REGULAMENTUL A.CH.R.
PRIVIND ARBITRII CHINOLOGI, COMISARII SI SECRETARII

CAPITOLUL I – PREAMBUL
1. Activitatile de arbitraj chinologic, comisariat si secretariat de ring constituie activitati esentiale in indeplinirea
scopului Asociatiei Chinologice Romane (A.Ch.R.), afiliata la Federatia Chinologica Internationala (F.C.I.), privind
cresterea, conservarea, ameliorarea si asigurarea protectiei cainilor ce fac parte din fondul canin din Romania.
2. Prezentul regulament a fost adoptat in vederea asigurarii conformitatii activitatii privind cresterea,
conservarea, ameliorarea si asigurarea protectiei cainilor ce fac parte din fondul canin din Romania, desfasurate
sub egida A.Ch.R., cu legislatia comunitara si nationala, precum si cu regulamentele obligatorii ale F.C.I. si
A.Ch.R. in vigoare la data adoptarii prezentului regulament.
3. Scopul prezentului regulament este cel al clarificarii si reglementarii:
a)
principiilor de baza care guverneaza activitatea arbitrilor, comisarilor si secretarilor chinologi;
b)
categoriilor de arbitri chinologi;
c)
modului de organizare si functionare a Colegiului de Arbitri (C.A.);
d)
modalitatilor de dobandire, suspendare si incetare a calitatii arbitru, comisar si secretar chinolog;
e)
modalitatilor de formare initiala si continua, atestare si licentiere anuala a arbitrilor, comisarilor si
secretarilor chinologi;
f)
drepturilor si obligatiilor arbitrilor, comisarilor si secretarilor chinologi;
g)
sanctiunilor aplicabile arbitrilor, comisarilor si secretarilor chinologi;
h)
oricaror altor aspecte care au legatura cu activitatea si persoana arbitrilor, comisarilor si secretarilor
chinologi in cadrul A.Ch.R. si F.C.I.

CAPITOLUL II – DEFINITII
1. Daca semnificatia termenilor utilizati in prezentul regulament nu rezulta din cuprinsul prezentului regulament,
atunci termenii respectivi au semnificatiile mentionate in Statutul A.Ch.R. si in Anexa 3 la acesta.
2. In cuprinsul prezentului regulament notiunea de „proba de lucru” este similara cu notiunile de „examen de
lucru”, „examen utilitar”, „examen de munca”, „test de lucru”, „test utilitar”, „test de munca”, toate aceste notiuni
facand parte din notiunea mai larga de ”competitie canina de lucru” definita in Anexa 3 la Statutul A.Ch.R.
3. Pentru usurinta in redactare si exprimare, dar avand in vedere si faptul ca A.Ch.R. este afiliata la F.C.I. si ca,
pe cale de consecinta, toti arbitrii chinologi inregistrati A.Ch.R. sunt si abitri F.C.I., toate referirile din cuprinsul
regulamentului la notiunea simpla de ”arbitru” sau ”arbitru chinolog” vor fi considerate facute la notiunea de
”arbitru chinolog inregistrat A.Ch.R.” definita in Anexa 3 la Statutul A.Ch.R.
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CAPITOLUL III – CADRUL LEGAL
1. Prezentul regulament a fost elaborat in concordanta cu:
a)
Legea zootehniei nr. 32/2019;
b)
Regulamentul Federatiei Chinologice Internationale (F.C.I.) privind arbitrii competitiilor de frumusete (FCI
Regulations for Show Judges);
c)
Declaratia de baza F.C.I. privind arbitrii competitiilor de frumusete. Caini conformi functiei lor originale
(FCI Basic Statement for Show Judges. Dogs fit for their original function);
d)
Codul de angajament al arbitrilor F.C.I. pentru competitiile de frumusete privind bunastarea cainilor cu
pedigree (FCI Show Judges code of commitment to the welfare of pedigree dogs);
e)
Regulamentul F.C.I. privind competitiile de frumusele (Regulations for FCI Dog Shows);
f)
Regulamentul F.C.I. privind arbitrii competitiilor IGP (FCI Regulations for IGP Judges);
g)
Liniile directoare F.C.I. privind arbitrajul competitiilor Agility (FCI Agility Judging Guidelines);
h)
Regulile si Liniile directoare privind competitiile Obedience pentru clasele 1, 2 si 3 (Rules and Guidelines
for Obedience trials for classes 1, 2 & 3 );
i)
Regulamentul F.C.I. privind arbitrii competitiilor Mondioring (FCI Regulations for Mondioring Judges);
j)
Regulamentul F.C.I. privind arbitrii competitiilor Rescue (FCI Regulations for Rescue Dog Judges),
k)
Statutul A.Ch.R.

CAPITOLUL IV – ARBITRII
Sectiunea IV.1 – Principii de baza
1. Numai arbitrii chinologi inregistrati A.Ch.R. sau in alte organizatii chinologice recunoscute de F.C.I., pot
desfasura activitati de arbitraj, cu sprjinul comisarilor si secretarilor chinologi si al celorlalti specialisti in domeniul
chinologic, in limitele competentelor stabilite prin regulamentele F.C.I. si A.Ch.R.
2. Formarea, atestarea si licentierea arbitrilor se face in conditiile prezentului regulament.
3. Comisiile de examinare vor fi nominalizate de catre Consiliul C.A. in asa fel incat sa se evite conflictele de
interese intre persoana examinata si membrii comisiei de examinare.
In concret, exista conflict de interese doar in cazul in care persoana examinata este:
a)
fie sotul/sotia sau partenerul/partenera unui membru al comisiei de examinare;
b)
fie bunicul/bunica, parintele, fratele/sora, copilul, nepotul unui membru al comisiei de examinare,
c)
fie bunicul/bunica, parintele, fratele/sora, copilul, nepotul sotului/sotiei ori ai partenerului/partenerei unui
membru al comisiei de examinare.
d)
fie o persoana ce locuieste sub acelasi acoperis cu un membru al comisiei de examinare ori cu
sotul/sotia sau cu partenerul/partenera unui membru al comisiei de examinare.
4. In conditiile prezentului regulament, un arbitru poate detine concomitent licenta atat pentru competitii canine
de frumusete (conformitate), cat si pentru competitii canine de lucru.
5. Dupa atestare, arbitrii se licentiaza anual, in conditiile prezentului regulament, in schimbul platii taxei anuale
de licenta.
6. In exercitarea activitatilor de arbitraj, arbitrii sunt suverani in ring si sub nici o forma nu poate fi acceptata vreo
interventie sau incercare de influentare a deciziilor acestora. In consecinta, arbitrului ii este total interzisa
consultarea cu alte persoane in luarea acestor decizii.
7. Deciziile arbitrilor cu privire la calificative, titluri, premii si clasamente sunt definitive si fara drept de plangere,
iar eventualele plangeri (sesizari) impotriva deciziilor arbitrilor cu privire la calificative, titluri, premii si clasamente
vor fi respinse ca inadmisibile.
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8. In schimb, sunt admisibile si sunt de competenta Comisiei de Etica si Disciplina (C.E.D.) din cadrul A.Ch.R., in
conditiile Regulamentului A.Ch.R. privind Comisia de Etica si Disciplina (C.E.D.), plangerile (sesizarile) impotriva
incalcarii de catre arbitri a dispozitiilor cuprinse in regulamentele F.C.I. si A.Ch.R. privind arbitrii si competitiile
canine, in Statutul A.Ch.R., in hotararile Adunarii generale si in deciziile Consiliului director A.Ch.R., in hotararile
Plenarei C.A. si in deciziiile Conducerii C.A., precum si in dispozitiile legale privind protectia animalelor, regimul
juridic al cainilor fara stapan si regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi.
Cu toate acestea, eventuala sanctionare a unui arbitru nu constituie in niciun caz un motiv de anulare sau de
revizuire a deciziilor cu privire la calificative, titluri, premii si clasamente.
9. Pentru evitarea oricaror confuzii, plangerile (sesizarile) legate de organizarea competitiei canine si de
procedura stabilita de catre organizator pentru a fi urmata de catre arbitru (acolo unde este permisa de
regulamentele F.C.I. si A.Ch.R.) pentru acordarea calificativelor, titlurilor, premiilor si stabilirea clasamentelor in
cadrul respectivei competitii canine, sunt admisibile si sunt de competenta organizatorului competitiei canine, in
conditiile Regulamentului A.Ch.R. privind competitiile canine.
10. C.A. va elibera anual pentru membrii sai legitimatii/licente de arbitru.
11. Arbitrul care, intr-o perioada de minimum 5 ani, nu au arbitrat la nicio competitie canina din cele pentru care
era licentiat sau nu au efectuat cel putin a trei activitati de secretariat sau comisariat in competitii canine din cele
pentru care era licentiat, este suspendat de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, de la data implinirii
termenului mai sus mentionat si nu poate arbitra la competitiile canine decat dupa reactivarea sa conform
prezentului regulament.
12. Arbitrii care doresc sa-si extinda competentele, trebuie:
a)
sa urmeze in mod corespunzator stagiul de instruire practica, prevazut de prezentul regulament pentru
extinderea competentelor,
si
b)
sesiunile de cursuri si seminarii, prevazut de prezentul regulament pentru extinderea competentelor,
precum si
c)
sa sustina si sa promoveze examenul pentru extinderea competentelor, prevazut de prezentul
regulament pentru extinderea competentelor.
13. Arbitrii care au fost suspendati, dar care doresc sa se reactiveze dupa expirarea perioadei de suspendare,
trebuie:
a)
sa urmeze in mod corespunzator sesiunile de cursuri si seminarii pentru verificarea competentelor dupa
expirarea perioadei de suspendare, organizate in acest sens de catre C.E.P.C.
si
b)
sa sustina si sa promoveze examenul pentru verificarea competentelor dupa expirarea perioadei de
suspendare.
14. Arbitrii care si-au pierdut calitatea de arbitru, dar care doresc sa se reactiveze, trebuie:
a)
sa urmeze in mod corespunzator sesiunile de cursuri si seminarii pentru verificarea competentelor dupa
pierderea calitatii de arbitru, organizate in acest sens de catre C.E.P.C.
si
b)
sa sustina si sa promoveze examenul pentru verificarea competentelor dupa pierderea calitatii de
arbitru.
15. Pe intreaga perioada in care detin aceasta calitate, candidatilor de arbitru li se aplica in mod corespunzator
toate prevederile prezentului regulament privind arbitrii.
Sectiunea IV.2 – Categoriile de arbitrii chinologi
Sectiunea IV.2.1 – Arbitri pentru competitiile canine de frumusete (conformitate) si arbitri pentru
competitiile canine de lucru
1. Dupa tipul competitiilor canine la care au dreptul sa arbitreze, arbitrii sunt:
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a)
b)

arbitri pentru competitiile canine de frumusete (conformitate),
arbitri pentru competitiile canine de lucru.

