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FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A CRESCĂTORILOR DE 

PORUMBEI, PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI DIN ROMÂNIA 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE A 

EXPOZIȚIEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI 

expoziție de porumbei, păsări și animale mici de rasă 

 

 

1. Depunerea   candidaturii,   validarea   și   oganizarea   expoziției   naționale   a FNCPPAM 

România 

1.1 Fiecare  asociație,  club  afiliat  la  FNCPPAM  România  poate  solicita   organizarea expoziției  

Naționale anuale. 

O expoziție Națională   trebuie să includă toate secțiunile ( păsări de curte, porumbei, păsări colivie, 

iepuri și cavia). 

Asociația își va asuma toate responsabilitățile pentru expozanți, care vor fi stabilite într- un contract care 

urmează să fie semnat de asociația/ clubul organizator și FNCPPAM România. 

Fiecare cerere trebuie să includă detalii cu privire la locul și perioada expoziţiei. 

În acest sens fiecare asociație doritoare va întocmi și va prezenta un dosar complet cu planul  de  

management  al  expoziției  în  care  să  prezinte  și  să  explice  condițiile  și resursele pe care le are la 

dispoziție pentru organizarea expoziției naționale. 

Cererile însoțite de dosarele aferente se vor examina și valida de Adunarea Generală a FNCPPAMR. 

 

1.2 Condiții contractuale 

Condițiile  contractuale,  dispozițiile,  obligațiile,  drepturile,  responsabilitățile,  termene pentru  ambele  

părți  vor  fi  stipulate  într-un  contract  între  FNCPPAM  România  și asociația organizatoare validată 

de Adunarea Generală. 

Organizatorii  unei  expoziții  Naționale  vor  plăti  1  leu/exponat  introdus  în  expoziția națională către 

FNCPPAM România. Modalități de plată vor fi stipulate în contractul încheiat între părţi. 

Solicitantul  va  accepta  toate  reglementările  privitoare  la  organizarea  unui  expoziții naționale. 

1.3 Acest  contract  va  include  obligațiile  și  drepturile  părților  în  ceea  ce  privește organizarea 

expoziției naționale și poate include termeni suplimentari, care pot varia de la expoziție la expoziție. 

1.4 În  cazul  în  care  orice  obligații  legale  nu  pot  fi  îndeplinite,  solicitantul  trebuie  să informeze 

conducerea FNCPPAMR în scris. Este la latitudinea conducerii executive a FNCPPAMR  de  a  scuti  

organizatorii  expoziției  Naţionale  de  la  una  sau  mai  multe obligații. 

1.5 Comitetul  organizator  al  expoziției  va  include  membri  ai  asociației  organizatoare dar și membri ai 

comisiilor de conducere a secțiunilor de porumbei, păsări și iepuri ale 

FNCPPAM  România,  care  au  obligația  să  acționeze  în  concordanță  cu  contractul încheiat. 

Toți  membrii  comitetului  organizator  vor  purta  ecusoane  care  afișează  numele  și funcțiile lor. 

Președintele, Secretarul General al FNCPPAM România vor fi invitați să participe la expoziția Națională și 

toate cheltuielile vor fi suportate de către organizator. Membrii   comisiilor   de   specialitate   (2-doi   
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din   fiecare   secțiune)   componenți   ai comitetului   organizator  al   expoziției  naționale   care  sunt   

implicați   în  organizarea expoziției vor avea toate cheltuielile suportate de organizatorul expoziției 

naționale. 

 

2. Programul 

2.1 Perioada desfășurării expoziției naționale ar trebui să fie stabilită pentru perioada 15 noiembrie - 

15 decembrie ; 

2.2 Fiecare asociație/club afiliat este obligat să respecte regulamentul de organizare al expoziției  

naționale.  Nu  este  interzis  organizarea  expozițiilor  locale  și  regionale  ale asociațiilor/cluburilor   

membre   cu   1(una)   săptămână   înaintea   și   după   organizarea expoziției  naționale,  condiția  fiind  ca  

ca  cei  care  organizează  aceste  expoziții  să  nu afecteze organizarea și participarea la expoziția națională 

și să dețină acordul conducerii FNCPPAM România. 

