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REPERTOARUL NAŢIONAL AL AFIXELOR 

Cerere tip pentru obţinerea autorizării de utilizare a unui afix repertorizat de 
 A.Ch.R. şi protejat de F.C.I. 

 
 
  
Subsemnatul (subsemnaţii ):                                                                        Număr crescător:__________________ 
 
Nume: ________________________________Prenume:____________________________________________ 

Nume: ________________________________Prenume:_____________________________________________ 

Nume: ________________________________Prenume:_____________________________________________ 

 
 
Adresa ( localitate, cod poştal, stradă, număr, telefon, e-mail ) : 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Membru al Asociaţiei / Clubului ___________________________din data de_____________________________ 
 
Solicit autorizarea utilizării unui afix în ordinea preferinţei ( se solicită mai multe afixe avându-se în vedere 
posibilitatea neatribuirii uneia sau mai multora dintre propuneri ) : 
 
Nr.Crt. NUMELE SOLICITAT SUFIX / PREFIX* 

1.   

2.   

3.   

 

* Exemplu: 

• Precedând numele câinelui, se numeste PREFIX: 

DACIA Athos 

• Succedând numele câinelui, se numeşte SUFIX: 

Athos DE DACIA 

 
Cresc câini din rasa / rasele :___________________________________________________________________ 
 
Mă angajez : 

• Să produc şi să nu cresc decât câini de rasă înscrişi în Cartea de Origine Română ( C.O.R. ); 
• Să supun controlului A.Ch.R. totalitatea câinilor din crescătoria mea; 
• Să respect directivele Asociaţiei şi/sau Clubului de rasă din care fac parte; 
• Să înscriu în C.O.R. totalitatea produşilor din crescătoria mea şi să respect Regulamentul C.O.R. 

 
Am luat la cunoştinţă, că în caz de nerespectare a angajamentelor mai sus menţionate sau declaraţii false, afixul ce 
mi-a fost atribuit va putea fi radiat din repertoar şi utilizarea sa îmi va fi interzisă. 
 
 



 
NOTA : 
 
Solicitantul va trimite anexat, alături de cererea tip completată citeţ : 

• Copie dupa buletinul / cartea de identitate; 
• Copie dupa dovada plaţii. 

 
 
EXTRAS DIN REGULAMENTUL CĂRŢII DE ORIGINE ROMÂNE 

 

Art. 12. 

(1) Afixul este o denumire care se adaugă numelui câinelui (ca prefix sau ca sufix) şi care permite identificarea crescătorului. 

(2) El nu poate fi folosit decât de către cel căruia i s-a atribuit şi nu este condiţionat de numărul de câini din proprietatea 
crescătorului.  

Art. 13. 

 Crescătorul care solicită să utilizeze un afix se obligă să respecte următoarele: 

a) să nu crească decât câini de rasă înscrişi în C.O.R. 

b) să aiba în proprietate cel putin o femela. 

c) să supună controlului A.Ch.R. totalitatea câinilor aflaţi în crescătoria sa. 

d) să înscrie în C.O.R. puii pe care îi creşte, în conformitate cu Regulamentul C.O.R.. 

e) să returneze la C.O.R. Certificatele de origine pentru câinii decedaţi. 

f) să anunţe C.O.R. de orice schimbare a proprietăţi câinilor aflaţi în crescătoria sa. 

Art. 14.  

Crescătorul care solicită să obţină un afix trebuie să fie membru într-o asociaţie sau club din cadrul A.Ch.R. şi să înainteze un 
dosar la A.Ch.R, ce va conţine: 

a) cererea completată şi semnată de către beneficiar, purtând avizul Asociaţiei / Clubului  (solicitantul va trebui să 
precizeze, în ordinea preferinţei, trei denumiri de afix menţionând tipul acestora: prefix sau sufix) Se recomandă 
utilizarea unor denumiri de afix cu rezonanţă românească pentru evitarea unor eventuale refuzuri din partea F.C.I.; 

b) specimen de semnătură (toate declaraţiile ulterioare înaintate A.Ch.R. şi C.O.R. vor purta semnătura conform 
acestui specimen);  

c) dovada achitării taxei corespunzătoare. În cazul unui refuz din partea FCI la cererea iniţială, a doua intervenţie se 
va face gratuit. 

Art. 15.  

A.Ch.R.- verifică dacă se îndeplinesc condiţiile cerute. Cele trei denumiri de afix in ordinea preferinţei crescătorului, se 
transmit la FCI pentru aprobarea şi înscrierea în nomenclatorul internaţional. După confirmarea  afixului de către FCI acesta 
se va înregistra la COR.     

Art. 16. 

 Extinderea afixului la alte rase decât cele deţinute iniţial de crescător se face din oficiu.  

Art. 17.  

(1) În cazul în care titularul doreşte a-şi introduce parteneri de crescătorie (asociere) este necesar de un contract între parti, în 
care vor fi stipulate toate condiţiile de asociere.  

(2) D.M.F.-ul trebuie să fie însotit de acest contract.  

(3) În cazul decesului titularului, afixul se transmite prin testament Dacă nu există testament, urmaşii pot cere să li se transmită 
respectivul afix. În caz contrar, afixul rămas liber în urma decesului, nu va fi atribuit altui crescător timp de 10 ani.  

(4) În cazul în care crescătorul a primit o sancţiune şi afixul a fost radiat, acesta nu va fi atribuit timp de 10 ani.         

 
Viza Asociaţiei / Clubului                                                                                   Semnătura solicitantului / solicitanţilor 
 
 
 
L.S. Preşedinte______________                                                                              _________________________ 
 
Data 

 