2. Arbitrul pentru competitiile canine de frumusete (conformitate) este persoana fizica care a fost formata,
atestata si licentiata in conditiile prezentului regulament sa arbitreze la competitiile de frumusete (conformitate).
3. Arbitrul pentru competitiile canine de lucru este persoana fizica care a fost formata, atestata si licentiata in
conditiile prezentului regulament sa arbitreze la competitiile canine de lucru.
Sectiunea IV.2.2 – Arbitri de rasa, arbitri de grupa si arbitri pentru toate rasele
1. Dupa numarul de rase pure F.C.I. pe care arbitrii au dreptul sa le arbitreze, arbitrii pentru competitiile canine
de frumusete (conformitate) sunt:
a)
arbitri de rasa;
b)
arbitri de grupa,
c)
arbitri pentru toate rasele.
2. Arbitrul de rasa este persoana fizica care a fost formata, atestata si licentiata in conditiile prezentului
regulament sa arbitreze una sau mai multe rase pure de caini recunoscute de F.C.I., insa nu toate rasele pure de
caini dintr-o grupa de caini de rasa pura recunoscuta de F.C.I.
3. Arbitrul de grupa este persoana care a fost formata, atestata si licentiata in conditiile prezentului regulament
sa arbitreze toate rasele pure de caini din una sau mai multe grupe de caini de rasa pura recunoscute de F.C.I.,
in conformitate cu nomenclatorul raselor F.C.I.
Odata numiti, arbitrii de grupa pot arbitra concursurile Cel Mai Bun Al Grupei (BOG) la grupa (grupele) pentru
care sunt atestati si licentiati.
Daca F.C.I. recunoaste o noua rasa pura de caini in grupa pentru care arbitrul a fost atestata si licentiat, atunci
arbitrul F.C.I. de grupa are automat dreptul sa o arbitreze.
Daca o rasa pura de caini este transferata la o grupa pentru care arbitrul nu are competenta, atunci arbitrul de
grupa isi mentine dreptul de a arbitra rasa pura de caine respectiva.
4. Arbitrul pentru toate rasele (all round) este persoana fizica care a fost formata, atestata si licentiata in conditiile
prezentului regulament sa arbitreze toate rasele pure de caini recunoscute de F.C.I.
Daca F.C.I. recunoaste o noua rasa pura de caini, atunci arbitrul pentru toate rasele are automat dreptul sa o
arbitreze.
Pentru ca un arbitru de grupa sa devina arbitru pentru toate rasele, acesta trebuie sa aiba competente pentru cel
putin noua grupe F.C.I. (obligatoriu grupele1, 2, 3 si 9).
In orice caz, autorizarea unui arbitru pentru toate rasele nu se va face mai devreme de 14 ani de la data la care
a devenit arbitru de rasa.
Numai acesti arbitri au dreptul de a arbitra cainii din toate rasele pure recunoscute de F.C.I. la competitiile
C.A.C.I.B. din toata lumea.
Se va considera ca un arbitru pentru toate rasele a fost instruit pentru toate grupele F.C.I.
La cererea F.C.I., C.A. va trimite o lista cu toti arbitrii pentru toate rasele care sa contina informatii cu privire la
instruirea si experienta acestora.
Sectiunea IV.2.3 – Arbitri pentru competitiile cainilor de vanatoare si arbitri pentru competitiile cainilor
utilitari
1. Dupa tipul competitiilor canine de lucru la care au dreptul de arbitreze, arbitrii sunt:
a)
arbitri pentru competitiile cainilor de vanatoare,
b)
arbitri pentru competitiile cainilor utilitari.
2. Arbitrii pentru competitiile cainilor de vanatoare sunt competenti sa arbitreze la toate competitiile cainilor de
vanatoare pentru care au fost formati, atestati si licentiati.
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3. Arbitrii pentru competitiile cainilor utilitari sunt competenti sa arbitreze la toate competitiile cainilor utilitari
pentru care au fost formati, atestati si licentiati.
Sectiunea IV.2.4 – Arbitri nationali si arbitri internationali
1. Dupa zona geografica in care pot arbitra la competitiile canine, arbitrii sunt:
a)
arbitri nationali
b)
arbitri internationali
2. Arbitrul national este arbitrul inscris pe lista arbitrilor nationali A.Ch.R. care nu are dreptul sa arbitreze
international.
3. Arbitrul international este arbitrul inscris pe lista arbitrilor internationali A.Ch.R. in urma indeplinirii cumulative a
urmatoarele conditii:
a)
are o vechime de minimum 2 ani ca arbitru national;
b)
a arbitrat in minimum 5 competitii canine nationale si/sau de club, in ultimii 5 ani (competitiile
prevazute la acest punct pot fi inlocuite partial sau total cu competitii internationale organizate in
Romania);
c)
a arbitrat la minim 3 competitii canine internationale organizate in Romania, in ultimii 3 ani.
4. C.A. are responsabilitatea de a inscrie arbitrii nationali si internationali in listele respective numai a acelor
arbitri care indeplinesc conditiile mai sus-mentionate.
5. C.A. va actualiza anual lista arbitrilor nationali si internationali.
6. C.A. va transmite anual catre F.C.I.. lista arbitrilor internationali, in care se vor specifica in mod clar rasele pure
pentru care arbitrul are competente de a acorda titlul C.A.C.I.B., grupele pe care le are in competenta si daca are
sau nu competenta sa arbitreze la Best In Show.
7. Daca un arbitru isi are resedinta in mai multe tari, va putea ramane pe lista arbitrilor a A.Ch.R. daca face
dovada desfasurarii unei activitati profesionale/economice in Romania sau ca plateste taxe si impozite in
Romania.
In cazul in care nu poate face dovada situatiilor de mai sus, arbitrul are obligatia transferarii intr-una dintre tarile
de resedinta, la alegerea sa, conform Regulamentului F.C.I. privind arbitrii pentru competitiile de frumusete, cu
exceptia cazului cand tara de resedinta este de acord sa transfere licenta mai devreme.
8. Daca un arbitru domiciliaza mai mult de 3 ani intr-o alta tara decat Romana, acesta are obligatia sa solicite
transferul in tara respectiva, ocazie cu care arbitrul urmeaza a fi radiat din evidentele C.A.
9. In cazul, in care, se constata ca un arbitru nu mai domiciliaza in Romania de peste trei ani, C.A. va notifica
arbitrul despre necesitatea transferarii in tara de domiciliu, calitatea de arbitru inregistrat A.Ch.R. incetand, de
drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, de la data implinirii unui termen de 1 luna de la data notificarii
transmise arbiitrului respectiv, data la care arbitrul in cauza va fi si radiat de pe lista arbitrilor (nationali sau
internationali) A.Ch.R.
Sectiunea IV.3 – Organizarea si functionarea C.A.
1. C.A. este organismul tehnic al A.Ch.R. format din totalitatea arbitrilor chinologi inregistrati A.Ch.R., in cadrul
caruia Plenara C.A. este organ de conducere, iar Consiliul C.A. este organul de administrare.
SubSectiunea IV.3.1 – Plenara C.A.
1. Plenara este organul colectiv de conducere al C.A. format din totalitatea arbitrilor chinologi inregistrati A.Ch.R.
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2. Sedinta Plenarei este convocata odata la 4 ani de Consiliul C.A., pe cat posibil inainte de inceperea sezonului
competitional.
3. Arbitrul suspendat sau exclus din C.A. nu poate participa si nu poate vota in cadrul sedintei Plenarei, iar daca
totusi a participat la sedinta, cvorumul sedintei se va calcula fara a se lua in considerare prezenta arbitrului in
cauza, iar daca a votat, votul arbitrului in cauza va fi considerat vot nul, fara ca hotararile luate in urma prezentei
si/sau votului arbitrului in cauza sa poata fi anulate pentru acest motiv.
4. Convocarea se posteaza pe site-ul oficial A.Ch.R. cu cel putin o saptamana inainte de data stabilita pentru
desfasurarea sedintei Plenarei. Convocarea va contine in mod obligatoriu: data, ora, locatia si ordinea de zi
orientativa.
5. Prezenta la sedinta Plenarei este obligatorie pentru toti arbitrii.
6. Reprezentarea arbitrilor in cadrul sedintei Plenarei nu este permisa, iar daca totusi o astfel de reprezentare
are loc, cvorumul sedintei se va calcula fara a se lua in considerare prezenta reprezentantului in cauza, iar daca
a votat, votul reprezentantului in cauza va fi considerat vot nul, fara ca hotararile luate in urma prezentei si/sau
votului reprezentatului in cauza sa poata fi anulate pentru acest motiv.
7. Absenta arbitrului la sedinta Plenarei se poate justifica in scris, la Secretariatul C.A., prin posta, curier rapid,
posta electronica sau WhastApp, cu cel putin 24 de ore inainte de data si ora sedintei Plenarei.
In situatii exceptionale (cazuri medicale grave urgente, accidente etc.), absenta se va justifica in cel mult 24 ore
de la data incetarii situatiei exceptionale.
Arbitrul are obligatia de a verifica primirea justificarii de catre Secretariatul C.A.
8. Arbitrii care nu au fost prezenti si nici nu si-au justificat absenta la sedinta Plenarei, sunt suspendati de drept,
fara indeplinirea niciunei alte formalitati, de la data sedintei Plenarei la care au absentat si nu pot arbitra la
competitiile canine decat dupa reactivarea lor conform prezentului regulament.
9. Plenara C.A. este regulamentar constituita daca la data, ora si locatia prevazute in convocare sunt prezenti cel
putin jumatate din numarul arbitrilor din C.A.
10. In cazul in care la data si ora inceperii sedintei nu este indeplinita cerinta de cvorum mai sus mentionata,
atunci Plenara este regulamentar constituita doar in prezenta arbitrilor care se vor afla in locatia prevazuta in
convocator dupa trecerea a 30 de minute de la ora prevazuta in convocator pentru inceperea sedintei.
11. Sedinta Plenarei este condusa de Presedintele C.A., iar in lipsa acestuia de catre Vicepresedintele C.A. sau
in lipsa acestuia din urma de catre cel mai in varsta membru al Consiliului C.A. In cazul in care la lucrarile
Plenarei nu este prezent niciun membru al Consiliului C.A., atunci sedinta este condusa de cel mai in varsta
arbitru prezent in sedinta.
12. Hotararile Plenarei se iau cu votul majoritatii simple a celor prezenti, iar in caz de balotaj, votul
conducatorului sedintei este hotarator.
13. Atributiile Plenarei:
a)
stabileste strategia si obiectivele generale ale C.A., pe care le inainteaza spre aprobare Consiliului
director A.Ch.R.;
b)
alege si revoca membrii Consiliului C.A., prin vot secret, si ii supune validarii Consiliului director A.Ch.R.,
c)
propune Consiliului director A.Ch.R. modificarea prezentului regulament si a oricaror alte regulamente
A.Ch.R. in vederea imbunatatirii calitatii competitiilor canine, activitatilor de arbitraj, comisariat-secretariat, si
cresterii profesionalismului arbitrilor, comisarilor si secretarilor.
SubSectiunea IV.3.2 – Consiliul C.A.
1. Consiliul C.A. este organul colectiv de administrare a C.A. si punerea in aplicare a hotararilor Plenarei, este
format numai din arbitri inregistrati A.Ch.R. care vor ocupa urmatoarele functii:
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a)
Presedinte;
b)
Vicepresedinte;
c)
Doi Responsabili pentru arbitrii competitiilor de lucru, respectiv un Responsabil pentru arbitrii
competitiilor canine de caini de vanatoare si un Responsabil pentru arbitrii competitiilor canine de caini utilitari,
d)
Membru.
2. Functiile in Consiliul C.A. nu sunt remunerate.
Cu toate acestea, cheltuielile de deplasare la sedintele Consiliului C.A. vor fi rambursate membrilor acestuia si
oricaror invitati sa participe la aceste sedinte.
De asemenea, membrii Consiliului C.A. care presteaza ca lector, examinator, coordonator, delegat etc. se vor
deconta in mod similar cu deplasarile arbitrilor la competitiile canine.
3. Membrii Consiliului C.A. vor fi alesi de catre Plenara C.A., pentru mandate a cate 4 ani si sunt supusi validarii
Consiliului director A.Ch.R.
In cazul in care Consiliul director A.Ch.R. invalideaza unul sau mai multi membrii ai Consiliului C.A. din cei alesi
de catre Plenara, atunci Consiliul director A.Ch.R. va desemna in functia invalidata orice alt arbitru inregistrat
A.Ch.R., al carui mandat se va intinde pana la data expirarii mandatului initial al functiei invalidate.
In caz de vacantare a unei functii din Consiliul C.A., Consiliul director A.Ch.R. va desemna in functia vacanta
orice alt arbitru inregistrat A.Ch.R., al carui mandat se va intinde pana la data expirarii mandatului initial al functiei
vacantate.
4. Consiliul C.A. se intruneste, in sedinte sau in teleconferinte/videoconferinte sau mixt (cel putin doi membri in
sedinta si restul in teleconferinte/videoconferinte), in orice locatie din tara, la convocarea Consiliului director al
A.Ch.R. sau a Presedintelui A.Ch.R. ori a Presedintelui C.A. sau la cererea a cel putin trei dintre membrii
Consiliului C.A.
5. Convocarea se transmite membrilor Consiliului C.A. de catre Secretariatul C.A., prin email sau WhatsApp, cel
mai tarziu in ziua calendaristica precedenta celei de tinere a intrunirii.
Convocarea va contine in mod obligatoriu: data, ora, sistemul (sedinta, teleconferinta/videoconferinta sau mixt),
locatia si ordinea de zi orientativa.
6. Consiliul C.A. este regulamentar constituit daca la data, ora, sistemul si/sau locatia prevazute in convocare
sunt prezenti cel putin 3 membrii ai C.A.
7. In cazul in care la ora inceperii intrunirii mentionata in convocare nu este indeplinita cerinta de cvorum mai sus
mentionata, atunci Consiliul C.A. este regulamentar constituit doar in prezenta membrilor care se vor afla in
locatia prevazuta in convocator dupa trecerea a 30 de minute de la ora prevazuta in convocator.
8. Consiliul C.A se poate intruni ad-hoc (de indata), in sedinte sau in teleconferinte/videoconferinte sau mixt (cel
putin doi membri in sedinta si restul in teleconferinte/videoconferinte), in orice locatie din tara, fara indeplinirea
niciunei formalitati de convocare, cu conditia sa fie prezenti toti membri.
Retragerea oricaror membri din intrunire NU atrage pierderea cvorumului, deciziile putand fi luate in continuare
de catre ceilalti membri prezenti.
9. Intrunirea Consiliului este condusa de Presedintele C.A., iar in lipsa acestuia de catre Vicepresedintele C.A.
sau in lipsa acestuia din urma de catre cel mai in varsta membru al Consiliului C.A.
10. Deciziile Consiliului C.A. se iau cu votul majoritatii simple a celor prezenti, iar in caz de balotaj, votul
conducatorului intrunirii este hotarator.
11. Atributiile Consiliului C.A.:
a)
pune in aplicare hotararile Adunarii generale A.Ch.R., deciziile Consiliului director A.Ch.R., deciziile
Presedintelui A.Ch.R. si hotararile Plenarei C.A.;
b)
conduce si administreaza C.A. intre doua sedinte ale Plenarei C.A.;
c)
propune Consiliului director A.Ch.R. aprobarea, modificarea si completarea prezentului regulament;