2.3 Calendarul  expoziției  va  fi  făcut  cunoscut  la  data  validării  de  către  Adunarea Generală 

tuturor asociațiilor membre ale FNCPPAM România. 

3. Participarea 

3.1 Numai  crescătorii  care  sunt  membri  ai  unei  asociații/club  afiliat  la  FNCPPAM România  au 

dreptul de a participa  la expoziția națională . 

3.2 Excepție  de  la  regula  de  mai  sus  rămâne la  latitudinea  comitetului  director  a 

FNCPPAM România. 

 

4. Rase 

4.1 Toate rasele și varietățile de culoare care sunt incluse în nomenclatorul de standarde EE pot fi expuse. 

4.2. Pot fi expuse si rase si varietăți de culoare noi care nu sunt incluse in nomenclatorul de standarde 

EE sub condiția ca arbitrajul sa se facă după standardele existente în țările de origine. 

4.3. Pentru  rasele  si  varietățile  de  culoare  din  exemplare  foarte  rare  se  impune  ca expozantul  sa  

pună  la  dispoziție  un  material  descriptiv  al  rasei(standard  după  caz) pentru o mai buna apreciere a 

exemplarelor in cadrul expoziției naționale. 

4.4. In cazul raselor romanești noi se pot expune exemplare în vederea analizării acestora de către 

comisia de standardizare, în vederea elaborării unui standard corect al rasei respective care sa 

corespunda cu exemplarele expuse. 

 

5. Identificarea exponatelor 

5.1 Toate exponatele trebuie să fie ușor de identificat prin intermediul sistemului de identificare 

existent la nivelul FNCPPAMR. Păsările de curte și porumbeii trebuie să poarte inele închise. Inele 

deschise nu sunt permise. Vârsta maximă de exponat este de 6 ani. 

5.2 Iepurii  de  rasă  vor  fi  identificați  pe  baza  tatuajului  din  urechi  și  va  fi  verificată corespondența 

acesuia cu datele din certificatele de origine însoțitoare de către comisia de   recepție   a   animalelor   .   

Certificatele   de   origine   valabile   sunt   cele   emise   de FNCPPAMR sau UGCPPAMR . 

5.3 In expoziția naționala pot participa doar păsări de curte și porumbeii cu inele EE eliberate de 

FNCPPAMR. Iepuri trebuie să dețină certificate de origine eliberate de FNCPPAMR . 

http://www.fncppamr.ro/
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6. Înscrierea exponatelor 

6.1 Organizatorii trebuie să solicite cifrele estimative de participare pentru asociație/club membru 

afiliat, după cum urmează: 

a) numărul estimat de exponate 

b) numărul estimat al expozanților 

c) persoana de contact pentru fiecare asociație/club 

6.2 Cifrele estimate vor fi solicitate de organizatori cu 3 luni înainte de organizarea expoziției 

naționale. 

6.3 Formularul de înscriere va fi trimis asociațiilor/cluburilor cu minim 2 luni înainte de organizarea 

expoziției naționale și va fi însoțită de informații importante, cum ar fi modul în care sunt acordate 

titlurile de campioni și reglementările veterinare. 

6.4 Data limită de înscriere (înaintare a formularelor de înscriere) la expoziția naționala este cu 30 de 

zile înainte de organizarea expoziției 

6.5 Intrările  în  expoziție    sunt  realizate  de  către   delegatul  (persoana  de  contact) desemnat de 

asociație/club sau de către crescători individual. 

Recepția animalelor va fi făcută de către organizator ce are responsabilitatea de a avea câte o comisie 

de recepție pentru fiecare secțiune. 

Un delegat poate fi responsabil pentru aducerea de exponate pentru toate secțiunile . 

