
Federația Națională a Crescătorilor de Porumbei, Păsări 

și Animale mici din România 

 

Regulamentul de funcționare a Comisiei de standardizare pentru iepuri de rasă 

Capitolul I  

 Constituirea Comisiei de standardizare pentru iepuri de rasă 

Art.1  Pentru coordonarea activității standardizare a raselor de iepuri existente în concursurile 

din România precum și pentru standardizarea și monitorizarea noilor rase de iepuri românești, 

FNCPPAM România înființează Comisia de standardizare pentru iepuri de rasă. 

Art.2 Această comisie de specialitate pentru standardizare este constituită din 3 membri : 

președinte, vice-președinte și secretar, pe durata unui mandat de 4 ani, conform art. 84 din 

ROI al Federației. 

Art.3 Comisia de standardizare este în subordinea și coordonarea Comisiei tehnice de 

conducere a secțiunii crescătorilor de iepuri de rasă a FNCPPAM România. 

Art.4 Președintele Comisiei Tehnice face propunerea componenței Comisiei de standardizare, 

ce va fi înaintată spre validare Consiliului Director și Adunării Generale a FNCPPAM 

România. 

Capitolul II  

Funcționarea Comisiei  de standardizare pentru iepuri de rasă 

Art.1 Funcționarea comisiei de standardizare a secțiunii crescătorilor de iepuri a Federației 

Națioanle  se realizează pe baza principiilor de funcționare ale Consiliului Director, adaptate 

la competențele și atribuțiile specifice ale acestei comisii în domeniul în care își desfășoară 

activitatea  conform art.85 din ROI al Federației. 

Art. 2 Activitatea Comisiei de standardizare secției crescătorilor de iepuri de rasă se 

desfășoară sub conducerea președintelui acesteia, iar în plan administrativ și economico-

financiar Secretarului General al Federației, conform art. 86 alin. 1 din ROI al Federației. 

Art. 3.  (1) - Membrii Comisiei de standardizare se întrunesc în ședințe cu ocazia Adunărilor 

generale ale Federației, cu ocazia cărora analizează aspecte specifice și propuneri venite din 

partea asociațiilor Federației în domeniului de activitate pe care îl coordonează și i-au decizii 

care sunt supuse avizării Comisiei Tehnice a Secției Crescătorilor de iepuri de rasă. 

(2) Membrii Comisiei de standardizare se consultă, colaborează, întocmesc rapoarte și iau 

decizii cu privire la aspecte și propuneri venite  din partea asociațiilor Federației, la norme 

europene ce trebuie implementate la nivel național, precum și cu privire la rapoarte de 



monitorizare a noilor rase de iepuri românești create. Consultarea între membrii comisiei se 

poate realiza telefonic și prin e-mail .  

Art. 4 Comisia tehnică a Crescătorilor de iepuri de rasă coordonează și monitorizează 

activitatea celorlalte comisii subordonate ei : 

a) Comisia Corpului Național de arbitri pentru iepuri de rasă a Federației Naționale; 

b) Comisia de Standardizare pentru iepuri de rasă a Federației Naționale; 

c) Comisia pentru organizarea Expoziției Naționale a României la secțiunea iepuri de 

rasă a Federației Naționale; 

d) alte comisii de lucru pe care le poate înființa pentru perioadă determinată sau 

permanentă. 

 

Capitolul III 

Competențe și atribuții ale Comisiei de standardizare pentru iepuri de rasă  

Art.1 În exercitarea atribuțiilor și competențelor sale, Comisia de standardizare a secției 

crescătorilor de iepuri de rasă emite decizii care trebuie să fie conforme cu: 

a) – Statutul, regulamentele, normele, hotărârile, deciziilor și a altor seturi de proceduri 

aplicabile în cadrul Federației Naționale; 

b) – prevederile legislației în vigoare a României sub incidența cărora se află activitatea 

desfășurată de către Federația Națională; 

c) – regulamentele, standardele și alte norme relevante ale forumului european Ententee 

Europeene pentru domeniul de activitate specific de competența secției de iepuri. 

d) – cu strategia de dezvoltare a activității și cu obiectivele Federației Naționale potrivit 

planurilor anuale de activitate ale Federației și calendarul evenimentelor organizate de 

către acesta; 

e) – orice alte dispoziții, recomandări sau reguli aplicabile după caz activității specifice  și 

primite de la conducerea Comisiei Tehnice a secției Crescătorilor de iepuri și 

desfășurate de către respectiva secție. 

Art.2  (1) Orice decizie a Comisiei de standardizare pentru de iepuri de rasă a Federației 

Naționale se supune aprobării și avizului Comisiei Tehnice a Secțiunii de iepuri și este 

înaintată Președintelui Federației sau a unui împuternicit al acestuia pe baza conformității 

conform criteriilor prevăzute la art. 87 alin. (1) din ROI al Federației. 