7 / 41

d)
propune Consiliului director A.Ch.R. modificarea prezentului regulament si a oricaror alte regulamente
A.Ch.R. in vederea imbunatatirii calitatii competitiilor canine si a profesionalismului arbitrilori, modului de
organizare si desfasurare a activitatilor de arbitraj etc.;
e)
autorizeaza arbitrii inregistrati A.Ch.R. pentru desfasurarea activitatilor de arbitraj la competitiile canine
nationale si internationale la care au fost invitati de catre organizatorii acestora;
f)
deleaga arbitrul coordonator la toate competitiile canine organizate sub egida A.Ch.R.;
g)
aproba cererile de inscriere la examen ale solicitantilor pentru dobandirea calitatii de candidat de arbitru,
comisar si secretar si comunica acest lucru catre C.E.P.C. in vederea derularii activitatilor de formare;
h)
aproba cererile arbitrilor, comisarilor si secretarilor pentru inceperea pregatirii in vederea extinderii
competentelor si pentru inceperea pregatirii in vederea verificarii competentelor dupa pierderea calitatii de arbitru
sau dupa expirarea perioadei de suspendare si comunica acest lucru catre C.E.P.C. in vederea derularii
activitatilor de formare;
i)
nominalizeaza membrii comisiei de examinare a solicitantilor pentru dobandirea calitatii de candidat de
arbitru, arbitru, comisar si secretar, cu respectarea prevederilor regulamentare privind evitarea conflictului de
interese si stabileste datele sesiunilor de examinare ale solicitantilor pentru dobandirea calitatii de candidat de
arbitru, comisar si secretar; Consiliul director A.Ch.R. poate delega pana la 3 persoane care sa faca parte din
aceasta comisie;
j)
nominalizeaza membrii comisiei de examinare a arbitrilor pentru extinderea de competente si pentru
inceperea pregatirii in vederea verificarii competentelor dupa pierderea calitatii de arbitru sau dupa expirarea
perioadei de suspendare, cu respectarea prevederilor regulamentare privind evitarea conflictului de interese si
stabileste datele sesiunilor de examinare ale arbitrilor pentru extinderea de competente si pentru inceperea
pregatirii in vederea verificarii competentelor dupa pierderea calitatii de arbitru sau dupa expirarea perioadei de
suspendare;Consiliul director A.Ch.R. poate delega pana la 3 persoane care sa faca parte din aceasta comisie;
k)
aproba atestarea si/sau licentierea solicitantilor pentru dobandirea calitatii de candidat de arbitru,
comisar si secretar care au promovat examenele;
l)
aproba licentierea si extinderea competentelor arbitrilor, comisarilor si secretarilor care au promovat
examenele pentru extinderea de competente;
m)
aproba licentierea arbitrilor, comisarilor si secretarilor care au promovat examenele pentru verificarea
competentelor dupa pierderea calitatii de arbitru sau dupa expirarea perioadei de suspendare;
n)
convoaca Plenara C.A.;
o)
aproba rapoartele de activitate ale C.A., intocmite de catre oricare dintre membrii Consilului C.A., in
vederea prezentarii lor in Adunarea generala A.Ch.R., Consiliul Director al A.Ch.R. si in Plenara C.A.;
p)
formuleaza si transmite catre C.E.D. punctele de vedere asupra sesizarilor care privesc arbitrii,
comisarii, secretarii inregistrati A.Ch.R. aflate pe rolul C.E.D.;
q)
formuleaza si transmite catre Consiliul director A.Ch.R. informari periodice privind activitatea C.A.;
r)
propune fisa postului si persoana fizica ce urmeaza a fi angajata in functia de secretar al C.A.;
s)
orice alte atributii privind buna desfasurare a activitatii de arbitraj.
SubSectiunea IV.3.3 – Presedintele C.A.
1. Este ales de catre Plenara C.A. pe o perioada de 4 ani si este confirmat de catre Consiliul director A.Ch.R.
2. Poate fi ales in functia de Presedinte C.A. arbitrul inregistrat A.Ch.R. care indeplineste cumulativ cel putin
conditiile de mai jos:
a)
are o vechime de minimum 10 ani ca arbitru international pentru competitii canine de frumusete
(conformitate),
b)
in cei 5 ani anteriori alegerii in aceasta functie nu a fost sanctionat disciplinar de catre A.Ch.R., de catre
o alta organizatie chinologica recunoscuta de F.C.I. sau de catre o asociatie/club membru A.Ch.R.
3. Atributiile Presedintelui C.A.:
a)
conduce si coordoneaza activitatea C.A., impreuna cu ceilalti membrii ai Consiliului C.A., pe baza
deciziilor colective ale Consiliului C.A.;
b)
prezinta rapoartele de activitate ale C.A. in Adunarea generala A.Ch.R., Consiliul Director al A.Ch.R. si
in Plenara C.A.;
c)
impreuna cu Presedintele C.E.P.C., coordoneaza organizarea cursurilor si seminariilor de formare
initiala a candidatilor de arbitru pentru competitiile canine de frumusete (conformitate), a cursurilor si seminariilor
de formare in vederea extinderii competentelor a arbitrilor pentru competitiile canine de frumusete (conformitate),
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a cursurilor si seminariilor de formare in vederea verificarii competentelor arbitrilor pentru competitiile canine de
frumusete (conformitate) dupa pierderea calitatii de arbitru sau dupa expirarea perioadei de suspendare si a
cursurilor si seminariilor de formare continua a arbitrilor pentru competitiile canine de frumusete (conformitate);
d)
face parte, de drept, din toate comisiile de examinare a candidatilor de arbitru pentru competitiile canine
de frumusete (conformitate), din toate comisiile de examinare a arbitrilor pentru competitiile canine de frumusete
(conformitate) in vederea extinderii competentelor, din toate comisiile de examinare in vederea verificarii
competentelor arbitrilor pentru competitiile canine de frumusete (conformitate) dupa pierderea calitatii de arbitru
sau dupa expirarea perioadei de suspendare; in cazul in care prezenta acestuia nu este posibila, locul sau va fi
luat de VicePresedintele C.A. sau de oricare dintre responsabilii de arbitrii pentru competitiile canine de lucru ori
de membrul in Consiliul C.A., in aceasta ordine,
e)
semneaza in numele C.A. toate autorizatiile, licentele, rapoartele, punctele de vedere si, in general, a
tuturor documentelor emise de in numele C.A.
SubSectiunea IV.3.4 – VicePresedintele C.A.
1. Este ales de catre Plenara C.A. pentru o perioada de 4 ani si este confirmat de catre Consiliul Director
A.Ch.R.
2. Poate fi ales in functia de VicePresedinte C.A. arbitrul inregistrat A.Ch.R. care indeplineste cumulativ cel putin
conditiile de mai jos:
a)
are o vechime de minimum 10 ani ca arbitru international pentru competitii canine de frumusete
(conformitate),
b)
in cei 5 ani anteriori alegerii alegerii in aceasta functie nu a fost sanctionat disciplinar de catre A.Ch.R.,
de catre o alta organizatie chinologica recunoscuta de F.C.I. sau de catre o asociatie/club membru A.Ch.R.
3. Atributiile VicePresedintelui C.A.
a)
conduce si coordoneaza activitatea C.A., impreuna cu ceilalti membrii ai Consiliului C.A., pe baza
deciziilor colective ale Consiliului C.A.;
b)
impreuna cu Presedintele C.E.P.C., coordoneaza organizarea cursurilor si seminariilor de formare
initiala a candidatilor de comisar si secretar pentru competitii canine de frumusete (conformitate), a cursurilor si
seminariilor de formare in vederea verificarii competentelor comisarilor si secretarilor pentru competitii canine de
frumusete (conformitate), a cursurilor si seminariilor de verificare a competentelor comisarilor si secretarilor
pentru competitii canine de frumusete (conformitate) dupa pierderea calitatii de arbitru sau dupa expirarea
perioadei de suspendare si cursurilor si seminariilor de formare continua a comisarilor si secretarilor pentru
competitii canine de frumusete (conformitate);
c)
face parte, de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, din toate comisiile de examinare a
candidatilor de comisar si secretar pentru competitiile canine de frumusete (conformitate), din toate comisiile de
examinare a comisarilor si secretarilor pentru competitiile canine de frumusete (conformitate) in vederea
extinderii competentelor si din toate comisiile de examinare a comisarilor si secretarilor pentru competitiile canine
de frumusete (conformitate) in vederea verificarii competentelor dupa pierderea calitatii de arbitru sau dupa
expirarea perioadei de suspendare; in cazul in care prezenta acestuia nu este posibila, locul sau va fi luat de
oricare dintre responsabilii de arbitrii pentru competitiile canine de lucru ori de membrul in Consiliul C.A., in
aceasta ordine,
d)
preia toate atributiile Presedintelui C.A. in cazul in care acesta este idisponibil.
SubSectiunea IV.3.5 – Responsabilii de arbitrii pentru competitiile canine de lucru
1. Sunt alesi de catre Plenara C.A. pentru o perioada de 4 ani si sunt confirmati de catre Consiliul Director
A.Ch.R.
2. Poate fi ales in functia de Responsabil pentru arbitrii competitiilor canine de caini de vanatoare arbitrul
inregistrat A.Ch.R. care indeplineste cumulativ cel putin conditiile de mai jos:
a)
are o vechime de minimum 5 ani ca arbitru international pentru competitii canine de caini de vanatoare,
b)
in cei 5 ani anteriori alegerii alegerii in aceasta functie nu a fost sanctionat disciplinar de catre A.Ch.R.,
de catre o alta organizatie chinologica recunoscuta de F.C.I. sau de catre o asociatie/club membru A.Ch.R.
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3. Poate fi ales in functia de Responsabil pentru arbitrii competitiilor canine de caini utilitari arbitrul inregistrat
A.Ch.R. care indeplineste cumulativ cel putin conditiile de mai jos:
a)
are o vechime de minimum 5 ani ca arbitru international pentru competitii canine de caini utilitari,
b)
in cei 5 ani anteriori alegerii alegerii in aceasta functie nu a fost sanctionat disciplinar de catre A.Ch.R.,
de catre o alta organizatie chinologica recunoscuta de F.C.I. sau de catre o asociatie/club membru A.Ch.R.
4. Atributiile Responsabililor pentru arbitrii competiilor canine de lucru:
a)
conduc si coordoneaza activitatea C.A., impreuna cu ceilalti membrii ai Consiliului C.A., pe baza
deciziilor colective ale Consiliului C.A.;
b)
impreuna cu Presedintele C.E.P.C., coordoneaza organizarea cursurilor si seminariilor de formare
initiala a candidatilor de arbitru, comisar si secretar pentru competitiile canine de lucru, a cursurilor si seminariilor
de formare in vederea extinderii competentelor arbitrilor, comisarilor si secretarilor pentru competitiile canine de
lucru, a cursurilor si seminariilor de formare in vederea verificarii competentelor dupa pierderea calitatii de arbitru
sau dupa expirarea perioadei de suspendare a arbitrilor, comisarilor si secretarilor pentru de lucru si a cursurilor
si seminariilor de formare continua a arbitrilor, comisarilor si secretarilor pentru competitiile canine de de lucru;
c)
face parte, de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, din toate comisiile de examinare a
candidatilor de arbitru, comisar si secretar pentru competitiile canine de lucru, din toate comisiiile de examinare a
arbitrilor, comisarilor si secretarilor pentru competitiile canine de lucru in vederea extinderii competentelor si din
toate comisiiile de examinare a arbitrilor, comisarilor si secretarilor pentru competitiile canine de lucru in vederea
verificarii competentelor dupa pierderea calitatii de arbitru sau dupa expirarea perioadei de suspendare.
SubSectiunea IV.3.6 – Membrul din Consiliul C.A.
1. Este ales de catre Plenara C.A. pentru o perioada de 4 ani si este confirmat de catre Consiliul Director
A.Ch.R.
2. Poate fi ales in functia de Membru in Consiliul C.A. arbitrul inregistrat A.Ch.R. care indeplineste cumulativ cel
putin conditiile de mai jos:
a)
are o vechime de minimum 5 ani ca arbitru international pentru competitii canine de frumusete
(conformitate),
b)
in cei 5 ani anteriori alegerii alegerii in aceasta functie nu a fost sanctionat disciplinar de catre A.Ch.R.,
de catre o alta organizatie chinologica recunoscuta de F.C.I. sau de catre o asociatie/club membru A.Ch.R.
3. Atributiile Membrului In Consiliul C.A.:
a)
conduce si coordoneaza activitatea C.A., impreuna cu ceilalti membrii ai Consiliului C.A., pe baza
deciziilor colective ale Consiliului C.A.;
SubSectiunea IV.3.7 – Secretariatul C.A.
1. Activitatea Secretariatului C.A. este asigurata de catre un secretar, propus de catre Consiliul C.A. si angajat de
catre A.Ch.R.
2. Fisa postului pe baza careia isi va defasura activitatea secretarul este intocmita de A.Ch.R., la propunerea
Consiliului C.A.
3. Secretarul C.A. nu poate substitui Consiliul C.A. si nu va avea atributii decizionale, ci doar de executie.
Sectiunea IV.4 – Formarea, atestarea si dobandirea calitatii de arbitru
SubSectiunea IV.4.1 – Solicitantii pentru dobandirea calitatii de candidat de arbitru
Articolul IV.4.1.1 – Conditiile pentru dobandirea calitatii de candidat de arbitru
1. Pentru dobandirea calitatii de candidat de arbitru, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
a)
are varsta de minim de 25 de ani impliniti la data depunerii cererii;
b)
este cetatean roman sau este cetatean strain, rezident in Romania;
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c)
este membru in aociatii/cluburi membre A.Ch.R. sau orice alta organizatie chinologica recunoscuta de
F.C.I. de minim 10 ani;
d)
are cel putin studii medii absolvite;
e)
nu a fost condamnat definitiv (la pedeapsa inchisorii, cu amenda sau avertisment) pentru infractiuni
prevazute de legislatia privind protectia animalelor (Legea nr. 205/2004) si regimul de crestere si detinere al
cainilor periculosi si agresivi (O.U.G. nr. 55/2002) ori pentru infractiuni contra persoanei (Titlul I din Partea
speciala a Codului penal roman), cu exceptia cazului in care au trecut cel putin 5 ani de la data reabilitarii sau de
la data implinirii termenului de reabilitare;
f)
face dovada ca:
–
a exercitat activitati de crescator de cel putin 7 ani, cu cel putin un caine inregistrat in Cartea de Origine
Romana (C.O.R.)
sau
–
a avut rezultate deosebite in calitate de expozant pentru o perioada de cel putin 7 ani
ori
–
a avut cel putin 3 caini pregatiti de el sau sub indrumarea lui (sens in care numele solicitantului trebuie
sa apara la rubrica instructor pe foaia de arbitraj) la nivel maxim la examenele de lucru; aceasta conditie este
obligatorie pentru solicitantii de candidati de arbitrii pentru competitiile canine de lucru.
g)
a activat la competitii canine, ca secretar sau comisar, de cel putin 20 ori astfel incat sa dobandeasca
cunostiintele necesare referitoare la metodologia de arbitraj si regulamente;
h)
cunoaste bine limba romana, fiind capabil sa se exprime scris si verbal in limba romana;
i)
s-a inscris la examenul pentru dobandirea calitatii de candidat de arbitru;
j)
a urmat si absolvit sesiunile de cursuri si seminarii de formare initiala,
k)
a promovat examenul in acest sens.
Articolul IV.4.1.2 – Inscrierea la examenul pentru dobandirea calitatii de candidat de arbitru
1. In vederea inscrierii la examen, solicitantul va depune la Secretariatul C.A. (personal, prin posta sau posta
electronica) un dosar de inscriere, format din cererea de inscriere (formular tipizat A.Ch.R.) si anexele la
aceasta, cel mai tarziu pana la data de 1 septembrie a fiecarui an.
2. In cererea de inscriere vor fi stipulate rasele pure de caini pentru care solicitantul doreste sa devina candidat
de arbitru.
Se pot solicita un numar maxim de 9 rase pure de caini din aceeasi grupa F.C.I., exceptie facand acei solicitanti
care sunt crescatori de caini din doua sau mai multe rase pure din doua sau mai multe grupe F.C.I. diferite, cu
rezultate bune in competitiile canine internationale.
3. Cererea de inscriere va fi insotita, in mod obligatoriu, de urmatoarele anexe:
a)
curriculum vitae, cu prezentarea activitatii chinologice desfasurate pana la data depunerii cererii de
inscriere;
b)
3 recomandari de la 3 arbitri internationali (in cazul solicitantilor pentru candidati de arbitrii pentru
competitiile canine de lucru din cele 3 recomandari 2 vor fi de la arbitrii pentru competitiile canine de lucru);
c)
recomandare din partea asociatiei/clubului A.Ch.R. din care solicitantul face parte;
d)
descrierea rezultatelor din competitiile canine;
e)
certificatul de cazier judiciar;
f)
adeverinta sau diploma privind nivelul de studii absolvit pana la momentul inscrierii;
g)
inscrisuri din care sa rezulte ca a exercitat activitati de crescator/proprietar de cel putin 7 ani, cu cel
putin un caine inregistrat in Cartea de Origine Romana (C.O.R.) sau ca a avut rezultate deosebite in calitate de
expozant pentru o perioada de cel putin 7 ani ori ca a avut cel putin 3 caini pregatiti de el sau sub indrumarea lui
(sens in care numele solicitantului trebuie sa apara la rubrica instructor pe foaia de arbitraj) la nivel maxim la
examenele de lucru;
h)
adeverinte din care sa rezulte ca a activat ca si secretar sau comisar la minim 20 de competitii canine,
eliberate de catre organizatorii competitiilor canine;
i)
informarea privind drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal (D.C.P.), in forma
pretiparita ce face parte din formularul cererii de inscriere, indiferent daca va fi admisa sau nu cererea sa de
inscriere; daca candidatul nu ataseaza cererii sale de inscriere nota de informare mai sus mentionata, atunci
cererea de inscriere va fi respinsa ca inadmisibila, fara a se mai proceda la inscrierea si examinarea
solicitantului,
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j)

dovada platii taxei de examinare pentru candidat de arbitru.

