŃiile specializate şi de profil a 
autorizaŃiilor şi licenŃelor necesare bunei desfăşurări a evenimentului şi să 
achite contravaloarea acestora; 

h) să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit; 
i)    să asigure asistenŃă medicală pe toată durata desfăşurării evenimentului; 
j)    să asigure asistenŃă privind stingerea incendiilor pe tot parcursul desfăşurării 

evenimentului; 
k) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către 

Municipiul Craiova prin prezentul acord, în termen de 30 de zile după 
finalizarea evenimentului. 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL se obligă: 
a) să susŃină evenimentul pe plan local, în calitate de co-organizator şi să pună la 

dispoziŃie cu titlu gratuit spaŃiul (domeniul public) necesar ceremoniei de 
deschidere a evenimentului – respectiv Piata Mihai Viteazul, in data de 25 august 
2016; 

b) asigure decontarea cheltuielilor privind organizarea evenimentului Campionat 
Mondial de Salvare al FederaŃiei Chinologice InternaŃionale 2016,  în sumă de 
5.141,5 lei numai după prezentarea deconturilor justificative/devize de către 
ASOCIAłIA “CENTRUL NAłIONAL DE EDUCARE CANINĂ”, privind suma 
alocată, din care vor fi suportate cheltuielile de cazare, servicii de restaurant, 
transport, materiale specifice competiŃiei(indicatoare, marcaje, bannere), 
materiale de promovare. 

c) să sprijine logistic acŃiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea 
evenimentului; 

d)  să asigure ordinea publică conform Legii  nr. 60/1991 cu sprijinul organelor 
abilitate în perioada menŃionată; 

e)  să permită distribuirea de materiale promoŃionale (flyere,afişe) prin care să se 
facă referire la faptul că evenimentul este susŃinut de Municipiul Craiova prin 
Consiliul Local Municipal şi să susŃină mediatizarea evenimentului. 
 

ART. 5 ForŃa majoră  

       ForŃa majoră exonereză de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, părŃile 
fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forŃă majoră, în 48 de ore 
de la data producerii acestuia.  
 

 ART. 6 Litigii 



Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluŃiona pe cale amiabilă şi, 
dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaŃiei româneşti în vigoare. 

      ART. 7 DispoziŃii finale 

      DispoziŃiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiŃionale, doar cu 
acordul ambelor părŃi.  
     Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părŃilor contractante.  
      Prezentul contract conŃine un număr de 3 (trei) pagini şi s-a încheiat într-un număr 
de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ......................, data semnării 
lui. 
 
 
 MUNICIPIUL CRAIOVA              CENTRUL NAłIONAL DE EDUCARE  CANINĂ 
                Primar,                                                       Preşedinte, 
 Lia OlguŃa VASILESCU                                                      Liviu Ionescu 
                                             
                                                                                                                
                      
             Director Executiv 
 DirecŃia Economico- Financiară,                                                                                                                                              
               Nicolae Pascu 
 
 
 

      Serviciul Imagine, 
            Întocmit, 

           IonuŃ PÎRVULESCU 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Robert GhiŃă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

    

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 120824/14.07.2016                                                                                     

                                                                                                   Se aprobă 
                                                                       Primar, 

                                                                      Lia OlguŃa VASILESCU 
 
 

           Director Executiv, 
     DirecŃia Economico – Financiară 

                                                                        Nicolae PASCU 
 
 

                                                     RAPORT 
privind alocarea de fonduri de la bugetul local în vederea organizării 

Campionatului Mondial de Salvare al FederaŃiei Chinologice InternaŃionale, 25-28 
august 2016, de către AsociaŃia „Centrul NaŃional de Educare Canină” 

 
Centrul NaŃional de Educare Canină(CNEC) este Centrul pilot naŃional de selecŃie 

şi formare al câinilor de căutare-salvare şi al voluntarilor care doresc să se implice în 
activităŃile de emergenŃă şi în situaŃii de urgenŃă.  

Realizările şi performanŃele naŃionale şi internaŃionale ale membrilor CNEC, 
respectiv:  

- vicecampioni mondiali la Campionatul Mondial de Salvare ”FCI WCH 2014”, 
- campioni internaŃionali de misiuni la Campionatul Mondial „ITC 2015”,  

precum şi excelenta organizare a altor campionate mondiale canine la Craiova, au 
determinat forul mondial de specialitare să decidă ca oraşul Craiova să fie gazda 
Campionatului Mondial de Salvare al FederaŃiei Chinologice InternaŃionale, în 
perioada 25-28 august 2016.  