 

7. Persoane de contact (delegați) 

7.1 Organizatorul expoziției trebuie să solicite adresele tuturor persoanelor de contact (Delegaților  

asociațiiilor)  președinților  tuturor  asociațiilor  afiliate.  Adresele  tuturor asociațiilor  afiliate  vor  fi  

trimise  la  organizatorul  expoziției  electronic  până  la  15 octombrie a anului în curs. Drepturile și 

responsabilitățile persoanelor de contact sunt stabilite în norme distincte. 

7.2 De  îndată  ce  delegații  au  fost  anunțati,  organizatorul  expoziției  naționale  poartă corespondența cu 

privire la exponate și expozanți cu persoana de contact. 

7.3. Organizatorii   expoziției   naționale   desemnează   1(unu)   membru   calificat   și competent  

pentru  fiecare  secțiune  care  va  face  parte  din  comisia  de  recepție. Acești oameni vor fi disponibili 

pentru toate persoanele de contact pentru informații înainte și în timpul expoziției naționale. 

7.4  Fiecare  delegat  al  unei  asociații  va  primi  o  ecuson de  la organizatorii  expoziției, indicând  

numele  și  funcția  lor,  la  sosirea  în  expoziție. Acest  lucru  le  permite  acces nelimitat   și   gratuit   la   

expoziție. De   la   100   de   exponate   în   sus   pentru   fiecare asociație/club va fi înmânată o insignă 

suplimentară pentru un ajutor de delegat. 

8. Atribuțiuni FNCPPAM România 

8.1 Președintele și Secretarul General reprezintă toate interesele FNCPPAM România la expoziţia 

națională. Aceștia vor efectua toate sarcinile preliminare și negocierile cu organizatorii. Rezultatele 

tuturor negocierilor trebuie să fie aprobate de către comitetul director al FNCPPAM România înainte 

ca acestea să intre în vigoare. Toate cheltuielile de deplasare, cazare și masă, către Președintele și 

Secretarul General vor fi suportate de către  organizatorii  expoziției  naționale. Detaliile  exacte  ale  

acestor  cheltuieli  vor  fi incluse în contractul încheiat. 

http://www.fncppamr.ro/
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8.2 Președinte și secretarul general trebuie să se asigure că toate reglementările sunt respectate de 

organizatorii expoziţiei. 

8.3 Președintele și secretarul general trebuie să fie prezenți la expoziția națională de la începerea până în 

momentul ridicării exponatelor. 

8.4 Fiecare membru al comitetului director al FNCPPAM România va primi un ecuson de  la  

organizatorii  expoziției,  indicând  numele  și  funcția  lor. Acest  lucru  le  permite acces nelimitat și gratuit 

în expoziție. 

8.5 Arbitrii  care  vor  arbitra  în  cadrul  expoziției  naționale  vor  avea  de  asemenea ecusoane 

indicând numele și funcția lor, ceea ce le va permite acces nelimitat și gratuit în expoziție. 

 

9. Participarea exponatelor 

9.1 Ordinea în care sunt expuse   este decisă de către fiecare secțiune. Fiecare secțiune va întocmi o 

listă specială în acest sens. Acceptate sunt: 

a) participare individuală de păsări de curte, porumbei, păsări de colivie, iepuri și cavia. 

b) pasări de ornament în perechi. 

c) expunerea  colecțiilor  (4  exponate  dintr-o  rasă  și  aceeași  varietate  de  culoare)  de păsări de curte, 

porumbei, iepuri si  cavia. Fiecare colecție conține obligatoriu ambele sexe. 

9.2 Colecțiile de iepuri sunt expuse consecutiv cu sexe plasate la întâmplare. Iepurii sunt expuși în 

funcție de rasă și culoare. 

 

10. Distincții speciale 

10.1 Titlul de Campion Național la   păsări de curte, pasări de ornament, porumbei și iepuri se 

acordă după cum urmează: 

10.1a   Cea mai bună colecție din fiecare rasă   va câștiga titlul de „Campion Naţional Colecție", cu 

condiția ca cel puțin 3 colecții din 2 asociaţii și minim 3 expozanți au fost prezentate în această categorie. 