5. Pana la data de 1 octombrie a fiecarui an, Consiliul C.A. va analiza dosarele depuse conform celor de mai sus
si va aproba preliminar doar cererile de inscriere ale solicitantilor care indeplinesc conditiile impuse de prezentul
regulament.
6. Colegiul C.A. va analiza si va informa C.E.P.C. si solicitantii asupra raselor pure de caini pentru care au obtinut
aprobarea de desfasurare a activitatilor de formare, numarul de rase aprobat fiind in functie de numarul de caini
de rasa pura detinuti si prezentati in competitiile din Romania. Certificarea indeplinirii acestor conditii se va face
prin verificare de catre Secretariatul A.Ch.R. si C.O.R.
7. C.E.P.C. va decide asupra datei inceperii cursurilor si seminariilor de formare initiala a candidatilor de arbitru,
insa cursurile vor incepe doar daca sunt minim 10 dosare aprobate.
Articolul IV.4.1.3 – Examenul si dobandirea calitatii de candidat de arbitru
1. Data examinarii pentru dobandirea calitatii de candidat de arbitru va fi stabilita si afisata pe site-ul oficial al
A.Ch.R., cu cel putin 4 saptamani inainte de data programata a examinarii.
2. Examenul consta din 2 probe: scris si oral.
3. Pentru a promova examenul solicitantul trebuie sa obtina minim nota 7 la ambele probe.
4. Proba scrisa se poate desfasura si sub forma de test grila.
5. Subiectele de examen pentru pentru proba scrisa vor fi formulate de catre comisia de examinare.
6. La proba orala, membrii comisiei vor formula, individual, intrebari solicitantilor.
Nota la fiecare intrebare va fi acordata de catre comisie, in urma consultarii si consensului membrilor sai.
7. In cadrul examenului se vor verifica cunostiintele solicitantilor referitoare la:
a)
anatomia, morfologia si fiziologia cainilor (cu accent deosebit pe miscare);
b)
genetica, notiuni elementare de patologie, temperament si etologie;
c)
standardul F.C.I. al rasei/raselor pure pentru care doreste sa devina candidat de arbitru – doar pentru
solicitantii pentru candidati de arbitru pentru competitiile canine de frumusete (conformitate) –;
d)
istoria rasei/raselor pure pentru care doreste sa devina candidat de arbitru;
e)
probleme anatomice si de temperament, cu impact asupra functionalitatii si utilitatii a cainilor apartinand
rasei/raselor pentru care doreste sa devina candidat de arbitru;
f)
asemanari si deosebiri intre rase inrudite;
g)
conduita, principiile si tehnicile de arbitraj;
h)
Statutul A.Ch.R.
i)
Regulamentul F.C.I. privind arbitrii pentru competitiile canine de conformitate (frumusete) si
regulamentele F.C.I. privind arbitrii pentru competitiile canine de lucru (doar pentru solicitantii pentru candidati de
arbitru pentru competitiile canine de lucru);
j)
prezentul Regulament A.Ch.R. privind arbitrii, comisarii si secretarii chinologi;
k)
Regulamentul F.C.I. pentru competitii canine de conformitate (frumusete) si regulamentele F.C.I. pentru
competitiile canine de lucru (doar pentru solicitantii pentru candidati de arbitru pentru competitiile canine de
lucru);
l)
Regulamentul A.Ch.R. pentru competitii canine, precum si celelalte regulamente A.Ch.R. conexe;
8. Dobandirea calitatii de candidat de arbitru are loc la momentul promovarii examenului pentru dobandirea
calitatii de candidat de arbitru.
9. Pierderea calitatii de candidat de arbitru are loc:
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- fie prin promovarea examenului pentru dobandirea calitatii de arbitru,
- fie prin nepromovarea, de doua ori, a examenului pentru dobandirea calitatii de arbitru.
SubSectiunea IV.4.2 – Candidatii de arbitru
Articolul IV.4.2.1 – Formarea initiala si pregatirea candidatilor de arbitru
1. Candidatul de arbitru trebuie sa isi aleaga un mentor pentru tot parcursul candidaturii, care sa il indrume in
aceasta perioada de formare si instruire.
2. Mentorul trebuie sa fie un arbitru pentru rasele pentru care candidatul doreste sa devina arbitru si care are
minim 10 ani vechime.
3. Candidatul de arbitru trebuie sa informeze, in scris, Secretariatul C.A. referitor la numele si prenumele
mentorului.
4. C.E.P.C va asigura instruirea in cadrul unui program complex de formare initiala, astfel incat candidatul de
arbitru sa primeasca o formare corespunzatoare care sa asigure conditiile necesare pentru examinare si sa-si
asume responsabilitatea aprobarii oficiale a acestora ca arbitri.
5. Cel putin unul dintre lectorii din cadrul C.E.P.C. pentru formarea candidatilor de arbitru va fi in mod obligatoriu
arbitru de grupa din care face parte rasa/rasele pentru care candidatul doreste sa devina arbitru
6. Programul de instruire va cuprinde, fara a se limita, cursuri si seminarii (inclusiv online).
7. Pe toata durata de pregatire, candidatul de arbitru va avea consultari cu mentorul ales.
8. De asemenea, candidatul de arbitru va trebui sa parcurga un stagiu practic instruire, prin asistenta in
competitiile canine si pentru rasa/rasele ori probele de lucru pentru care se pregateste sa devina arbitru.
9. Formarea unui candidat de arbitru se va face ”rasa cu rasa”, in Romania sau in tarile care au un numar mare a
caini prezenti in cadrul competitiilor canine desfasurate sub egida organizatiilor chinologice recunoscute de F.C.I.
10. Stagiul practic de instruire se face sub supravegherea unor arbitri experimentati, pe care candidatul de
arbitru trebuie sa ii asiste in activitatile de arbitraj la competitiile canine.
11. Atunci cand efectueaza asistenta la o competitie canina parte din stagiul practic de instruire, candidatul de
arbitru nu poate activa ca secretar sau comisar, ci doar va asista arbitrul in cursul arbitrajului pentru toate rasele
pe care le arbitreaza la acea competitie canina.
12. Stagiul practic de instruire consta in efectuarea a minimum 20 asistente de arbitraj la competitiile canine, la
minimum 5 arbitri diferiti, dintre care minim 2 la competitiile canine organizate de cluburile de rasa pentru care
doreste sa devina arbitru, daca pentru rasa/rasele respective exista cel putin un club de rasa membru A.Ch.R.
sau al unei organizatii chinologice recunoscute de F.C.I.
13. La sfarsitul asistentei pentru fiecare competitie canina, arbitrul asistat va completa formularul tipizat A.Ch.R.
pentru notarea si evaluarea candidatilor de arbitru, in care va face cuvenitele mentiuni cu privire la activitatea,
cunostintele si implicarea candidatului de arbitru.
Daca candidatul de arbitru nu obtine de la arbitru minim nota 8, asistenta efectuata nu va fi contabilizata in cadrul
programului de pregatire.
14. Pentru a se putea stabili gradul in care candidatul de arbitru isi insuseste aspectele practice ale activitatii de
arbitraj la fiecare competitie canina, acesta va intocmi cate o foaie de arbitraj pentru fiecare dintre cainii pentru
care a efectuat asistenta.
15. Formularul formularul tipizat A.Ch.R. pentru notarea si evaluarea candidatilor de arbitru, impreuna cu foile de
arbitraj intocmite de candidatul de arbitru la fiecare competitie canina, se vor transmite Secretariatului C.A. pe
email, scanate.
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16. In urma analizarii foilor de arbitraj intocmite de candidatul de arbitru, Consiliul C.A. poate amana examinarea
candidatului, pentru intocmirea ilizibila a foilor de arbitraj, cu greseli de exprimare tehnica, cu lipsa descrierii
particularitatilor rasei, foi de arbitraj stereotipe si/sau care nu justifica nota acordata de catre arbitrul care a fost
asistat de catre candidatul de arbitru.
Articolul IV.4.2.2 – Examenul, atestarea si dobandirea calitatii de arbitru
1. Data examinarii pentru dobandirea calitatii de arbitru va fi stabilita si afisata pe site-ul oficial al A.Ch.R., cu cel
putin 4 saptamani inainte de data programata a examinarii.
2. Examenul consta din 3 probe: scris, oral si examen practic.
3. Pentru a promova examenul, candidatul de arbitru trebuie sa obtina minim nota 7 la fiecare proba si minim
nota 6 la fiecare subiect (nu se aplica in cazul testului grila).
4. Proba scrisa se poate desfasura si sub forma de test grila.
5. Subiectele de examen pentru pentru proba scrisa vor fi formulate de catre comisia de examinare.
6. La proba orala, membrii comisiei vor formula, individual, intrebari candidatilor de arbitru.
Nota la fiecare intrebare va fi acordata de catre comisie, in urma consultarii si consensului membrilor sai.
7. La proba practica, candidatii vor arbitra cel putin 2 caini din rasa pentru care au urmat stagiul de pregatire
practica.
Proba practica nu se va sustine pentru rasele care nu sunt reprezentate in competitiile din Romania.
8. Candidatul de arbitru trebuie sa completeze cate o foaie de arbitraj pentru fiecare caine si sa ofere o descriere
corecta prin care va prezenta calitatile si defectele cainilor arbitrati, in pozitie statica si in miscare si sa acorde
atentie asupra starii de sanatate si bunastarii cainelui.
9. In cadrul examenului se vor verifica cunostiintele candidatilor de arbitru referitoare la:
a)
anatomia, morfologia si fiziologia cainilor (cu accent deosebit pe miscare);
b)
genetica, notiuni elementare de patologie, temperament si etologie;
c)
standardul F.C.I. al rasei/raselor pure pentru care doreste sa devina candidat de arbitru – doar pentru
solicitantii pentru candidati de arbitru pentru competitiile canine de frumusete (conformitate) –;
d)
istoria rasei/raselor pure pentru care doreste sa devina candidat de arbitru;
e)
probleme anatomice si de temperament, cu impact asupra functionalitatii si utilitatii a cainilor apartinand
rasei/raselor pentru care doreste sa devina candidat de arbitru;
f)
asemanari si deosebiri intre rase inrudite;
g)
conduita, principiile si tehnicile de arbitraj;
h)
Statutul A.Ch.R.
i)
Regulamentul F.C.I. privind arbitrii pentru competitiile canine de conformitate (frumusete) si
regulamentele F.C.I. privind arbitrii pentru competitiile canine de lucru (doar pentru solicitantii pentru candidati de
arbitru pentru competitiile canine de lucru);
j)
prezentul Regulament A.Ch.R. privind arbitrii, comisarii si secretarii chinologi;
k)
Regulamentul F.C.I. pentru competitii canine de conformitate (frumusete) si regulamentele F.C.I. pentru
competitiile canine de lucru (doar pentru solicitantii pentru candidati de arbitru pentru competitiile canine de
lucru);
l)
Regulamentul A.Ch.R. pentru competitii canine, precum si celelalte regulamente A.Ch.R. conexe;
10. Concluziile vor fi dezbatute cu examinatorii dupa care comisia de examinare va redacta un raport scris cu
privire la examen si rezultatele acestuia.
11. In cazul nepromovarii examenului, candidatul de arbitru are dreptul sa repete examenul o singura data.
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12. In cazul in care un candidat de arbitru nu promoveaza nici a 2-a oara examenul, el va trebui sa reia intregul
proces de instruire a candidatilor de arbitri.
13. Candidatul de arbitru care a promovat examenul este atestat ca arbitru si dobandeste calitatea de arbitru
national, de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, la data la care va depune la Secretariatul C.A. o
fotografie lizibila tip pasaport in vederea eliberarii legitimatiei.
Nedepunerea fotografiei in termen de maximum 1 luna de la data promovarii examenului atrage dupa sine
invalidarea examinarii, de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, la data implinirii termenului de mai sus.
13. De la data dobandirii calitatii de arbitru, arbitrul va fi inscris in lista arbitrilor nationali A.Ch.R. si pe site-ul
oficial al A.Ch.R.
Sectiunea IV.5 – Formarea si atestarea arbitrilor in vederea extinderii competentelor
SubSectiunea IV.5.1 – Aspecte generale
1. Arbitrii de competitie care au deja in competenta una sau mai multe rase pure din oricare grupa F.C.I. si care
doresc sa-si extinda competenta pentru alte rase pure trebuie sa faca o cerere scrisa la Secretariatul C.A. pana
la data de 1 septembrie a fiecarui an.
2. Inainte de a fi aprobata cererea de extindere a competentelor, Consiliul C.A. va evalua maniera de arbitraj a
arbtrului de pana atunci.
3. In orice caz, arbitrii care au fost sanctionati disciplinar pentru fapte in legatura cu activitatea de arbitru, nu vor
putea solicita extinderi de competenta pentru o perioada de minim 5 ani de la data ramanerii definitive a
sanctiunii disciplinare.
4. C.A. are dreptul de a decide pentru ce rase pure F.C.I. va urma pregatirea arbitrul.
5. Un arbitru poate solicita extinderea competentelor pentru a deveni arbitru de grupa numai atunci cand
indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a)
a avut deja in competenta cel putin 2 rase pure din acea grupa F.C.I.;
b)
a arbitrat de cel putin 5 ori rasele pure pe care le are in competenta din acea grupa F.C.I. sau
au trecut minimum 4 ani de la data in care a avut in competenta prima rasa pura din acea grupa F.C.I.;
c)
a avut competente de cel putin:
–
1 an pentru rasele pure din grupele F.C.I. 6, 7, 8 si 10;
–
3 ani pentru rasele pure din grupele F.C.I. 1, 3 si 5;
–
4 ani pentru rasele pure din grupele F.C.I. 2 si 9.
6. Intrucat grupa a 4-a F.C.I. este reprezentata de o singura rasa pura, arbitrii care promoveaza examenul pentru
Teckeli, devin implicit si arbitrii de grupa a 4-a F.C.I.
7. Un arbitru de rasa poate solicita extinderea de competenta la rase dintr-o alta grupa F.C.I., inainte de a obtine
extinderea competentelor pentru toate rasele dintr-o grupa F.C.I. unde are deja competenta pentru cel putin 2
rase.
In acest caz arbitrul va putea deveni ulterior arbitru de grupa respectand termenele mai sus prevazute, din
momentul in care isi reincepe pregatirea pentru rasele restante din grupa pe care nu a finalizat-o.
8. Dupa ce si-a extins competentele pentru cel putin 5 grupe, arbitrul poate solicita in scris inceperea pregatirii
pentru extinderea competentelor la doua grupe in acelasi timp, cu exceptia grupelor F.C.I. 2 si 9, care vor fi
studiate individual, in mod obligatoriu.
9. In timp ce se pregateste pentru extinderea competentelor la alte rase pure sau pentru una ori mai multe grupe
F.C.I., arbitrul trebuie sa continue sa arbitreze rasele pure pe care le are in competenta.
10. Atunci cand arbitrului i s-a aprobat extinderea competentelor pentru mai mult de 2 rase pure in cadrul
aceleiasi grupe F.C.I., este posibil ca arbitrul sa primeasca in competenta celelalte rase pure ale grupei F.C.I. fara
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examinare, cu conditia ca rasele sus mentionate sa fie rase pure slab reprezentate in competitiile canine din
Europa si sa fie indeplinita conditia de timp minima pentru a deveni arbitru de grupa.
11. A.Ch.R. trebuie sa informeze F.C.I. atunci cand un arbitru devine arbitru pentru prima grupa.
12. Arbitrii pentru competitiile canine de frumusete (conformitate) care doresc sa-si extinda competenta pentru
competitiile canine de lucru si arbitrii pentru competitiile canine de lucru care doresc sa-si extinda competentele
pentru competitii canine de frumusete (conformitate), trebuie sa urmeze procedura descrisa mai sus.
SubSectiunea IV.5.2 – Conditiile pentru extinderea competentelor
1. Pentru extinderea competentelor, pe langa indeplinirea conditiilor mentionate in SubSectiunea precedenta,
arbitrul solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ si urmatoarele conditii:
a)
a activat la competitii canine, ca secretar sau comisar, de cel putin 6 ori pe langa arbitrii cu experienta;
b)
a urmat cursurile si seminariile de formare in vederea extinderii competentelor organizate de catre
C.E.P.C.;
c)
s-a inscris la examenul pentru extinderea competentelor;
d)
a promovat examenul in acest sens.
2. Dispozitiile prezentului regulament privitoare la stagiul practic de instruire a candidatilor de arbitru se aplica in
mod corespunzator si in cazul extinderii competentelor arbitrilor, cu urmatoarele derogari:
a)
arbitrul nu poate face asistenta la o competitie la care oficiaza ca si arbitru;
b)
asistentele la competitiile canine se efectueaza in baza delegatiilor emise de Consiliul C.A.; in acest
sens, arbitrul va solicita la Secretariatul C.A., in scris, prin email, cu minim 15 zile inainte de desfasurarea
competitiei, eliberarea delegatiei.
c)
delegatiile pentru asistenta, eliberate de Consiliul C.A. trebuie sa contina in mod obligatoriu
rasele/examenele de lucru cerute
d)
in cazul imposibilitatii efectuarii asistentei la arbitrajul cainilor dintr-o anumita rasa, arbitrul trebuie sa
redacteze o lucrare scrisa despre rasa/rasele pentru care solicita extinderea si sa absolve proba scrisa
aprofundata cu privire la standardul/standardele rasei.raselor respective.
SubSectiunea IV.5.3 – Inscrierea la examenul pentru extinderea competentelor
1. In vederea inscrierii la examen, arbitrul va depune la Secretariatul C.A. (personal, prin posta sau posta
electronica) un dosar de inscriere, format din cererea de inscriere (formular tipizat A.Ch.R.) si anexele la
aceasta, cel mai tarziu pana la data de 1 septembrie a fiecarui an.
2. In cererea de inscriere vor fi stipulate rasele pure si/sau grupele F.C.I. pentru care arbitrul doreste sa isi
extinda competentele si va atasa dovada platii taxei de examinare in vederea extinderii competentelor.
SubSectiunea IV.5.4 – Examenul si extinderea competentelor
1. Data examinarii pentru extinderea competentelor va fi stabilita si afisata pe site-ul oficial al A.Ch.R., cu cel
putin 4 saptamani inainte de data programata a examinarii.
2. Examenul consta din 2 probe: teoretica (privind standardul/standardele rasei/raselor pentru care doreste
extinderea) si practica pentru o rasa/rasele la care arbitrul a solicitat extinderea.
3. Pentru a promova examenul solicitantul trebuie sa obtina minimum nota 7 la ambele probe pentru fiecare
rasa solicitata.
Daca obtine mai putin de nota 7 pe anumite rase si peste minimum nota 7 pentru alte rase, arbitrului i se vor
extinde competentele doar pentru rasele pure pentru care a obtinut minim nota 7.
4. Proba scrisa se poate desfasura si sub forma de test grila.
5. Subiectele de examen pentru pentru proba scrisa vor fi formulate de catre comisia de examinare din
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6. La proba orala, membrii comisiei vor formula, individual, intrebari arbitrilor.
Nota la fiecare intrebare va fi acordata de catre comisie, in urma consultarii si consensului membrilor sai.
7. Arbitrul care a promovat examenul de extindere a competentelor este atestat ca arbitru si pentru competentele
extinse, de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, la data promovarii examenului, urmand ca
Secretariatul C.A. sa faca necesarele modificari in listele de arbitri A.Ch.R.

