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ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ ALBA este persoană juridică, non-profit, neguvernamentală, afiliată
la ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ ROMÂNĂ (A.Ch.R) - forul tutelar şi s-a înfiinţat ca o alternativă
profesionistă viabilă în contextul chinologic naţional.
Treptat, prin rigurozitate, profesionalism, şi nu în ultimul rând, datorită dragostei pentru
câine şi respect pentru iubitorii de câini, ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI ALBA a 
ajuns, în momentul de faţă, să domine autoritar chinologia albaiuliană.
Scopul declarat al ASOCIAŢIEI CHINOLOGICE A JUDEŢULUI ALBA este promovarea sportului
canin autentic prin încurajarea creşterii, ameliorarea şi
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utilizarea câinilor din rasele recunoscute de FEDERAŢIA CHINOLOGICĂ INTERNAŢIONALĂ 
(F.C.I.) şi, implicit, îmbunătăţirea fondului canin din judeţul Alba.
Organizaţia noastră include la această dată membri crescători sau deţinători de câini de rasă, 
cu o activitate expoziţională susţinută.
Trebuie menţionat că, în contradicţie cu o idee larg răspândită, ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ A 
JUDEŢULUI ALBA, nu urmăreşte în mod exclusiv sau în primul rând promovarea respectării
drepturilor câinilor comunitari şi nu este o asociaţie de interes public cu atribuţii în această
sferă de activitate, chiar dacă unele evenimente din acest domeniu nu ne pot lăsa
indiferenţi.
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Pornind de la acţiunile din ultimii ani dedicate chinologiei locale, acţiuni încununate de 
succes dovedit prin rezultate de tipul participării considerabile la evenimente de prezentare
de rase, exerciţii de lucru şi dresaj şi proiecte destinate civilizării urbane în domeniul
chinologiei (dispozitivele de amplasare a pungilor pentru colectarea deşeurilor biologice din 
parcuri) ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ ALBA doreşte să parcurgă încă un pas în impunerea la 
nivel naţional a chinologiei din judeţul Alba. 
Astfel, în 2010 a organizat după 20 de ani de aşteptare, o nouă competiţie chinologică - 
concursul CAC Alba Carolina - desfăşurat sub egida şi patronajul Asociaţiei Chionolgice 
Române.  Acest for a apreciat pozitiv modul de organizare şi participarea numeroasă (aprox. 
270 de exemplare canine) şi ca urmare a decis ca Alba Iulia să găzduiască în anul 2011 două 
competiţii de acest gen: 2xCAC, în 24 şi 25 septembrie 2011.
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IstoricIstoric evenimenteevenimente organizateorganizate

2008 – prima expoziție de rase organizată de ACH Aiud în Alba Iulia – spațiile RYMA
2009 – expoziție de rase – Spațiile RYMA(Șanțurile de Nord)

– expoziție de rase – Parcul Costozza (Piața Cetății)
– implementarea proiectului în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia de 

amplasare a 12 dispozitive pentru pungi destinate resturilor biologice ale câinilor (în Parcul 
Unirii, Parcul Custozza, Parcul Central, Bdul. Transilvaniei)
2010 – CAC – prima expoziție recunoscută de ACHR în județul Alba

– expoziție de club/selecție - MioriticClub
2011 – 2xCAC – prima expoziție dublă recunoscută de ACHR în județul Alba

– expoziţie de club/selecţie – MioriticClub
Expoziția 2xCAC Carolina White Castle Cup a fost promovată la nivel național prin 

publicațiile Adevărul Holding SA.



2012 – 2xCAC – 13-14 octombrie 2012

– expoziţie de club/selecţie – MioriticClub 13 octombrie 2012

– amenajarea unui sediu/birou al ACH a Jud. Alba cu program stabil de lucru

– emiterea carnetelor de membru

– realizarea unui site/portal al asociației cu grad de utilitate și funcționali-

tate ridicată

– implementarea unui sistem/bază de date de comunicare cu membri 

asociației

2013 – Expo CAC și CACIB la Alba Iulia
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