Cea mai bună colecție este validată pe valoarea totală a punctelor câștigate de cele patru exponate 

individuale. 

În scopul de a câștiga titlu "Campion Naţional Colecție", o colecție trebuie să deţină cel puțin 376 de 

puncte. 

10.1b În cazul în care două sau mai multe colecții sunt cu aceleași punctaj, departajarea se va efectua in 

funcție de cel mai mare punctaj obținut în colecție de către  masculii din colecție, prioritate având colecția 

la care masculii întrunesc un punctaj mai mare. 

10.1 c În cazul culorilor individuale (varietăților de culoare) care îndeplinesc condițiile necesare 

(adică cel puțin 3 colecții din 2 asociații   și 3 expozanți) titlul de „Campion Național Colecție pe  

Varietate"va fi acordat la acea rasă la varietăți de culoare diferite. 

10.d În cazul raselor la care în concurs sunt prezente peste 9 colecții, se vor acorda 2 titluri de 

„Campion Colecție pe Varietate”, în ordinea punctajului descrescător validat, în aceleași condiții ca mai 

sus . 

10.2 „Campion Național”  la exponate unice - Păsări de curte, Porumbei și Iepuri Acest titlu se 

acordă după cum urmează: 

10.2   a   Titlul   de   „Campion   Național" vor   fi   acordate   raselor   cu   cel   puțin   10 exponate. Cel 

http://www.fncppamr.ro/
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mai bun exponat va câștiga premiul, indiferent de sexul acestuia. 

Titlul „Campion Național" poate fi acordat dacă  exponatul a obținut  un punctaj  minim de 95 de puncte, 

cu condiția să  participe minim 2 crescători. 

10.2 b Dacă mai mult de 20 de exponate au fost introduse într-o rasă, vor fi atribuite titlul de "Campion 

Național" pentru cel mai bun mascul și pentru cea mai bună femelă. 

10.2.c Dacă în cadrul unei rase sunt prezente mai multe varietăți de culoare, se vor aloca titluri de 

„Campion Național” fiecărei varietăți de culoare ce întrunește condiția de  minim  cel  puțin  10  exponate  

prezente  în  concurs.  Dacă  sunt  20  sau  peste  20  de exponate se vor acorda titluri de campion național 

pentru ambele sexe . 

10.2 d. Alocarea titlurilor Campion Național sunt atribuite de arbitri. 

10.2  e  Acordarea  premiile  de  titluri  "Campion  Național  "  pentru  păsări  de  colivie, păsări de 

ornament pot fi acordate în cazul în care au fost introduse un minim de 10 perechi, titlul de Campion 

National va fi acordat cea mai bună pereche, în cazul în care dețin minim 95 de puncte. 

10.2 f Acordarea premiile de titluri " Campion Național " din secția cavia va fi acordat celui mai  bun  

exemplar  al  rasei, cu condiția să existe  cel puțin 10 exponate din  acea rasa. Titlul va fi acordat 

indiferent de sex. Pentru a câștiga din titlu " Campion National" trebuie sa obțină minim de 95 de puncte. 

10.2 g În cazul raselor individuale care îndeplinesc condițiile necesare mai multor 10 exponate, alte 

titluri " Campion Național " vor fi acordate în acea rasă și / sau culoare. 

10.2 h În cazul culorilor individuale, care au mai mult de 20 de exponate se va acorda un titlu de 

Campion National pentru un mascul si pentru o femela din culoarea respectivă. 

10.2 i Nu se acordă titlu de " Campion Național " pentru animalele cu inel/tatuaj din alte țări. 

10.2 j În cadrul Expoziției Naționale se va organiza un concurs și pentru expozanții cu vârta sub 18 ani 

care vor fi premiați în aceleași condiții ca și cele de mai sus menționate 

 

10.3 Rase rare 

10.3a Pentru a activa participarea și răspândirea raselor rare care să câștige titlul de Campion  Național  

pentru  colecții  și  Campion  Național  la  individual,  regulile  ce  fac parte din clasele și numărul de 

exponate și expozanți nu vor fi aplicate cu strictețe. 

