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REGULAMENT

Sectia pasasri de curte

Cap.I: Denumire, scop, organizare

Art.1 Sectia pasari de curte este denumita astfel dupa modelul
EE (Sparte = sectie) si cuprinde toti crescatorii de pasari de curte afiliati la
FNCPPAMR.  Intrucat  exista  mai  multi  crescatori,  care  cresc  diferite
specii, respectiv pe langa pasari de curte unii mai cresc porumbei, iepuri
sau pasari exotice, este la latitudinea fiecaruia sa opteze din ce sectie va
face parte.

Art.2 Scopul  sectiei  pasari  de  curte  este  de  a  prezenta  si
promova toate problemele specifice in asa fel incat membrii sai sa fie la
curent cu toate noutatile din domeniu, dar si de a stabili si mentine relatii
de colaborare cu alte organizatii similare din strainatate.

Art.3 Sectia pasari de curte este organizata ca o componenta a
FNCPPAMR in aceleasi conditii ca si celelalte sectii. Sectia este condusa
de  o  comisie  compusa  din  cinci  persoane,  un  presedinte,  un
vicepresedinte, un secretar si doi membri.

Cap.II: Atributii si responsabilitati

Art.4  Sectia se va intruni in plen, cel putin o data pe an, de
regula in preziua adunarii generale, ocazie cu care va fi prezentat raportul
presedintelui si vor fi stabilite obiectivele pentru anul urmator.

Art.5 Comisia de conducere a sectiei este numita de consiliul
director si validata de adunarea generala.

Art.6 Atributiile  comisiei  de  conducere  a  sectiei  sunt  dupa
cum urmeaza:

a) Presedintele sectiei organizeaza si coordoneaza intreaga activitate
a  sectiei  si  raspunde in  fata  consiliului  director.  De asemenea,
presedintele sectiei monitorizeaza activitatea corpului de arbitri,
avand o relatie de colaborare permanenta cu presedintele corpului
de arbitri. Presedintele sectiei prezinta anual comitetului director
al Federatiei, raportul de activitate al sectiei.



b) Vicepresedintele  sectiei  va  sprijini  efectiv  activitatea
presedintelui. Vicepresedintele va prelua atributiile presedintelui
in situatii  de forta majora,  respectivdaca presedintele nu-si  mai
exercita prerogativele sau daca este mandatat de acesta.

c) Secretarul  sectiei  se  subordoneaza  presedintelui  si  colaboreaza
permanent  cu acesta.  Secretarul  are  evidenta tuturor  membrilor
sectiei  transmitandu-le  acestora  informatii  si  eventuale  hotarari
ale  comisiei.  De  asemenea,  secretarul  colecteaza  eventuale
propuneri sau sesizari ale membrilor sectiei, pe care le prezinta
presedintelui.  Secretarul  va avea  si  evidenta  expozitiilor  locale
sau zonale organizate de asociatiile membre ale federatiei.

d) Membri comisiei  se vor implica in activitatea comisiei primind
sarcini  concrete  de  la  presedinte.  Unul  din  cei  doi  membri  ai
asociatiei va fi numit, de catre presedintele sectiei, in functia de
presedinte  al  corpului  national  de  arbitri.  Acesta  va  conduce
activitatea  corpului  de  arbitri  in  conformitate  cu  regulamentul
C.A. existent.

Cap.III: Activitatea , drepturile si indatoririle       membrilor

Art.7  Membri  sectiei  pasari  de  curte  trebuie  sa  aiba  ca
principal  obiectiv  in  activitatea  lor  cresterea  si  imbunatatirea
permanenta  a  calitatii  pasarilor.  In  acest  scop  se  vor  raporta
permanent  la  prevederile  standardului  european  apeland  eventual,
daca este cazul, la cunostintele colegilor arbitri.

Art.8  Pentru  ridicarea  calitatii  pasarilor  crescute,  membrii
sectiei  pasari  de  curte  pot  solicita  subventii  pentru  procurarea  de
material  genetic  (oua  de  incubat  sau  pasari  pentru  infuzie).
Solicitarile vor fi depuse, in scris, la secretarul sectiei, care la randul
lui le va inainta comitetului director spre analiza si solutionare.

Atentie! Subventiile  se vor acorda numai la recomandarea comisiei
de conducere a sectiei si numai in limita posibilitatilor financiare ale
federatiei.



Membri sectiei care primesc subventii au obligatia de a prezenta in
adunarea generala a sectiei rezultatele obtinute.

Art.9 Membri sectiei pasari de curte au obligatia ca pe toata durata
prezentei  lor  in  activitatile  specifice  federatiei  sa  aiba  o  atitudine
colegiala,  decenta,  sa  nu  provoace  si  sa  nu  participe  la  discutii
denigratoare la adresa altor colegi si  in general sa evite situatii  care ar
putea crea tensiune.

Art.10 Pentru solutionarea unor eventuale litigii intre membri sectiei
acestia  se  vor  adresa  fie  comisiei  de  conducere  a  sectiei,  fie  direct
comisiei de etica a federatiei.

Toate  celelalte  norme  de  conduita  vor  fi  in  concordanta  cu
prevederile statutului si a regulamentului de ordine interna ale federatiei.

Art.11 – Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 5 zile
de la data adoptării de către Adunarea Generală a Federației.

            Art.12 – Prezentul Regulament a fost aprobat de către Adunarea
Generală a F.N.C.P.P.A.M.R. în ședința din data de 24 septembrie 2016
prin hotărârea nr. 1 /2016
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