(2) În cazul când se constată neconformități în raport de criteriile prevăzute la art. 87 alin. (1) 

din ROI al Federației, de către Președintele  Federației se va solicita Consiliului Director să se 

dispună anularea în tot a deciziei emise de către Comisia tehnică secției sau în parte în ceea ce 

privesc prevederile din decizie care nu sunt conforme. 

 (4) Un exemplar al deciziilor emise de către Comisia de standardizare de iepuri de rasă a 

Federației se va transmite Secretarului Comisiei tehnice și va fi analizată și avizată la acest 



nivel de către Comisia Tehnică a Secțiunii, iar apoi prin grija secretarului comisiei va fi 

transmisă Secretarului General și Președintelui Federației Naționale, care după validare  se va 

atașa la mapele de hotărâre ce se constituie în conformitate cu prevederile art. 62 lit. h) din 

ROI al Federației. 

Art 3 (1) Comisia de standardizare pentru iepuri de rasă din cadrul Federației Naționale 

are următoarele atribuții principale: 

a)  elaborează și îmbunătățește Regulamentul de recunoaștere a unei rase noi de iepuri 

sau varietăți de culoare nouă la o rasă existentă și îl supune spre avizare pentru 

conformitate Comisiei Tehnice a secțiunii în vederea înaintări și aprobării de către 

Adunarea Generală; 

b) – elaborează Strategia de dezvoltare în domeniul de activitate al standardizării 

iepurilor de rasă  la nivel național și urmărește evoluția raselor de iepuri românești 

standardizate, deja atestate; 

c) – emite sau modifică Standarde  specifice pentru desfășurarea corespunzătoare a 

activității secției crescătorilor de iepuri; 

d) - ține evidența membrilor crescători de iepuri pentru rasele standardizate în România 

și a celor în curs de standardizare; 

e) – poate înființa comisii de lucru cu atribuții specifice pe perioadă determinată sau 

permanentă, în domeniul activităților de standardizare și monitorizare a raselor de 

iepuri pe care îl coordonează la nivelul Federației Naționale. Componența comiilor va 

avea și membri din comisia tehnică și din comisia de arbitri, precum și specialiști din 

domeniu;  

f) – elaborează rapoartele de monitorizare și informare cu privire la noile rase de iepuri 

create, și organizează Programele evenimentelor anuale  la care urmează să fie expuse 

expemplare de iepuri din noile rase ale colectivului creator care trebuie să întrunească 

cerințele, să respecte și să fie în concordanță cu Calendarul expozițiilor și 

concursurilor aprobat de Adunarea Generală; 

g) – prezintă propuneri pentru participarea membrilor crescători la evenimente de profil 

la care sunt prezentate exponate din noile rase create sau standardizate organizate sub 

egida Federației Naționale ; 

h) – sprijină sub aspect informativ, tehnic și științific membrii crescători din structura 

organizatorică a secției de iepuri de rasă în activitatea de creștere a iepurilor de rasă, a 

ridicării calității genetice a iepurilor, de păstrare, conservare și ameliorare a raselor 

românești, de standardizare, atestate și omologare de noi rase românești, precum și 

pentru asigurarea măsurilor de protecție a animalelor în conformitate cu legea; 

i) desfășoară activități de informare și popularizare în domeniul standardizării și creșterii 

iepurilor de rasă ce fac obiectul de activitate al secției; 

j) – organizează evenimente de prezentare a noilor rase, conferințe pentru popularizarea 

acestora în rândul crescătorilor și arbitrilor; 

k) – elaborează programe de măsuri în ceea ce privește perfecționarea crescătorilor de 

iepuri de rasă privind standardele naționale și europene;  



l) – în exercitarea atribuțiilor de control poate efectua, prin sondaj, verificări la nivelul 

crescătorilor de iepuri de rasă în vederea constatării condițiilor în care  sunt crescuți și 

se derulează etapele de creștere ale iepurilor de rasă din rasele aflate în curs de 

standardizare și dacă sunt respectate normele naționale și europene în vigoare în 

domeniu; 

m) – împreună cu membrii Comisiei pentru bunăstarea și sănătatea animalelor, elaborează 

programe și stabilesc măsuri corespunzătoare în ceea ce privește condițiile de creștere, 

de păstrare a sănătății și a campaniilor de prevenire a îmbolnăvirii iepurilor de rasă; 

n) – întocmește anual o dare de seamă asupra activității desfășurate în domeniul 

coordonat pe care o prezintă în Adunarea Generală și este supusă aprobării acesteia; 

o) – face propunerile pentru acordarea ajutoarelor sau a subvențiilor pe seama membrilor 

crescători de iepuri de rasă, din strucutra organizatorică a secției, în condițiile 

prevăzute la art. 14 din ROI al Federației; 

p) – îndeplinește orice alte atribuții date în sarcina sa de către Comisia tehnică a Secțiunii 

Crescătorilor de iepuri, de Consiliul Director sau Adunarea generală a FNCPPAM 

România. 

 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. 4/ 2018 . 

                    Președinte comisie,                                                 Secretar comisie, 

                              Marcel Vlad                                                         Marcel Balan  

 

 

 

 