Timp de o săptămână, Craiova va deveni polul chinologic mondial de salvare, unde 
sunt aşteptaŃi peste 100 de participanŃi, din toate colŃurile lumii, peste 500 de turişti 
străini, alături de un număr  mare de susŃinători din comunitatea locală. 

Oraşul nostru este primul oraş din Europa de Est care organizează cel mai 
important eveniment mondial canin al anului 2016. 

Craiovenii vor avea posibilitatea să ia contact cu modalităŃile de protejare şi salvare 
a populaŃiei civile în caz de calamităŃi, dezastre şi alte situaŃii de urgenŃă şi cu  
rezultatele formării câinilor de salvare şi al personalului voluntar, chinotehnic de 
intervenŃie în cazuri umanitare şi de emergenŃă. 

În cadrul acestui eveniment locuitorii oraşului vor putea asista în mod gratuit la 
exerciŃii pe care echipe mixte le vor realiza în scop demonstrativ pentru pentru a salva 
supravieŃuitori de sub dărâmături, teren accidentat, medii toxice, incendii, cutremure şi 
alte situaŃii de urgenŃă, iar întreaga activitatea este privită drept un program 
educaŃional pentru informarea, sprijinirea şi educarea populaŃiei. 

În urma solicitării „Centrului NaŃional de Educare Canină”, înregistrată la 
Primăria Muncipiului Craiova cu numărul 5031/12.01.2016, s-a convenit cuprinderea 
evenimentului enunŃat în proiectul de buget al anului 2016. 



În calitate de co-organizator al evenimentului, Muncipiul Craiova a alocat suma de 
10.000 lei de la bugetul local pentru organizarea „Campionatului Mondial de Salvare al 
FederaŃiei Chinologice InternaŃionale” - 2016, cuprinzând cheltuielile de cazare, 
servicii de restaurant, transport, materiale specifice competiŃiei (indicatoare, marcaje, 
bannere), materiale de promovare. 

În perioada 26-28 februarie 2016, s-a desfăşurat o primă etapă a protocolului 
Campionatului Mondial ce se va desfăşura în perioada 26-28 februarie 2016 la Craiova, 
respectiv Adunarea generală anuală a FCI, în cadrul căreia Comisia InternaŃională a 
anunŃat oficial oraşul câştigător şi gazda acestui eveniment. (conform adresei Centrului 
NaŃional de Educare Canină numărul 26864/12.02.2016, etapă conform căreia a fost 
consumată din bugetul alocat evenimentului suma de 4.858,5 lei (conform facturilor cu 
numerele 37530/29.02.2016 – masă -1426,50 lei, 40841/04.03.2016 – transport persoane 
cursă ocazională -1716,00 lei, 40842/04.03.2016 - transport persoane cursă ocazională -
1716,00 lei). 

În cadrul aceleiaşi strategii de promovare a evenimentului, conform adresei cu 
numărul 24258/10.02.2016 a Centrului NaŃional de Educare Canică s-a desfăşurat la 
Craiova proiectul cu şi pentru copii – „Tânărul salvator canin”. 

 
łinând seama de cele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile art. 36, 

alin. 2, lit. e din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare conform căruia „Consiliul Local exercită (...) 

atribuŃii privind cooperarea interinstituŃională pe plan intern şi extern”, coroborat cu alin. 
7, lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform căruia „în exercitarea atribuŃiilor (...) Consiliul Local 

hotărăşte, în condiŃiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, 

în vederea finanŃării şi realizării în comun a unor acŃiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public local”, propunem spre aprobare Consiliului Local Municipal urmatoarele: 
 

1. Încheierea unui contract de asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, şi „Centrul NaŃional de Educare Canină”, în 
vederea susŃinerii „Campionatului Mondial de Salvare al FederaŃiei 
Chinologice InternaŃionale” 2016, în perioada 25-28 august 2016, conform 
Contractului de Asociere prevăzut în Anexa 1 ce face parte integrantă din 
prezentul raport; 
 

2. Alocarea sumei de 5.141,5 lei, din bugetul local al Municipiului Craiova, 
pentru organizarea evenimentului menŃionat la punctul 1 cuprinzând 
cheltuielile de cazare, servicii de restaurant, transport, materiale specifice 
competiŃiei (indicatoare, marcaje, bannere), materiale de promovare; 
 

3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere; 