Sectiunea IV.6 – Formarea continua si licentierea anuala a arbitrilor
1. Arbitrii au obligatia formarii lor continue, ca o garantie a cresterii nivelului lor de pregatire.
2. Numai arbitrii care participa la sesiunile de cursuri si seminarii de formare continua organizate de catre
C.E.P.C., vor fi licentiati anual si vor putea desfasura activitati de arbitraj.
3. Licentierea anuala va avea loc in perioada 1 ianuarie – 1 februarie a fiecarui an, pentru arbitrii care indeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii:
a)
au participat la cel putin o sesiune de cursuri si seminarii de formare continua pentru arbitrii, organizata
de catre C.E.P.C. in cursul anului precedent celui de licentiere;
b)
au achitat taxa de licenta anuala pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, inclusiv;
c)
sunt membri cu cotizatia la zi pe anul anterior licentierii intr-o asociatie/club membru AChR
d)
nu sunt suspendati sau au fost reactivati dupa expirarea perioadei de suspendare,
e)
in cei 5 ani anteriori licentierii anuale au arbitrat la cel putin o competitie canina din cele pentru care au
fost licentiati in trecut.
4. Licenta anuala este valabila pana la data de 1 martie a anului urmator celui de licentiere.
5. Cu titlu tranzitoriu, pentru arbitrii care au dobandit aceasta calitate in cursul anului 2022, precum si pentru
arbitrii care au fost licentiati anual in cursul anului 2022 si care:
a)
nu au fost suspendati sau sunt au fost reactivati dupa expirarea perioadei de suspendare;
b)
in perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2022, au arbitrat la cel putin o competitie canina din cele
pentru care au fost licentiati anterior,
licentierea pe anul 2023 va avea loc de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, la data achitarii taxei de
licenta anuala pana la data de 31 ianuarie 2023, inclusiv.

