PROIECT CANDIDATURA
dr. ing. Sorin Iacob
Pentru aceasta adunare a Asociatiei "Mioritic Club din Romania", un moment
in care se decide conducerea pentru urmatorii patru ani, prin prisma experientei si
formarii profesionale, consider ca este oportun pentru candidatura mea ca in primul
rand sa propun o ECHIPA si apoi un proiect. Prezentarea acesteia, precum si o
scopurilor propuse, va fi detailata la momentul inceperii sedintei.
Prezentarea mea va incepe cu ce anume consider ca ma recomanda pentru a
candida pentru functia de presedinte si cuprinde cateva parti: enumerarea
specializarilor mele din domeniul Zootehniei, respectiv chinologiei si o scurta
prezentare a obiectivelor propuse pentru perioada 2018-2022.
Repere profesionale:
- Institutul European, specializarea "Managementul intreprinderilor mici si
mijlocii", Iasi;
- Universitatea de Stiinte Agricole si de Medicina Veterinara (USAMV), specializarea
Zootehnie, Iasi;
- USAMV, master, specializarea "Nutritia si alimentatia animalelor", Iasi;
- USAMV, doctorat, tema "Cercetari privind specificul alimentatiei tineretului canin din
rase romanesti de tip ciobanesc", cercetarile efectuindu-se cu precadere la rasa
Ciobanesc Romanesc Mioritic.
Repere din domeniul chinologiei:
- oct 2008- ian 2010 - vicepresedinte chinotehnic al Asociatiei "Mioritic Club din
Romania";
- 2010-2014 - vicepresedinte organizatoric al Asociatiei "Mioritic Club din Romania";
- comisar de ring acreditat de catre Asociatia Chinologica Romana;
- secretar de ring acreditat de catre Asociatia Chinologica Romana;
- candidat de arbitru chinolog Achr.
Alte specializari in domeniul chinologiei:
- specializare handling expozitional, lector Dasha Churakova, Rusia;
- specializare dog grooming, lectori Irina Smirnova Rusia si Sasha Reiss Serbia.
Experiente in domeniul chinologiei:
- expozant de rase romanesti (2003-prezent), cu precadere prezentand Ciobanesc
Romanesc Mioritic, obtinand calificative si titluri meritorii in manifestari chinologice de
nivel mondial, european si national, sub egida FCI;
- detinator al afixului de crescator "MIORIS LAND", incepand cu anul 2007;
- crescator a numeroase cuiburi din rasa Ciobanesc Romanesc Mioritic, produsii
nostri facand cinste rasei si canisei in expozitii de nivel inalt;
- implicare in organizarea de expozitii de tip CAC la Iasi, precum si unor expozitii de
club si selectii pentru Mioritic Club;
- publicare de articole stiintifice despre Mioritic in cadrul simpozioanelor stiintifice din
cadrul USAMV Iasi;
- publicare de articole despre Mioritic si in alte reviste cu profil zootehnic sau
chinologic din tara si strainatate;

- sustinerea in proiectul de licenta a dlui Andrei Gheorghe, Universitatea Dakino,
Bucuresti. Mioriticul Corsar Mioris Land fiind actorul principal al filmului. Acest film a
obtinut mai multe premii intai la Festivaluri de film studentesc;
- mai multe aparitii tv sau radio prezentand sau discutand despre Mioritic;
- prezentare de mioritici cu prilejul Targurilor agricole, contribuind la popularizarea
rasei.
Obiective pentru intervalul 2018-2022 :
Fiind implicat un numar de ani in activitatea clubului nostru si cunoscand
foarte bine Mioriticul in intimitatea rasei, consider ca pot face o analiza obiectiva a
problematicilor specifice generate de activitatea Asociatiei "Mioritic Club din
Romania", precum si a evolutiei rasei, incepand cu infiintarea asociatiei.
Pot afirma ca s-au facut lucruri minunate pentru rasa, cei implicati de-a lungul
timpul in cresterea acestei au fost si sunt oameni deosebiti, merituosi, care au facut
multe eforturi pentru bunul mers al clubului! Evident ca anumite lucruri sunt
perfectibile, dar cu efortul conjugat al tuturor membrilor de club se pot obtine pe viitor
rezultate deosebite.
Ce ne propunem noi?
1. Elaborarea unui Program national de ameliorare genetica pentru Mioritic;
2. Inbunatatirea prezentei in expozitii a exemplarelor de Mioritic;
3. Crearea de filiale pe zone geografice, conform noului statut;
4. Editarea unei publicatii cu aparitie bianuala despre activitatea clubului si evolutia
rasei;
5. Actiuni de promovare in tara si strainatate si ridicarea gradului de interes in randul
populatiei pentru rasa noastra nationala;
6. Sustinerea si incurajarea de depunere a candidaturilor pentru arbitri chinologi
pentru cat mai multi membri de club, care au demonstrat si care detin abilitatile
necesare;
7. Invitarea la expozitiile de club si pentru examenele de selectie a unor arbitri din
tara si strainatate care pot sa ajute prin viziunea lor dezvoltarea rasei.
Cred cu tarie in puterea si viziunea ECHIPEI mele, care a consimtit sa-mi fie alaturi in
realizarea obiectivelor enumerate anterior! Scopul nostru comun : promovarea si
perpetuarea uneia dintre cele mai frumoase rase nationale de caini, Ciobanescul
Romanesc Mioritic, doar el trebuie sa castige!
Doamne ajuta!
Cu prietenie,
Sorin Iacob