10.3 b În scopul de a promova rase rare, Președintele secțiunii are posibilitatea de a combina mai multe 

rase într-un grup de mai mult de 20 de exponate din păsări de curte, porumbei și secțiunea de iepură și 

de cel puțin 10 exponate din secțiunea cavia. Cel mai bun exponat individual sau cea mai bună colecție a 

acestui grup va fi atribuit titlul de 

„ Campion National ". 

10.3 c Comisia secțiunii stabilește care sunt rasele rare existente în fiecare țară pe baza datelor din 

recesământul animalelor colectate de la asociații. 

10.4 Medalii și Diplome 

Fiecare participant la expoziția națională va primi o medalie de participare sau diplomă de participare. 

Această medalie nu poate fi acordată în cazul în care exponatele sunt absente. 

 

 

http://www.fncppamr.ro/
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11. Arbitrarea exponatelor 

11.1 Toate exponatele de la păsări de curte, porumbei, iepuri și cavia sunt arbitrate după standardul 

european sau standardul național adoptat. În cazul în care o anumită rasă  nu  este  prezentată  acolo,  va  

fi  folosit  standardul  țării  din  care  a  fost  introdusă rasa. Organizatorii expoziției și președinții 

Comisiilor pentru Standardizare trebuie să se asigure că o descriere explicită este disponibilă într-una 

dintre limbile oficiale pentru acele rase care nu sunt incluse în standardul european. Secția păsări de 

colivie are propriile sale reguli. 

 

12. Numirea arbitrilor de păsări, porumbei, iepuri si cavia 

12.1 Odată  ce  numărul   de  exponate  a  fost  primit,  organizatorii  expoziției  naționale trebuie să 

contacteze arbitrii din cadrul fiecărei comisii de specialitate. Informații despre arbitraj și onorariile 

arbitrilor trebuie să fie specificate . 

12.2 Arbitrii sunt recrutați în funcție de  cunoștințele lor tehnice. 

12.3 Au prioritate arbitri internaționali și naționali dar pot arbitra și arbitri de club. 

12.4 La expoziția națională pot arbitra și arbitri  străini invitați. 

12.5 Fiecare  arbitru  va  primi  o  confirmare  a  angajamentului,  însoțită  de  rasele  care urmează să fie 

evaluate, informații despre cazare şi masă, prin intermediul președinților de secțiune și ai corpurilor de 

arbitri ai comisiilor de specialitate, informații ce vor fi puse la dispoziție de către organizator. 

Toate cheltuielile vor fi incluse în angajament. Angajamentul se va face prin  intermediul unui 

contract/protocol cu corpul de arbitri al fiecărei comisii de specialitate, contract/protocol ce se va 

semna cu președintele corpului de arbitri al fiecărei comisii de specialitate. 

12.6 Volumul  de  muncă  al  fiecărui  arbitru  se  stabilește  între  Organizatorii  expoziției naționale și 

Președintele corpului de arbitri al secției de specialitate. 

12.7 Toți arbitri desemnați trebuie să participe la  ședința tehnică în seara dinaintea sau în dimineața zilei 

de jurizare. 

Ședința va fi prezidată de Președintele corpului de arbitri al secției de specialitate. 

12.8 Este   imperios   necesar   ca   toți   arbitrii   convocați   să   participe   la   această ședință.  Orice  

absență  de  la  această  reuniune  vor  fi  raportate  imediat  organizatorului expoziției naționale de către 

Președintele  corpului de arbitri al secției de specialitate. 

12.9 Fiecare arbitru va purta un ecuson indicând numele și funcția, ecuson eliberat de organizator. 

Acest lucru le permite acces nelimitat și gratuit la centrul de expoziții. 

12.10 Arbitrii ce au arbitrat la expoziția națională vor avea două nopți cazare gratuită, masă asigurată 

în ziua arbitrajului și un cuantum din cheltuielile de deplasare decontat de către organizator. 