Sectiunea IV.7 – Conditii generale pentru acceptarea arbitrilor
1. Numai acei arbitri ce sunt inclusi pe lista C.A. in conformitate cu conditiile de mai sus au dreptul de a acorda
titlul C.A.C.I.B. sau C.A.C.I.T. la competitiile internationale.
2. Pentru arbitrii ce provin de la organizatii partenere sub contract cu F.C.I. rasele sunt metionate clar in invitatiile
si contractele incheiate pentru a oficia in competitiile nationale si internationale din Romania.
3. Arbitrii care emigreaza, isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania dintr-o tara a carei organizatie
chinologica nationala este membru F.C.I., raman recunoscuti si sunt acceptati de catre C.A., recunoscandu-se
competentele dobandite, cu conditia de a nu se fi luat sanctiuni disciplinare impotriva lor.
4. Pentru aceasta, arbitrii respectivi trebuie sa trimita catre Secretariatul C.A. o solicitare, intr-o perioada de
maximum 3 ani de la data emigrarii sau stabilirii resedintei/domiciliului in Romania, caz in care ei devin membri ai
C.A.
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Sectiunea IV.8 – Arbitrul coordonator
1. La fiecare competitie canina organizata sub egida A.Ch.R. si F.C.I., Colegiul C.A. va desemna un arbitru
coordonator ce va fi responsabil de buna desfasurare a intregii competitii canine din punct de vedere al
arbitrajelor, inclusiv repartitia arbitrilor pe ringuri, iar acolo unde se impune, va intocmi un raport catre Consiliul
C.A.;
2. Arbitrul coordonator va colabora cu organizatorul competitiei canine si ii va acorda asistenta in vederea
repartitiei raselor pe arbitri.
3. Arbitrul coordonator are dreptul ca, in situatii exceptionale (cazuri medicale grave urgente, accidente etc.) sa
solicite unui alt arbitru sa arbitreze la competitia canina respectiva, dar numai in cazul in care arbitrul delegat
initial se afla in imposibilitatea de a arbitra.Arbitrul coordonator va avea obligatia de a comunica ulterior in scris
la C.A. motivul inlocuirii arbitrului desemnat initial.
Sectiunea IV.9 – Obligatiile arbitrilor
SubSectiunea IV.9.1 – Generalitati
1. Fiecare arbitru are un rol important in mediul chinologic si trebuie sa fie un participant activ la activitatile
desfasurate in cadrul asociatieiilor/clubulurilor A.Ch.R. in care este membru.
2. Arbitrul trebuie sa fie iubitor de animale si in particular de caini.
3. Arbitrul trebuie sa fie un mentor, un formator de opinie atat pentru marea masa a populatiei, cat si pentru
persoanele implicate in mod activ in activitatea chinologica.
SubSectiunea IV.9.2 – Conduita individuala in general
1. Arbitrul trebuie sa respecte urmatoarele reguli generale de conduita individuala:
a)
sa faca totul pentru a sustine si asigura independenta si imaginea pozitiva a activitatii de arbitraj, atat la
nivel institutional, cat si individual;
b)
sa se comporte cu integritate si demnitate, exemplar si ireprosabil in exercitiul functiunii si in viata
particulara;
c)
sa nu dezinformeze, sa nu denigreze, sa nu discrimineze, sa nu hartuiasca, sa nu aiba un
comportament agresiv fizic sau verbal si sa nu aduca atingere in niciun fel dreptului la imagine, la integritate
fizica si psihica al altor persoane si al animalelor;
d)
sa adopte tot timpul o abordare care sa fie impartiala si sa se asigure ca nu pot exista motive intemeiate
pentru ca o persoana sa suspecteze ca nu ar fi impartial; din acest punct de vedere, impartialitatea trebuie sa
transpara atat din activitatile de arbiraj, cat si din celelalte activitati ale arbitrului;
e)
sa isi indeplineasca indatoririle fara favoritisme si fara prejudecati sau idei preconcepute existente sau
aparente;
f)
sa evite conflictele de interese sau abuzurile de putere, personale sau ale altor persoane cu care se afla
in relatii de rudenie, de afinititate sau apropiate; in acest sens, arbitrul are atat obligatia de dligenta de a prezenta
rudelor si afinilor sai pana la gradul al 3-lea inclusiv, precum si oricarei persoane care locuieste sub acelasi
acoperis obligatiile si interdictiile legate de activitatea de arbitraj, cat si obligatia de diligenta de a determina
aceste persoane sa nu incalce obligatiile si interdictiile legate de activitatea de arbitraj;
g)
sa ia deciziile luand in considerare toate aspectele relevante pentru aplicarea prevederilor standardelor
de rasa pura F.C.I. si a regulamentelor F.C.I, si A.Ch.R. si si sa le excluda pe cele irelevante;
h)
sa arate respectul cuvenit tuturor persoanelor care iau parte la activitatile de arbitraj sau sunt afectate
de aceste activitati;
i)
sa isi indeplineasca indatoririle cu respectul cuvenit pentru tratamentul egal al cainilor si, daca este
cazul, a handlerilor/conducatorilor cainilor, evitand orice idee preconceputa si discriminarile, pastrand echilibrul
intre acestia si asigurand un arbitraj corect pentru fiecare;
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j)
sa dea dovada de circumspectie in relatiile cu mass-media, sa isi pastreze independenta si
impartialitatea abtinandu-se de la folosirea in scop personal a relatiilor cu mass-media si de la comentarii
nejustificate privind activitatea de arbitraj;
k)
sa se asigure ca pastreaza un grad inalt de competenta profesionala, prin participarea la sesiunile de
cursuri si seminarii de formare continua si prin pregatire individuala permanenta;
l)
sa aiba un inalt grad de constiinta profesionala prin luarea deciziilor corecte si motivate pe prevederile
standardelor de rasa pura F.C.I. si a regulamentelor F.C.I, si A.Ch.R.
m)
sa dedice majoritatea timpului de lucru activitatilor de arbitraj, inclusiv activitatilor conexe privind
cresterea, conservarea, ameliorarea si asigurarea protectiei cainilor ce fac parte din fondul canin din Romania.
n)
sa se abtina de la desfasurarea activitatilor sociale sau politice care le-ar putea compromite
independenta si le-ar putea afecta imaginea de impartialitate.
SubSectiunea IV.9.3 – Obligatiile si interdictiile arbitrilor legate de activitatile de arbitraj
1. Un arbitru inregistrat A.Ch.R. poate arbitra numai la competitiile canine organizate sub egida F.C.I., A.Ch.R.
sau ale unei alte organizatii chinologice recunoscute de catre F.C.I. sau A.Ch.R.
2. Unui arbitru inregistrat A.Ch.R. nu ii este permis sa arbitreze la competitii canine ce nu sunt recunoscute de
catre F.C.I., A.Ch.R., mai putin atunci cand acestea au loc in tari ce nu fac parte din F.C.I. (altele decat membri
sau parteneri sub contract). In orice caz, pentru astfel de situatii, arbitrul va avea nevoie de o autorizatie scrisa a
C.A.
Nerespectarea acestei interdictii atrage dupa sine suspendarea arbitrului pe o perioada de 3 ani, in conditiile
Regulamentului C.E.D. a A.Ch.R.
3. Toti arbitrii invitati sa oficieze la o competitie canina organizata sub egida F.C.I., A.Ch.R. sau a unei alte
organizatii chinologice recunoscute de catre F.C.I. sau A.Ch.R. trebuie sa aiba aprobarea organizatiei unde isi
are resedinta legala permanenta.
Pentru arbitrii romani, acestia trebuie sa primeasca o autorizatie scrisa expresa din partea C.A.al A.Ch.R., cu
exceptia arbitrilor pentru toate rasele (all round), care au dreptul sa arbitreze fara autorizatie C.A. cainii din orice
rasa si orice proba, inclusiv Best of Group si Best in Show.
4. La primirea unei invitatii pentru arbitraj in alta tara decat tara de resedinta permanenta, un arbitru international
trebuie sa se intereseze daca organizatorul competitiei se afla sub jurisdictia F.C.I. sau daca respectiva
competitie canina este organizata de catre o organizatie chinologica recunoscuta de F.C.I.
5. Daca respectiva competitie canina este organizata de catre un club, arbitrul trebuie sa verifice daca acesta
este oficial recunoscut de catre A.Ch.R. sau de catre organizatia recunoscuta de F.C.I. din tara unde se va
desfasuara competitia.
6. Toti arbitrii inregistrati A.Ch.R. care primesc invitatii de arbitraj in afara Romaniei, au obligatia de a anunta
Secretariatul C.A. in scris (email, posta sau fax), in cel mai scurt timp, despre aceste invitatii.
Aceste date sunt necesare la intocmirea evidentei anuale a arbitrajelor pentru fiecare arbitru.
7. Organizatorul competitiei canie are datoria sa trimita arbitrului, in scris, invitatia pentru arbitraj, precizand in
mod expres rasele/probele si numarul de caini pe care urmeaza sa-i arbitreze, precum si asupra sarcinilor sale
din ringul central (arbirarea Best of Group si Best in Show etc.).
8. Arbitrul are obligatia sa informeze organizatorul, in scris, daca accepta sau nu invitatia primita de la acesta tot
in scris.
8. Un arbitru trebuie sa poata arbitra aproximativ 20 de caini pe ora mergand pana la un maximum de 80 de caini
pe zi, pentru care se procedeaza la arbitraj descriptiv.
El trebuie sa poata arbitra pana la un maximum de 150 de caini pe zi in cazul in care nu i se solicita arbitraj
descriptiv pentru fiecare caine.
Prin conventie prealabila intre arbitru si organizatori, aceste cifre pot fi usor majorate sau diminuate.
Daca numarul de caini ce urmeaza a fi arbitrati este de 80 (cu arbitraj descriptiv) sau de 150 (fara arbitraj
descriptiv), arbitrul trebuie sa fie informat atunci cand primeste invitatia si el trebuie sa-si dea acordul.
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9. Sub nicio forma arbitrul nu va accepta invitatia de a arbitra si daca a acceptat nu va arbitra caini dintr-o rasa
pura sau pentru o proba de lucru pentru care nu are competente.
Aceeasi regula se aplica si pentru arbitrajul la Best of Group si Best In Show.
Nerespectarea acestor interdicitii atrage dupa sine suspendarea arbitrului pe o perioada de 3 ani, in conditiile
Regulamentului C.E.D. a A.Ch.R.
10. Arbitrul este obligat sa-si respecte angajamentul de a participa la competitia pentru care a acceptat invitatia,
mai putin in cazurile in care motive importante il impiedica sa faca acest lucru.
11. Daca arbitrul nu-si poate respecta obligatiile dintr-un motiv important si este nevoit sa anuleze acceptarea
invitatiei, va informa imediat organizatorul prin telefon, insa anularea va fi apoi expediata organizatorului, pe
email.
Daca un arbitru nu isi onoreaza obligatiile, in afara de motivul de forta majora, el este obligat sa-si asume
cheltuielile deja facute.
12. In acelasi fel, organizatorul trebuie sa respecte angajamentul fata de arbitrul care a acceptat invitatia.
Anularea invitatiei este acceptata doar pentru cazuri de forta majora sau prin acord cu arbitrul.
13. Daca organizatorul este obligat sa anuleze manifestarea, acesta trebuie sa ramburseze arbitrului eventualele
cheltuieli.
14. Arbitrul nu poate calatori la o competitie canina unde urmeaza sa arbitreze, impreuna cu proprietarii,
detinatorii, conductorii sau handlerii ai caror caini urmeaza sa ii arbitreze la acea competitie canina, daca arbitrul
a luat la cunostinta, in orice mod, despre aceasta situatie.
15. Arbitrul nu va putea sa discute aspectele legate de cazare, de masa si de celelalte drepturi care i se cuvin
pentru participarea sa la competitia canina si la desfasurarea activitatilor de arbitraj, cu proprietarii, detinatorii,
conductorii sau handlerii ai caror caini urmeaza sa ii arbitreze la acea competitie canina, daca arbitrul a luat la
cunostinta, in orice mod, despre aceasta situatie.
16. In nici un caz arbitrul nu trebuie sa accepte sa fie gazduit de proprietarii, detinatorii, conductorii sau handlerii
cainilor care urmeaza sa fie arbitrati de arbitru la acea competitie canina, pe cheltuiala lor, daca arbitrul a luat la
cunostinta, in orice mod, despre aceasta situatie.
17. Arbitrul nu va putea sa aiba intalniri private sau sa socializeze in mod public cu proprietarii, detinatorii,
conductorii sau handlerii cainilor pe care urmeaza sa ii arbitreze la acea competitie canina decat dupa finalizarea
acesteia.
18. Arbitrul nu are voie nici sa inscrie (in nume personal sau ca mandatar), nici sa prezinte caini la competitiile
canine la care oficiaza, la niciuna dintre probele/examinarile/testarile etc. din cadrul competitiei.
Daca arbitrul a inscris un caine la o competitie canina la care, la data inscrierii, nu stia ca urmeaza sa arbitreze,
atunci acesta are obligatia ca, intr-un termen rezonabil de la data luarii la cunostinta a imprejurarii ca urmeaza sa
abitreze la acea competitie canina, sa isi retraga inscrierea si sa nu prezinte cainele, precum si dreptul sa
primeasca de la organizator rambursarea cheltuielilor de inscriere.
In orice caz, daca interdictia de inscriere si/sau prezentare este totusi incalcata, pe langa atragerea raspunderii
disciplinare a arbitrului si a celorlalte persoane vinovate, rezultatele obtinute in urma arbitrajului nu vor fi
omologate de catre C.O.R. sau, daca au fost omologate, vor fi anulate in conditiile stabilite prin Regulamentul
C.E.D. a A.Ch.R.
19. Arbitrul are obligatia de a impiedica atat inscrierea cat si prezentarea intr-o competitie canina in care oficiaza
a unui caine pe care il detine in fapt sau asupra caruia exercita un drept de coproprietate impreuna cu alte
persoane.
De asemenea, arbitrul are obligatia de a impiedica atat inscrierea cat si prezentarea intr-o competitie canina in
care oficiaza a unui caine detinut in fapt sau aflat in proprietatea ori coproprietatea sotului/sotiei,
partenerului/partenerei, bunicilor, parintiilor, fratilor/surorilor, copiilor sau nepotilor sai sau a oricarei alte persoane
ce locuieste sub acelasi acoperis cu arbitrul.
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In situatiile de mai sus, chiar daca nu arbitrul a fost cel care a inscris sau prezentat un caine aflat intr-una dintre
situatiile de mai sus, se considera ca arbitrul a incalcat obligatia sa generala de impartialitate si pe cea de evitare
a conflictelor de interese si a abuzurilor de putere intrucat nu a determinat persoana care a inscris sau prezentat
cainele in discutie sa nu incalce aceasta interdictie legata de activitatea de arbitraj.
In orice caz, daca obligatia de a impiedica inscrierea si/sau prezentarea este totusi incalcata, pe langa atragerea
raspunderii disciplinare a arbitrului si a celorlalte persoane vinovate, rezultatele obtinute in urma arbitrajului nu
vor fi omologate de catre C.O.R. sau, daca au fost omologate, vor fi anulate in conditiile stabilite prin
Regulamentul C.E.D. a A.Ch.R.
Se considera ca nu a avut loc nicio incalcare in cazul in care arbitrul:
a)
ulterior inscrierii, insa inainte de a ajunge cainele la ring, a solicitat organizatorului retragerea inscrierii
cainelui, urmata de neprezentarea cainelui si nearbitrarea sa;
b)
ulterior inscrierii, insa inainte de a ajunge cainele la ring, a solicitat arbitrului nearbitrarea cainelui,
c)
ulterior arbitrarii cainelui, a transmis Comisiei de Etica si Disciplina, in termen de maximum 1 saptamana
de la data tinerii competitiei, o solicitare de anulare a tuturor rezultatelor obtinute in urma arbitrajului, in conditiile
stabilite prin Regulamentul C.E.D. a A.Ch.R., solicitare care este scutita de plata taxei de examinare.
20. Cu respectarea interdictiilor de mai sus, arbitrul are dreptul sa inscrie intr-o competitie canina in care nu
arbitreaza, orice fel de caine care:
a)
fie provine din canisa/crescatoria arbitrului;
b)
fie este detinut in fapt sau este proprietatea sau coproprietatea arbitrului;
c)
fie este detinut in fapt sau este proprietatea sau coproprietatea sotului/sotiei,
partenerului/partenerei, bunicilor, parintilor, fratilor/surorilor, copiilor sau nepotilor arbitrului ori ai
sotului/sotiei, partenerului/partenerei arbitrului sau a oricarei alte persoane care locuieste sub acelasi
acoperis cu arbitrul.
21. Un arbitru nu poate arbitra un caine care cu cel putin 6 luni inainte de data competitiei canine a fost in
detinerea sa de fapt, in proprietatea sa ori in coproprietatea sa.
Aceeasi regula este valabila si pentru cainii detinuti in fapt sau aflati in proprietatea ori coproprietatea
sotului/sotiei, partenerului/partenerei, bunicilor, parintilor, fratilor/surorilor, copiilor sau nepotilor arbitrului ori ai
sotului/sotiei, partenerului/partenerei arbitrului sau a oricarei alte persoane care locuieste sub acelasi acoperis cu
arbitrul.
In cazul in care constata inscrierea sau prezentarea cainilor respectivi, arbitrul are obligatia sa nu arbitreze
cainele respectiv, fara a putea fi facut responsabil de eventualele daune cauzate.
In orice caz, daca interdictia de arbitrare este totusi incalcata, pe langa atragerea raspunderii disciplinare a
arbitrului si a celorlalte persoane vinovate, rezultatele obtinute in urma arbitrajului nu vor fi omologate de catre
C.O.R. sau, daca au fost omologate, vor fi anulate in conditiile stabilite prin Regulamentul C.E.D. a A.Ch.R.
22. Arbitrul nu are voie sa critice arbitrajul unui alt arbitru, nici cu ocazia arbitrajului si nici ulterior
23. Arbitrul nu are voie sub nici o forma sa solicite sau sa impuna invitatii pentru arbitraj.
24. Arbitrul trebuie sa se pregateasca pentru fiecare competitie prin studierea standardelor raselor pe care
urmeaza sa le arbitreze si a regulamentelor F.C.I. si A.Ch.R. aplicabile.
25. In exercitarea activitatilor de arbitraj, arbitrul este suveran in ring si sub nici o forma nu poate fi acceptata
vreo interventie sau incercare de influentare a deciziilor sale. In consecinta, arbitrului ii este total interzisa
consultarea cu alte persoane in luarea acestor decizii.
26. Singurul responsabil pentru arbitrajul efectuat in ring este arbitrul.
Comisarul sau secretarul este responsabilul cu problemele de organizare.
Cu toate acestea, nici o activitate nu poate avea loc fara acordul arbitrului.
27. Atunci cand oficiaza in afara tarii de resedinta, un arbitru trebuie sa vorbeasca fluent cel putin una din cele 4
limbi F.C.I. (engleza, franceza, germana sau spaniola).
In cazul in care un arbitru nu poate indeplini aceasta conditie ,ii revine sarcina de a-si asigura un interpret daca
organizatorul solicita acest lucru.
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28. La competitiile canine organizate sub egida F.C.I. si A.Ch.R., arbitrul trebuie intotdeauna sa aplice si sa
respecte standardele de rasa pura F.C.I. si regulamentele F.C.I. si A.Ch.R., atata timp cat acestea nu se afla in
conflict cu legislatia nationala.
29. Arbitrul nu are voie sa interpreteze standardele de rasa pura F.C.I. sau regulamentele F.C.I. si A.Ch.R. de o
maniera care sa aduca atingere sanatatii si functionalitatii cainelui.
30. Daca arbitrilor li se cere sa arbitreze rase nerecunoscute de F.C.I., atunci acestora li se permite sa faca acest
lucru, cu conditia ca acestia sa respecte regulamentul arbitrilor organizatiei nationale F.C.I. si sa le parvina
standardul rasei de la organizator in timp util.
31. Atunci cand oficiaza, arbitrul trebuie sa fie atenti si meticulos, sa respecte regulile conventionale de etica, sasi respecte colegii arbitri, secretari si comisari, precum si personalul organizatorului competitiei canine,
competitorii si vizitatorii si sa respecte Codul de angajament al arbitrilor F.C.I. pentru competitiile de frumusete
privind bunastarea cainilor cu pedigree.
32. Arbitrul nu trebuie sa intarzie la actvitatile de arbitraj sau sa paraseasca locul desfasurarii competitiei canine
inainte de a-si fi onorat complet sarcinile ce i-au fost incredintate.
33. In cursul arbitrajului, arbitrul trebuie sa aiba o tinuta sobra si adecvata, un comportament corect si decent si
trebuie sa examineze toti cainii fara discriminare.
34. Arbitru nu are voie sa consulte catalogul competitiei canine inainte sau in timpul competitiei. Personalului
organizatorului competitiei ii este interzis sa inmaneze sau sa dea arbitrului acces la catalogul competitiei canine
inainte de sfarsitul competitiei.
35. Arbitrul nu poate fuma in ring in timpul arbitrajului.
36. Arbitrul nu poate consuma bauturi alcoolice in ring.
37. Arbitrul nu are voie sa utilizeze telefonul mobil in ring in timpul arbitrajului.
38. Arbitrul trebuie sa arbitreze cainii din rasele mici numai pe o masa furnizata in acest scop de catre
organizator.
SubSectiunea IV.9.4 – Alte obligatii ale arbitrilor
1. Arbitrii au obligatia respectarii tututor politicilor, procedurilor si deciziilor A.Ch.R. privind prelucrarea si
protectia datelor cu caracter personal, si in special:
a)
obligatia de a prelucra datele cu caracter personal doar conform procedurilor si deciziilor A.Ch.R. in
domeniu;
b)
obligatia de pastrare a confidentialitatii tuturor datelor cu caracter personal de care iau cunostinta cu
ocazia desfasurarii activitatii lor;
c)
obligatia de a nu face publice, copia, fotografia, stoca, transfera, divulga, altera, sterge, distruge
documentele ce contin date cu caracter personal sau bazele de date cu caracter personal la care au acces fara
acordul prealabil conducerii A.Ch.R., exprimat numai in scris;
d)
obligatia de de a participa la cel putin un modul de instruire organizat de C.E.P.C. pe problematica
prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal
2. In cazul in care un arbitru isi retrage consimtamantul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
in scopul exercitarii calitatii de arbitru inscris pe listele A.Ch.R. si F.C.I., acesta va pierde de drept calitatea de
arbitru, fara indeplinirea altor formalitati, la data retragerii consimtamantului, intrucat exercitarea calitatii de
arbitru nu este posibila in lipsa consimtamantului arbitrului la prelucrarea datelor cu caracter personal in acest
scop.
3. Arbitrii au obligatia de a achita taxa de licenta anuala pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, inclusiv.
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In cazul in care data respectiva este o zi nelucratoare (de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala), taxa de
licenta anuala se va achita pana la sfarsitul primei zi lucratoare urmatoare.
Arbitrul care nu achita taxa de licenta anuala pana la data limita mentionata mai sus este suspendat de drept,
fara indeplinirea niciunei alte formalitati si nu pot arbitra la competitiile canine nationale si internationale decat
dupa reactivarea lor conform prezentului regulament.
Neplata taxei de licenta 2 ani consecutiv atrage dupa sine pierderea calitatii de arbitru si, implicit, a celei de
membru C.A., de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, la data de 1 februarie a celui de-al 2-lea an
consecutiv.
Cuantumul taxei de licenta se stabileste prin Decizie a Consiliului A.Ch.R. si se afiseaza pe site-ul oficial
A.Ch.R., in sectiunea Utile – Tarife A.Ch.R.
4 Arbitrii au obligatia de a participa la toate Plenarele C.A.
Absenta arbitrului la sedinta Plenarei se poate justifica in scris, la Secretariatul C.A., prin posta, curier rapid,
posta electronica sau WhatsApp, cu cel putin 24 de ore inainte de data si ora sedintei Plenarei.
In situatii exceptionale (cazuri medicale grave urgente, accidente etc.), absenta se va justifica in cel mult 24 ore
de la data incetarii situatiei exceptionale.
Arbitrul are obligatia de a verifica primirea justificarii de catre Secretariatul C.A.
Arbitrii care nu a fost prezenti si nici nu si-a justificat absenta la sedinta Plenarei, sunt suspendati de drept, fara
indeplinirea niciunei alte formalitati, de la data sedintei Plenarei la care au absentat si nu pot arbitra la
competitiile canine decat dupa reactivarea lor conform prezentului regulament.

Sectiunea IV.10 – Drepturile arbitrilor
SubSectiunea IV.10.1 – Generalitati
1. Arbitrii au dreptul la formarea continua, dezvoltarea si recunoasterea lor in sistemul de arbitraj instituit de F.C.I.
si A.Ch.R.
SubSectiunea IV.10.2 – Drepturile arbitrilor legate de activitatea de arbitraj
1. Un arbitru trebuie sa fie informat, cu suficient timp inainte, asupra rasei/raselor si/sau probelor de lucru pentru
care a fost invitat sa arbitreze, asupra numarului aproximativ de caini pe care ii va arbitra, precum si asupra
sarcinilor sale din ringul central (arbirarea Best of Group si Best in Show etc.).
Este de datoria organizatorului competitiei canine de a-i furniza in scris si in avans aceste informatii, astfel incat
arbitrul sa poata decide in cunostinta de cauza daca va accepta sau nu invitatia.
2. Arbitrii A.Ch.R. pot presta servicii de secretariat si comisariat in cadrul expozitiilor.