 
4.   Se aprobă programul evenimentului, conform Anexei 2 la prezentul raport. 

                                                                                                Serviciul  Imagine, 
                                                                                            Întocmit, 

                                                                                             IonuŃ Pîrvulescu 



 
         Vizat pentru legalitate, 
     Robert GHIłĂ 
 

          ANEXĂ 1 
 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
   Nr.                      / 

  încheiat între: 

 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în 
judeŃul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 
0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentată prin Lia OlguŃa Vasilescu, în calitate de 
primar  

şi 
ASOCIAłIA “CENTRUL NAłIONAL DE EDUCARE CANINĂ”, cu sediul în 

Craiova, str. Cornului, nr. 10, înregistrat la Registrul ComerŃului cu  C.I.F 23528103, 
cont IBAN RO06BRDE170SV37720521700, reprezentată prin Liviu Ionescu, în calitate 
de preşedinte. 

 
Art. 1 Obiectul acordului: 
Asocierea în scopul organizării Campionatului Mondial de Salvare al FederaŃiei 

Chinologice InternaŃionale, în perioada 25 august 2016 – 28 august 2016. 
 

 Art. 2 Durata contractului: 
 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la 

data de 29.08.2016. 
 

Art. 3 Principii de colaborare 
Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenŃa, iniŃiativa, 

implicarea, colaborarea, perseverenŃa, echitatea, competenŃa, responsabilitatea, non 
partizanatul şi respectarea legislaŃiei în vigoare. 

 
Art. 4 ObligaŃiile părŃilor: 
 
ASOCIAłIA “CENTRUL NAłIONAL DE EDUCARE CANINĂ” se obligă : 

a) să asigure organizarea evenimentului în cele mai bune condiŃii, cu respectarea 
legislaŃiei în vigoare; 

b) să supravegheze desfăşurarea evenimentului, să asigure resursele umane, 
materiale, instalaŃiile, echipamentele şi alte asemenea necesare desfăşurării 
evenimentului; 

c) să asigure promovarea acŃiunilor (în mass – media, în presa online, pe reŃelele 
de socializare online, la evenimentele în cadrul cărora va participa); 



d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul 
la faptul că acesta se desfăşoară în parteneriat cu Primăria Municipiului 
Craiova şi Consiliul Local Municipal, folosind titulatura: ”Primăria şi Consiliul 

Local Municipal Craiova – parteneri ai evenimentului.”; 
e) să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în privinŃa altor costuri 

suplimentare faŃă de cele prezentate în prezentul acord; 
f) să suporte toate riscurile şi să achite reparaŃiile necesare în cazul realizării unor 

pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi 
terŃelor persoane împreună cu bunurile ascestora care au suferit prejudicii 
create direct sau indirect din activităŃille cuprinse în cadrul evenimentului 
Campionatului Mondial de Salvare al FederaŃiei Chinologice InternaŃionale 
2016; 

g) să asigure obŃinerea de la toate instituŃiile specializate şi de profil a 
autorizaŃiilor şi licenŃelor necesare bunei desfăşurări a evenimentului şi să 
achite contravaloarea acestora; 

h) să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit; 
i)    să asigure asistenŃă medicală pe toată durata desfăşurării evenimentului; 
j)    să asigure asistenŃă privind stingerea incendiilor pe tot parcursul desfăşurării 

evenimentului; 
k) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către 

Municipiul Craiova prin prezentul acord, în termen de 30 de zile după 
finalizarea evenimentului. 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL se obligă: 
a) să susŃină evenimentul pe plan local, în calitate de co-organizator şi să pună la 

dispoziŃie cu titlu gratuit spaŃiul (domeniul public) necesar desfăşurării 
evenimentului – respectiv Centrul MultifuncŃional Craiova, în perioada 
evenimentului şi în perioadele pre şi post eveniment în vederea pregătirii şi 
dezafectării zonei de concurs; 

b) asigure decontarea cheltuielilor privind organizarea evenimentului Campionat 
Mondial de Salvare al FederaŃiei Chinologice InternaŃionale 2016,  în sumă de 
5.141,5 lei numai după prezentarea deconturilor justificative/devize de către 
ASOCIAłIA “CENTRUL NAłIONAL DE EDUCARE CANINĂ”, privind suma 
alocată, din care vor fi suportate cheltuielile de cazare, servicii de restaurant, 
transport, materiale specifice competiŃiei(indicatoare, marcaje, bannere), 
materiale de promovare. 

c) să sprijine logistic acŃiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea 
evenimentului; 

d)  să asigure ordinea publică conform Legii  nr. 60/1991 cu sprijinul organelor 
abilitate în perioada menŃionată; 

e)  să permită distribuirea de materiale promoŃionale (flyere,afişe) prin care să se 
facă referire la faptul că evenimentul este susŃinut de Municipiul Craiova prin 
Consiliul Local Municipal şi să susŃină mediatizarea evenimentului. 
 