13. Cheltuieli arbitri 

13.1 Cazare 

Organizatorul expoziției va asigura pentru arbitri 2 nopți de cazare sau contravaloarea a două nopți de 

cazare în valoare totală de 40 euro. 

13.2 Mese 

Organizatorul va asigura 2 mese de cină, 1 masă de mic dejun și 1 masă de prânz din ziua arbitrajului. 

http://www.fncppamr.ro/
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13.3 Cheltuieli de transport 

Arbitri care călătoresc cu mașina vor primi contravaloare a 0,10 euro / km(maxim 40 euro pentru 

fiecare arbitru ). Într-un efort de reducere a costurilor arbitrilor li se solicită să călătorească în 

grupuri de minim 3 arbitri și să prezinte bonul fiscal de alimentare   pentru   decontare   și   să   justifice   

distanța   de   la   domiciliu   la   centrul expozițional. 

13.4 Arbitri în calitate de persoană de contact 

Dacă un arbitru este de asemenea persoana de contact pentru asociația sa și a călătorit cu transportul 

animalelor, cheltuielile de călătorie nu pot fi solicitate de la organizatori. 

13.5 Toate cheltuielile sunt plătite în lei la cursul de schimb al BNR din ziua decontării. 

 

14. Catalogul expoziției 

14.3  Un  draft  al  catalogului  Expoziției  Naționale  va  fi  postat  pe  site-ul  FNCPPAM România cu 3 

zile înainte de începerea evenimentului completat cu rubricile: rasă, culoare, sex, preț de vânzare în 

format electronic . 

15. Reglementări Veterinare 

15.1 Regulamentele veterinare și de transport al exponatelor se aplică conform legislației în vigoare a 

Direcției Sanitar Veterinare. 

15.2 Organizatorul  va  desemna  în  componența  fiecărei  comisii  de  recepție  un  medic veterinar sau 

tehnician veterinar care va efectua controlul veterinar al exponatelor. 

15.3 Exponatele  depistate  la  recepție  și  pe  timpul  expoziției  ca  fiind  bolnave  sunt adăpostite în 

zona amenajată special pentru carantină. Exponatele trebuie să fie hrănite și  adăpate  din  ziua  sosirii  

până  la  predare,  aceasta  fiind  o  obligație  asumată  de  către Asociația oganizatoare a expoziției naționale 

. 

15.4 Animalele bolnave vor primi îngrijire veterinară la sectorul carantină, contra cost, valoarea 

prestației va fi achitată de către crescător ( proprietarul animalului). 

 

16. Răspunderea 

16.1 Organizatorul Expoziției  Naționale  este  răspunzător  pentru  toate  daunele  și neajunsurile, 

în conformitate cu prevederile din contractul încheiat între părți. 

16.2 Despăgubirea se plătește (de 10 ori mai mare decât taxa de participare) pentru toate 

exponatele moarte în cazul în care organizatorii se fac vinovați. 

16.3 Practici ilegale, furturi de animale trebuie raportate imediat Președintelui FNCPPAM România 

. 

16.4 Nu există nici o obligație legală între FNCPPAM România și organizatorii expoziției naționale 

pentru incidente de acest gen, ci numai între organizatorii expoziției naționale și expozanți. 

FNCPPAM România nu poate niciodată, prin urmare, să fie considerată răspunzătoare pentru pierderi 

financiare sau daune de orice fel. 
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Orice alte dispoziții, obligații și drepturi, termene, reguli care nu sunt conținute în aceste 

regulamente, vor fi incluse în contractul special între FNCPPAMR și organizatorii Expoziției 

Naționale a României. 

Prezentul regulament a fost aprobat de către Adunarea Generală a F.N.C.P.P.A.M.R. în 

ședința din data de 26 mai 2018, prin hotărârea nr. 1/ 2018 . 

 
 

Președinte Secretar General 

 
Ernestin GRUN Ion-Liviu Vasile 
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