Sectiunea IV.11 – Aranjamentele financiare
SubSectiunea IV.11.1. – Planificarea calatoriilor
1. Arbitrul are toata libertatea de a incheia acorduri cu organizatorul privind drepturile ce se cuvin arbitrului in
legatura cu deplasarea la si de la locatia in care se va desfasura competitia canina, cazarea, masa, remuneratia
pentru activitatate de arbitraj si rambursarea cheltuieilor de calatorie.
Aceste acorduri pot fi diferite de cele mentionate in prezentul regulament.
Se recomanda ca aranjamentele financiare sa fie stabilite in avans sub forma unui contract intre arbitru si
organizator, care urmeaza sa fie onorat de ambele parti.
Cu toate acestea, atunci cand astfel de acorduri nu au fost convenite, arbitrul va beneficia cel putin de beneficiile
prevazute in prezentul regulament.
2. Organizatorii care au invitat arbitrul, vor trebui sa-l ia in grija, din momentul sosirii acestuia in tara in care
arbitreaza (daca are resedinta permanenta in alta tara) si pana in momentul plecarii sale.
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Aceasta inseamna, in mod normal, din ziua premergatoare competitiei canine si pana in ziua imediat urmatoare
competitiei canine.
3. Arbitrul va trebui sa fie cazat intodeauna intr-un hotel de prima clasa (minim hotel de 3 stele), ce va cuprinde
si noaptea de dinainte si de dupa competitie, conform aranjamentelor de calatorie ale arbitrului, trei mese pe zi
pe toata durata de sedere a arbitrului, precum si asigurarea transportului sau decontarea transportului cu
taximetru sau aplicatie tip Uber, Bolt etc. de la gara/aeroport la cazare si de la cazare la locul de desfasurare a
competitiei.
4. Arbitrul are dreptul la o remuneratie pentru activitatea de arbitraj, stabilita pentru fiecare zi de arbitraj de catre
Consiliul director A.Ch.R., insa cuantumul acesteia nu poate fi mai mic de 100 euro/competitie arbitrata cu cel
mult 80 caini de arbitrat (la care se adauga cate 1 eur/caine arbitrat peste numarul de 80) + 50 euro/ziua de
calatorie.
5. De asemenea, arbitrul are dreptul la rambursarea cheltuielilor de calatorie, dupa cum urmeaza:
a)
organizatorul si arbitrul vor lua intotdeauna in calcul optiunea cea ieftina in ceea ce priveste modalitatea
de deplasare a arbitrului de la resedinta sa permanenta la locatia in care se va desfasura competitia canina si
retur;
b)
alegerea avionului ca mijloc de transport se va face, de regula, daca distanta ”dus” depaseste 300 km,
insa organizatorul si arbitrul sunt liberi sa stabileasca un alt mijloc de transport;
c)
in cazul in care a fost ales transportul cu avionul, organizatorul va achizitiona chiar el biletul de avion in
numele arbitrului sau va rambursa arbitrului contravaloarea biletului de avion ”tarif redus (clasa economic)” sau
”Apex”;
d)
in cazul in care a fost ales transportul cu trenul, organizatorul va achizitiona chiar el biletul de tren in
numele arbitrului sau va rambursa arbitrului contravaloarea biletului de tren la vagon de dormit cls.I;
e)
in cazul in care a fost ales transportul cu autobuzul, organizatorul va achizitiona chiar el biletul de
autobuz in numele arbitrului sau va rambursa arbitrului contravaloarea acestuia;
f)
in cazul in care este nevoie de o combinare a acestor mijloace de transport si de folosirea unui serviciu
de transport local de tip taxi sau Uber, Bolt tec., atunci organizatorul va achizitiona chiar el bilete aferente sau va
da comenzile necesare ori va rambursa arbitrului contravaloarea serviciilor de transport;
g)
in cazul in care a fost ales transportul cu autoturismul, organizatorul va calcula contravaloarea
cheltuielilor de transport in functie de distanta reala parcursa (dus-intors) folosind o aplicatie calculator de rute
(Google maps, Waze, Via Michelin etc.), la un nivel minim de 0,5 eur/km.
h)
de asemenea, vor fi rambursate de catre organizator orice alte cheltuieli aferente mijlocului/mijloacelor
de transport folosite (parcari, taxe de drum, pod, asigurarea pentru anularea zborului – daca este posibil – si o
optiune pentru schimbare, o asigurare de raspundere civila sau va rambrusa asigurarea incheiata de arbitru,
precum si contravaloarea meselor servite pe timpul calatoriei catre competitie.)
6. Potrivit dispozitiilor art. 114 alin. 1 lit. G din Codul fiscal, sunt asimilate veniturilor din alte surse si sunt supuse
impozitului pe venit:
a)
remuneratia bruta cuvenita Arbitrului,
b)
acea parte a cheltuielilor de transport cu autoturismul care depaseste contravaloarea a 7,5 litri de
carburant pentru fiecare 100 km, conform prevederilor art. 7 din HG 714/2018, raportate la dispozitiile art. 76
alin.2 lit. K par.(i) din Codul fiscal.
7. Conform prevederilor art. 115 alin. 1 din Codul fiscal, Asociatia are obligatia calcularii si retinerii la sursa a unui
impozit pe venit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra veniturilor de mai sus; impozitul calculat si retinut
reprezinta impozit final; impozitul astfel retinut se plateste de catre Asociatie la bugetul de stat pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
8. Pe cale de consecinta, Asociatia are obligatia platii catre Arbitru doar a venitului net, care reprezinta diferenta
dintre veniturile brute si impozitul pe venit mai sus-precizate. Toate veniturile cuvenite arbitrilor si mentionate la
par.5 sunt venituri nete. Pentru arbitrii romani plata se va face in lei, la cursul BNR din ziua platii.
9. Toate cheltuielile prilejuite in mod normal de deplasarea arbitrului trebuie sa fie rambursate imediat la sosirea
acestuia sau daca au fost incheiate aranjamente prealabile, sa fie platite in avans ori la libera intelegere a
partilor.
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10. In anexa la prezentul regulament este prezentat un model de contract civil pe care arbitrul si organizatorul in
pot incheia pentru desfasurarea activitatii de arbiraj.
11. Arbitrului i se interzice sa deconteze de doua sau mai multe ori orice fel de cheltuieli legate de arbitraj, fapta
care constituie abatere pentru care poate fi sanctionat conform prezentului regulament.
SubSectiunea IV.11.2 – Asigurarea
1. Arbitrul trebuie sa incheie un contract de asigurare (anularea zborului, accidente, etc) oricand este invitat sa
oficieze in alta tara.
2. Luand in considerare numarul mare de posibilitati oferite de tarile membre, arbitrilor li se recomanda
urmatoarele:
a)
arbitrul care oficiaza frecvent in afara tarii ar trebui sa semneze un contract de asigurare pentru
un an;
b)
arbitrul care nu arbitreaza frecvent in afara tarii ar trebui sa semneze un contract de asigurare
pentru fiecare competitie in parte.

Sectiunea IV.12 – Sanctiunile impotriva arbitrilor, masurile reparatorii si procedura de aplicare/dispunere
1. Arbitrii pot fi sanctionati de catre Consiliul director A.Ch.R. in cazul in care incalca statutele, regulamentele,
deciziile sau hotararile organelor de conducere, de administrare sau ale comisiilor si organismelor F.C.I. si/sau
A.Ch.R.
2. Toate plangerile (sesizarile) indreptate impotriva unui arbitru vor fi cercetate de catre C.E.D., conform
procedurii prevazute de Regulamentul C.E.D. a A.Ch.R..
3. In urma cercetarii, C.E.D. va emite recomandari catre Consiliul director A.Ch.R, privind respingerea sau
admiterea plangerilor (sesizarilor), aplicarea sanctiunilor si, daca este cazul, dispunerea masurilor reparatorii.
4. Sanctiunile care pot fi aplicate de catre Consiliul director A.Ch.R sunt urmatoarele:
a)
mustrare scrisa, cu sau fara avertismentul de excludere a arbitrului in cazul incare savarseste o
noua abatere in decurs de 1 an de la data aplicarii sanctiunii cu mustrare scrisa;
b)
suspendarea arbitrului pentru o perioada de timp care nu poate fi mai mare de 3 ani de la data
aplicarii sanctiunii;
c)
neacordarea sau retragerea autorizatiei de a arbitra in alta tara pentru o perioada de cel mult 3
ani, de la data aplicarii sanctiunii,
d)
excluderea arbitrului din C.A.
5. Odata cu aplicarea sanctiunii, Consiliul director poate dispune si orice fel de masuri reparatorii potrivite pentru
repunerea partilor in situatia anterioara (daca este posibil), limitarea sau repararea pagubelor cauzate prin
incalcari.
6. Consiliul Director A.Ch.R nu este obligat sa tina seama de recomandarea C.E.D. asupra plangerii (sesizarii),
putand fie sa claseze plangerea (sesizarea), fara aplicarea unei sanctiuni, fie sa aplice alte sanctiuni decat cele
propuse de C.E.D., fie sa aplice sanctiuni mai blande sau mai aspre decat cele propuse de C.E.D., fie sa nu
dispuna masurile reparatorii propuse de C.E.D. fie sa dispuna masuri reparatorii modificate sau noi.
7. Avand in vedere caracterul facultativ pentru Consiliul director al recomandarilor C.E.D, hotararile C.E.D. nu
sunt supuse niciunei cai de atac, intrucat prin hotararile C.E.D. nu se vatama un interes legitim, nascut si actual
al vreunei persoane.
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Sectiunea IV.13 – Suspendarea arbitrilor
1. Calitatea de arbitru se suspenda, de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati sau cu titlu de sanctiune
disciplinara, in toate situatiile prevazute de Statulul A.Ch.R. de prezentul regulament si de celalalte regulamente
A.Ch.R.

Sectiunea IV.14 – Pierderea calitatii de arbitru
1. Calitatea de arbitru se pierde:
a)
de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, la data primirii de catre Secretariatul C.A. a cererii
scrise a arbitrului in acest sens;
b)
de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, prin decesul arbitrului, la data mentionata in certificatul
de deces sau in hotararea judecatoreasca de declarare a mortii,
c)
de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati sau cu titlu de sanctiune disciplinara, in toate situatiile
prevazute de Statulul A.Ch.R., de prezentul regulament si de celalalte regulamente A.Ch.R.

Sectiunea IV.15 – Reactivarea arbitrilor dupa expirarea perioadei de suspendare
1. Arbitrii care au fost suspendati, dar care doresc sa se reactiveze dupa expirarea perioadei de suspendare,
trebuie:
a)
sa urmeze in mod corespunzator sesiunile de cursuri si seminarii pentru verificarea competentelor dupa
expirarea perioadei de suspendare organizate in acest sens de catre C.E.P.C.
si
b)
sa sustina si sa promoveze examenul pentru verificarea competentelor dupa expirarea perioadei de
suspendare.
2. Pentru evitarea oricaror neclaritati, pentru reactivarea arbitrilor dupa expirarea perioadei de suspendare NU se
parcurge niciun stagiu practic de instruire.
3. Examenul pentru verificarea competentelor dupa expirarea perioadei de suspendare consta:
a)
in examenul pentru dobandirea calitatii de arbitru, prevazut de prezentul regulament
si
b)
in examenul pentru extinderea competentelor, prevazut de prezentul regulament, in cazul in care arbitrul
suspendat a avut competente pentru mai mult de o rasa.
4. Arbitrul suspendat care a promovat examenul este reactivat ca arbitru (cu aceleasi competente pe care le-a
avut inaintea suspendarii), de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, la data la care va depune la
Secretariatul C.A. o fotografie lizibila tip pasaport in vederea eliberarii legitimatiei.
Nedepunerea fotografiei in termen de maximum 1 luna de la data promovarii examenului atrage dupa sine
invalidarea examinarii, de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, la data implinirii termenului de mai sus.

Sectiunea IV.16 – Reactivarea arbitrilor dupa pierderea calitatii de arbitru
1. Arbitrii care si-au pierdut calitatea de arbitru, dar care doresc sa se reactiveze, trebuie:
a)
sa urmeze in mod corespunzator sesiunile de cursuri si seminarii pentru verificarea competentelor dupa
pierderea calitatii de arbitru, organizate in acest sens de catre C.E.P.C.
si
b)
sa sustina si sa promoveze examenul pentru verificarea competentelor dupa pierderea calitatii de
arbitru.
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2. Pentru evitarea oricaror neclaritati, pentru reactivarea arbitrilor dupa pierderea calitatii de arbitru NU se
parcurge niciun stagiu practic de instruire.
3. Examenul pentru verificarea competentelor dupa pierderea calitatii de arbitru consta:
a)
in examenul pentru dobandirea calitatii de arbitru, prevazut de prezentul regulament
si
b)
in examenul pentru extinderea competentelor, prevazut de prezentul regulament, in cazul in care fostul
arbitru a avut competente pentru mai mult de o rasa.
4. Fostul arbitru care a promovat examenul este reactivat ca arbitru (cu aceleasi competente pe care le-a avut
inaintea suspendarii), de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, la data la care va depune la
Secretariatul C.A. o fotografie lizibila tip pasaport in vederea eliberarii legitimatiei.
Nedepunerea fotografiei in termen de maximum 1 luna de la data promovarii examenului atrage dupa sine
invalidarea examinarii, de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, la data implinirii termenului de mai sus.

1.

CAPITOLUL V – COMISARII SI SECRETARII

Sectiunea V.1 – Principii de baza
1. Toate prevederile din prezentul regulament privitoare la arbitrii se aplica in mod corespunzator comisarilor si
secretarilor daca in prezentul capitol nu se prevede altfel.
2. Numai comisarii si secretarii chinologi inregistrati A.Ch.R. sau in alte organizatii chinologice recunoscute de
F.C.I., pot desfasura activitati de comisariat si secretariat in sprijinul arbitrilor chinologi, in limitele competentelor
stabilite prin regulamentele F.C.I. si A.Ch.R.
3. Arbitrii chinologi inregistrati A.Ch.R. pot presta servicii de comisariat si secretariat in cadrul competitiilor.
Efectuarea a trei activitati de secretar/comisar echivaleaza cu un arbitraj si se contabilizeaza ca atare pentru
numarul de competitii la care trebuie sa arbitreze, un arbitru, pentru a nu i se suspenda licenta de arbitru, totusi
aceste activitati nu se contabilizeaza ca si arbitraje pentru a fi inclus pe lista arbitrilor internationali.
4. Prevederile prezentului regulament referitoare la licentierea anuala a arbitrilor nu se aplica in cazul comisarilor
si secretarilor.
Sectiunea V.2 – Corpul comisarilor si secretarilor
1. Este format din totalitatea comisarilor si secretarilor atestati de catre C.A. care indeplinesc toate conditiile
regulamentare pentru a activa ca secretari si comisari in cadrul competitiilor canine.
2. Comisarii si secretarii pentru competitii vor fi coordonati de catre C.A.