ART. 5 ForŃa majoră  

       ForŃa majoră exonereză de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, părŃile 
fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forŃă majoră, în 48 de ore 
de la data producerii acestuia.  
 

 ART. 6 Litigii 
Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluŃiona pe cale amiabilă şi, 

dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaŃiei româneşti în vigoare. 

      ART. 7 DispoziŃii finale 

      DispoziŃiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiŃionale, doar cu 
acordul ambelor părŃi.  
     Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părŃilor contractante.  
      Prezentul contract conŃine un număr de 3 (trei) pagini şi s-a încheiat într-un număr 
de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ......................, data semnării 
lui. 
 
 
 MUNICIPIUL CRAIOVA              CENTRUL NAłIONAL DE EDUCARE  CANINĂ 
                Primar,                                                       Preşedinte, 
 Lia OlguŃa VASILESCU                                                      Liviu Ionescu 
                                             
                                                                                                                
                      
             Director Executiv 
 DirecŃia Economico- Financiară,                                                                                                                                                                                                   
               Nicolae Pascu 
 
 
 

      Serviciul Imagine, 
            Întocmit, 

           IonuŃ PÎRVULESCU 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Robert GhiŃă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ANEXĂ 2 
 
 
 
                       PROIECT - PROGRAM 

         Privind organizarea evenimentului 
  Campionat Mondial de Salvare al FederaŃiei Chinologice InternaŃionale 

 (luna august 2016) 
 

 
Joi - 25 august 2016 

2.00-5.00 p.m. - Înregistrare şi control veterinar (Stadion) 
4.00 -5.00 p.m. -ŞedinŃa Tehnică a arbitrilor cu concurenŃii(Filarmonica Oltenia) 
6.00-7.00 p.m. - Seara de bun venit(Filarmonica Oltenia) 
7.00-8.00 p.m. - Ceremonia de Extragere (Filarmonica Oltenia)   
8.30-9.30 p.m. - Ceremonia de Deschidere (PiaŃa Mihai Viteazul) 
 

Vineri - 26 august 2016 

8.00 a.m.- 7.00 p.m. - Concurs - F/FL/T+O&D (Craiova Area) 
8.00 p.m.-9.00 p.m. - ŞedinŃa de Arbitri (Stadion) 
 
                                            Sâmbată - 27.08.2016  
 8.00 a.m.- 7.00 p.m. - Concurs - F/FL/T+O&D (Craiova Area) 
 8.00 p.m.-9.00 p.m. - Seara specială (Restaurant tradiŃional) 
 
                                           Duminică - 28.08.2016 

10.00 a.m.-12.00 a.m. - Ceremonia de Închidere (Centrul Craiova) 
2.00 p.m. - 6.00 p.m. - ŞedinŃa de Analiză a FCI (Filarmonica Oltenia)   
 

 



          

 

 

    ANEXĂ 2 
 
 
 
                       PROIECT - PROGRAM 

         Privind organizarea evenimentului 
  Campionat Mondial de Salvare al FederaŃiei Chinologice InternaŃionale 

 (25-28 august 2016) 
 

                                           JOI – 25. 08.2016 

                                                     

 

•  2:00 p.m. - 5:00 p.m    -    Controlul veterinar si verificarea documentelor    

              -   Baza sportiva Consiliul Judetean (aeroport) 

•  4:00 p.m. - 5:00 p.m.   -    Sedinta Tehnica oficiala a arbitrilor si Team-leaderii concurenti        

              -  Baza sportiva Consiliul Judetean (aerport) 

•  6:00 p.m. - 7:00 p.m.   -    Seara speciala de ”Bun venit!”  -  Filarmonica din Craiova 

• 7:00 p.m. – 8:00 p.m.   -    Ceremonia de extragere a concurentilor  -  Filarmonica din 

Craiova 

• 8:30 p.m. – 9:30 p.m.   -    Ceremonia de DECHIDERE  a  Campionatului Mondial   -  Piata  

Mihai Viteazul  

 

 

  

                                                        VINERI – 26.08.2016 

 

• 8:00 a.m.- 8:00 p.m.    -    Concurs  -  simultan, in 4 zone din Craiova  

- (ex-unitatea militara aeroport, zona liceul de chimie / fosta moara, baza sportiva CJ 

aeroport)                                                                                                                                                                                  

.    8:30 p.m. - 9:00 p.m.  -    Sedinta de arbitri  - Baza sportiva CJ (aeroport) 

 

 

 

                                                        SAMBATA  – 27.08.2016 

 

• 8:00 a.m.- 8:00 p.m.  -   Concurs   - simultan,  in 4 zone din Craiova  

(ex-unitatea militara aeroport, zona liceul de chimie /fosta moara, baza sportiva CJ aeroport )                                  

.    9:00 p.m.- 11:00 p.m.  -   Seara speciala traditionala românească -   restaurant din Craiova 

 

 

 

 

                                                      DUMINICA - 28.08.2016 

 

   10:00 a.m. – 12:00 a.m.  -   Ceremonia de INCHIDERE  a  C.M.  -  Baza sportiva CJ 

(aeroport)                                                                                                                                        

     2:00 p.m. –  6:00 p.m.  -  Sedinta Tehnica a Comisiei Mondiale  FCI  -  Ramada Hotel  

Craiova  



 



 
                                             
                                                                                                                                      Nr 21 /07.05.2016 
 

    

                               Către,  Primaria Municipiului Craiova 
                                          Doamnei Primar, Lia Olguța Vasilescu 
                                          Consiliului Local al Primariei Municipiului Craiova 

 
 

 
  Stimate Doamne, Stimati Domni,  
 

 
       Prin prezenta va comunicam ca Centrul National de Educare Canina este singura 

organizatie din Romania, cu personalitate juridica ce reprezinta, in calitate de organizator al 
Campionatului Mondial de Salvare.   
                        

                           CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al FCI 

                          ”FCI World Championship of Rescue dog Teams” 

             

        CNEC este reprezentant si membrul al ACHR, si reprezentantul legal al Romaniei la  
Organizati amonfiala de profil , al FCI. 

 
  si conform ”Strategiei de organizare, promovare si imagine a FCI WCH 2016”, prezentate si 

foarte apreciate de catre toate institutiile internationale, dosar pe baza caruia orasul Craiova a 
fost singurul oras din Europa de Est desemnat gazda al evenimentului mondial canin. 
Atasat aveti documentatia ce poate certifica acest lucru. 

 
 

 
 
         

  
          

 Prof.  Liviu IONESCU                                            

Președinte - Centrul Național Educare Canină 

 



 
                                             
                                                                                                                                      Nr 54 /22.06.2016 
 

    

                               Către,  Primaria Municipiului Craiova 
                                          Doamnei Primar, Lia Olguța Vasilescu 
                                          Consiliului Local al Primariei Municipiului Craiova 

 
 

 
  Stimate Doamne, Stimati Domni,  
 

 
        Conform raspunsului dumneavoastra, prin adresa nr 5031/ 11.02.2016,  conform careia  

Primaria Municipiului Craiova este coorganizator la cel mai important si eveniment mondial 
socio-cultural chinologic al anului 2016 -  
                        

                           CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al FCI 

                          ”FCI World Championship of Rescue dog Teams” 

             

          si conform ”Strategiei de organizare, promovare si imagine a FCI WCH 2016”, 
prezentate si foarte apreciate de catre toate institutiile internationale, dosar pe baza caruia 

orasul Craiova a fost singurul oras din Europa de Est desemnat gazda Campionatului Mondial – 
va rog respectuos sa analizati, sa sustineti si sa aprobati  desfasurarea evenimentelor 

premergatoare ce vor avea loc la Filarmonica din Craiova (joi, 25 august, intre orele  
 18:00 – 20:00) si ceremonia de Deschidere a Campionatului Mondial de Salvare, din piata 
Mihai Viteazul (joi, 25 august, intre orele 20:30 – 21:30), conform programului oficial anexat, 

cel stabilit de comun acord cu Comisia Mondiala a FCI.  
 

 
         Având in vedere că ati aprecit si apreciați de fiecare data activitățile socio-cultural 
sportive ce pun in valoare orasul Craiova si România, apelăm la amabilitatea dumneavoastră si 

de aceasta data, sa aprobati si sa sustineti toate evenimentele prezentate comisiilor 
internationale. 

 
 
 

 
         

  
          
 Prof.  Liviu IONESCU                                            

Președinte - Centrul Național Educare Canină 
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