Sectiunea V.3 – Formarea, atestarea si dobandirea calitatii de comisar si secretar
SubSectiunea V.3.1 – Conditiile pentru dobandirea calitatii de comisar si secretar
1. Pentru dobandirea calitatii de candidat de comisar si secretar, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
a)
are varsta de minim de 18 de ani impliniti la data depunerii cererii;
b)
este cetatean roman sau este cetatean strain, rezident in Romania;
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c)
este membru in asociatii/cluburi membre A.Ch.R. sau orice alta organizatie chinologica recunoscuta de
F.C.I. de minim 5 ani;
d)
are cel putin studii medii absolvite;
e)
nu a fost condamnat definitiv (la pedeapsa inchisorii, cu amenda sau avertisment) pentru infractiuni
prevazute de legislatia privind protectia animalelor (Legea nr. 205/2004) si regimul de crestere si detinere al
cainilor periculosi si agresivi (O.U.G. nr. 55/2002) ori pentru infractiuni contra persoanei (Titlul I din Partea
speciala a Codului penal roman), cu exceptia cazului in care au trecut cel putin 5 ani de la data reabilitarii sau de
la data implinirii termenului de reabilitare;
f)
face dovada ca a fost implicat de o maniera activa si responsabila in activitatatea chinologica;
g)
cunoaste bine limba romana, fiind capabil sa se exprime scris si verbal in limba romana;
h)
s-a inscris la examenul pentru dobandirea calitatii de comisar si secretar;
i)
a urmat si absolvit cel putin o sesiune de cursuri si seminarii de formare initiala,
j)
a promovat examenul in acest sens.
k)
Cunoaste una din cele patru limbi FCI scris-vorbit
Subsectiunea V.3.2 – Formarea initiala candidatilor de comisar si secretar
1. Prevederile prezentului regulament referitoare la mentorul si stagiul de instruire initiala a candidatilor de arbitru
nu se aplica in cazul candidatilor de comisar si secretar.
2. C.E.P.C va organiza, de o maniera frecventa, sesiuni de cursuri si seminarii de formare initiala a candidatilor
de comisar si secretar, astfel incat candidatii sa aiba cat mai multe optiuni in alegerea perioadei in care doresc
sa participe la aceste sesiuni.
3. C.E.P.C poate organiza aceste sesiuni de cursuri si seminarii si in colaborare cu asociatiile/cluburile A.Ch.R.,
in locatiile puse la dispozitia lectorilor C.E.P.C. de catre acestea din urma, astfel incat sa se evite cheltuielile de
deplasare ale candidatilor.
4. Dupa absolvirea unei sesiuni de cursuri si seminarii de formare initiala, candidatii se pot inscrie la examenul
pentru dobandirea calitatii de comisar si secretar.
SubSectiunea V.3.3 – Inscrierea la examenul pentru dobandirea calitatii de comisar si secretar
1. In vederea inscrierii la examen, solicitantul va depune la Secretariatul C.A. (personal, prin posta sau posta
electronica) un dosar de inscriere, format din cererea de inscriere (formular tipizat A.Ch.R.) si anexele la
aceasta, cel mai tarziu cu 2 saptamani inainte de data examenului.
2. Cererea de inscriere va fi insotita, in mod obligatoriu, de urmatoarele anexe:
a)
curriculum vitae, cu prezentarea activitatii chinologice desfasurate pana la data depunerii cererii de
inscriere;
b)
recomandare din partea asociatiei/clubului A.Ch.R. din care solicitantul face parte;
c)
certificatul de cazier judiciar;
d)
adeverinta sau diploma privind nivelul de studii absolvit pana la momentul inscrierii;
e)
informarea privind drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal (D.C.P.), in forma
pretiparita ce face parte din formularul cererii de inscriere, indiferent daca va fi admisa sau nu cererea sa de
inscriere; daca candidatul nu ataseaza cererii sale de inscriere nota de informare mai sus mentionata, atunci
cererea de inscriere va fi respinsa ca inadmisibila, fara a se mai proceda la inscrierea si examinarea
solicitantului,
f)
dovada platii taxei de examinare.
2.

Consiliul C.A. va analiza dosarele depuse conform celor de mai sus si va aproba preliminar doar cererile
de inscriere ale solicitantilor care indeplinesc conditiile impuse de prezentul regulament.
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SubSectiunea V.3.4 – Examenul si dobandirea calitatii de comisar si secretar
1. Data si locul examinarii pentru dobandirea calitatii de candidat de arbitru vor fi stabilite si afisate pe site-ul
oficial al A.Ch.R., cu cel putin 2 saptamani inainte de data programata a examinarii.
2. C.E.P.C poate organiza examenele si in colaborare cu asociatiile/cluburile A.Ch.R., in locatiile puse la
dispozitia lectorilor C.E.P.C. de catre acestea din urma, astfel incat sa se evite cheltuielile de deplasare ale
candidatilor
3. Examenul consta intr-o proba scrisa.
4. Pentru a promova examenul solicitantul trebuie sa obtina minim nota 7.
5. Subiectele de examen pentru pentru proba scrisa vor fi formulate de catre comisia de examinare.
6. In cadrul examenului se vor verifica cunostiintele solicitantilor referitoare la:
a)
vocabular chinologic - notiuni de exterior, morfologie si miscare
b)
Regulamentul A.Ch.R. de competitii canine,
c)
intocmirea documentatiilor pentru expozitie.
7. Candidatul care a promovat examenul este atestat ca secretar si comisar si dobandeste calitatea de comisar
si secretar national, de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, la data la care va depune la Secretariatul
C.A. o fotografie lizibila tip pasaport in vederea eliberarii legitimatiei.
Nedepunerea fotografiei in termen de maximum 1 luna de la data promovarii examenului atrage dupa sine
invalidarea examinarii, de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati, la data implinirii termenului de mai sus.
8. De la data dobandirii calitatii de comisar si secretar, comisarul/secretarul va fi inscris in lista comisarilor si
secretarilor nationali A.Ch.R. si pe site-ul oficial al A.Ch.R.
9. C.A. va actualiza la zi aceasta lista.
10. Candidatii de arbitri pentru competitii se vor regasi automat pe aceasta lista.

Sectiunea V.4 – Obligatiile comisarilor si secretarilor
1. Prevederile prevezentului regulament privind obligatiile arbitrilor, se aplica in mod corespunzator si comisarilor
si arbitrilor, dar si cu modificarile si completarile de mai jos.
2. Atunci cand activeaza in aceasta calitate, comisarii si secretarii trebuie:
a)
sa respecte indicatiile arbitrului si sa-l ajute in activitatea sa, sa ajute la acordarea
recompenselor;
b)
sa nu intervina sub nicio forma in acordarea calificativelor, titlurilor si clasamentelor;
c)
sa completeze centralizatorul cu rezultatele din ring si sa il inmaneze arbitrului dupa ce acesta
a terminat integral arbitrajul (inclusiv in ringul central);
d)
sa consemneze in foile de arbitraj toate mentiunile dictate de arbitru, sa completeze raportul de arbitraj
si carnetele de performanta. La competitiile internationale, in ringurile unde oficiaza arbitri straini, foile de arbitraj
vor fi scrisa intruna din limbile oficiale F.C.I., limba aleasa de arbitru;
e)
sa raspunda, prin semnatura proprie, de corectitudinea completarii datelor de pe foile de arbitraj,
raportul de arbitraj si carnetele de performanta;
f)
sa asigure securitatea fizica a documentelor de arbitraj si confidentialitatea acestora, dupa cum
urmeaza:
- le pastreaza in siguranta astfel incat sa nu fie pierdute, furate sau distruse;
- nu divulga datele mentionate in acestea decat arbitrului pe care il asista si organizatorului;
- nu le multiplica;
- nu le fotografiaza;

29 / 41

- nu le face publice in niciun mod,
- nu le pune la dispozitia altor persoane decat cele desemnate de organizatorul competitiei.
Nerespectarea obligatiilor de asigurare a securitatii fizice si confidentialitatii documentelor
intocmite constituie abatere disciplinara grava.
g)
sa se ingrijeasca de toate bunurile care i-au fost puse la dispozitie de catre organizator, iar la
terminarea arbitrajului la ring sa le redea persoanei desemnate de catre organizator.
h)
sa ramana la dispozitia organizatorului dupa terminarea arbitrajului, pentru a indeplini toate
sarcinile trasate de catre acesta, in limita competentelor sale;
i)
sa nu paraseasca locul in care se desfasoara competitia decat dupa incheierea acesteia;
j)
sa poarte echipamentul si/sau ecusoanele puse la dispozitie de organizator;
k)
sa respecte toate politicile, procedurile si deciziile A.Ch.R. privind prelucrarea si protectia
datelor cu caracter personal, si in special: sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor cu caracter
personal de care iau cunostinta cu ocazia desfasurarii activitatii lor, sa prelucreze datele cu caracter
personal doar conform procedurilor si deciziilor A.Ch.R. in domeniu, sa nu faca publice, copieze,
fotografieze, stocheze, transfere,divulge, altereze, sterge, distruge documentele ce contin date cu
caracter personal sau bazele de date cu caracter personal la care au acces fara acordul prealabil
conducerii A.Ch.R., exprimat NUMAI in scris.

Sectiunea V.5 – Drepturile comisarilor si secretarilor, aranjamentele financiare
1. Prevederile prezentului regulament privind drepturile arbitrilor si aranjamentele financiare, se aplica in mod
corespunzator si comisarilor si arbitrilor, dar si cu modificarile si completarile de mai jos:
a)
cazarea comisarilor si secretarilor se va face intotdeauna in conditii civilizate;
b)
remuneratia pentru activitatea de comisariat/secretariat nu poate avea un cuantum mai mic de 50
euro/competitie cu cel mult 80 de caini prezentati (la care se adauga cate 0,15 eur/caine inscris peste numarul
de 80) + 30 euro/ziua de calatorie (daca este cazul);
c)
pentru rambursarea cheltuielilor de transport se vor depune documente justificative;
d)
in cazul deplasarii cu autoturismul se va deconta echivalentul unui consum de 7,5 l carburant la 100 km
parcursi, calculati in functie de distanta reala parcursa (dus-intors) folosind o aplicatie calculator de rute (Google
maps, Waze, Via Michelin etc.),
e)
prevederile prezentului regulament cu privire la asigurare nu se aplica in cazul comisarilor si secretarilor
f)
organizatorii si comisarii/secretarii au toata libertatea de a incheia aranjamente de plata altele decat cele
de mai sus.
Sectiunea V.6 – Sanctiunile impotriva comisarilor si secretarilor, masurile reparatorii si procedura de
aplicare/dispunere
1. Prevederile prezentului regulament privind sanctiunile impotriva arbitrilor, masurile reparatorii si procedura de
aplicare/dispunere, se aplica in mod corespunzator si comisarilor si arbitrilor, cu precizarea ca sanctiunile care
pot fi aplicate comisarilor si secretarilor sunt urmatoarele:
a)
mustrare scrisa, cu sau fara avertismentul de suspendare in cazul in care savarseste o noua
abatere in decurs de 1 an de la data aplicarii sanctiunii cu mustrare scrisa;
b)
suspendarea comisarului/secretarului pentru o perioada de timp care nu poate fi mai mare de 2
ani de la data aplicarii sanctiunii de suspendare;
c)
excluderea comisarului/secretarului din Corpul comisarilor/secretarilor pentru competitii.
Sectiunea V.7 – Alte prevederi aplicabile
1. Prevederile prezentului regulament privind suspendarea, pierderea calitatii si reactivarea arbitrilor se aplica in
mod corespunzator si in cazul comisarilor si secretarilor.
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1.

CAPITOLUL VI – DISPOZITII FINALE

1. La data aprobarii prezentului regulament se abroga:
a)
Regulamentul A.Ch.R. privind arbitrii, comisarii/secretarii pentru expozitii si comisarii/secretarii pentru
examene de lucru, aprobat prin Decizia Consiliului director A.Ch.R. nr. 1/14.02.2020;
b)
Instructiunile de conformare cu Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale (G.D.P.R.) a
activitatilor de arbitraj canin organizate si desfasurate la nivelul A.Ch.R., aprobat prin Decizia Consiliului director
A.Ch.R. nr. 2/14.02.2020;
c)
Formularele tipizate aprobate prin Decizia Consiliului director A.Ch.R. nr. 3/14.02.2020.
nota informare arbitru, comisar, secretar vers.1 11-2019;
cerere dobandire calitate arbitru expozitii vers.1 11-2019;
cerere dobandire calitate arbitru lucru vers.1 11-2019;
cerere dobandire calitate comisar -secretar expozitii vers.1 11-2019,
cerere dobandire calitate comisar-secretar lucru vers.1 11-2019.
2. Secretariatul A.Ch.R. va lua masuri ca dupa aprobarea prezentului regulament, regulamentul, instructiunile si
formularele tipizate abrogate sa fie sterse de pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R., iar in locul lor sa fie fi
postate prezentul regulament si formularele tipizate atasate acestuia.
3. Prezentul regulament si formularele tipizate atasate acestuia, respectiv:
cerere dobandire calitate arbitru;
cerere dobandire calitate comisar-secretar;
contract civil prestare activitati de arbitraj chinologic,
contract civil prestare activitati de comisariat-secretariat chinologic.
a fost aprobat de catre Consiliul Director A.Ch.R., la data de 26.10.2022.

Pentru conformitate,
PRESEDINTE
Cristian Stefanescu
(din considerente legate de protectia prelucrarii datelor cu caracter personal conform Regulamentului general
privind protectia datelor nr. 679/2016, semnatura nu va afisata pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R)
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CERERE DE DOBANDIRE A CALITATII DE
ARBITRU
1. Date personale solicitant/a:
Nume si prenume

___________________________________________________________________

Adresa domiciliu

___________________________________________________________________

Telefon si adresa email

___________________________________________________________________

Limbi straine vorbite

___________________________________________________________________

2. Continut solicitare si angajamente:
Prin prezenta cerere va solicit sa imi aprobati dobandirea calitatii de ARBITRU al Asociatiei Chinologice Romane,
in conditiile Regulamentului A.Ch.R. privind arbitrii, comisarii si secretarii chinologi, pentru:

□ competitii canine de frumusete (conformitate)
□ competitii canine de lucru

Ma angajez prin prezenta cerere ca voi respecta dispozitiile legale, statutele, regulamentele, hotararile, deciziile
si dispozitiile organelor de conducere, administrare si control ale Asociatiei Chinologice Romane si ale Federatiei
Chinologice Internationale.
3. Anexe:
Anexa 1 – Informare prelucrare date personale
Anexa 2 – Copie certificata act identitate solicitant/a
Anexa 3 – Curriculum vitae
Anexa 4 – Recomandari 3 arbitri internatonali
Anexa 5 – Recomandare asociatie teritoriala/club
Anexa 6 – Certificat de cazier judiciar
Anexa 7 – Dovada studiilor absolvite
Anexa 8 – Adeverinte activare prealabila ca secretar/comisar

□
□
□
□
□
□
□
□

4. Data semnarii cererii ziua _______ luna _____________________ anul _____________
5. Semnatura solicitant/a _____________________________
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ANEXA 1
la cererea de dobandire a calitatii de ARBITRU
INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Subscrisa Asociatia Chinologica Romana, referita in continuare prin acronimul A.Ch.R., cu sediul
social in Bucuresti, Sector 1, 010867, b-dul Dinicu Golescu nr. 37, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 70, cod unic de
inregistrare 7108760, adresa de corespondenta postala Bucuresti, Sector 1, O.P. 12, C.P. 262, adresa de posta
electronica office.achr@gmail.com, site oficial internet www.ach.ro, telefon (+4)021.314.37.63, prin prezenta va
informeaza despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul
D.C.P. si despre drepturile pe care le aveti in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor nr.
679/2016, referit in continuare prin acronimul G.D.P.R. si legislatia nationala privind protectia si securitatea
datelor personale.
2. Potrivit G.D.P.R., A.Ch.R. si membrii sai actioneaza ca "operatori asociati de date cu caracter
personal" in cadrul unui "grup de intreprinderi", in care A.Ch.R. este "intreprinderea care controleaza", iar
membrii A.Ch.R. sunt "intreprinderile afiliate/controlate", in ceea ce priveste: (i) desfasurarea activitatii
chinologice la nivel national, (ii) pregatirea continua, examinarea, evidenta si publicitatea arbitrilor, comisarilor,
secretarilor, handlerilor, atentatorilor, asistentilor si instructorilor de dresaj, crescatorilor inscrisi in listele A.Ch.R.,
in listele Federatiei Chinologice Internationale, referita in continuare prin acronimul F.C.I. si ale celorlalte federatii
internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati, (iii) furnizarea serviciilor in
domeniul chinologic persoanelor interesate (direct sau prin intermediul membrilor A.Ch.R. - inregistrari in Cartea
de origine, eliberarea, completarea si modificarea actelor de origine, a carnetelor de performanta, a diplomelor, a
certificatelor, a afixelor de crescator etc. -), (iv) organizarea de competitii canine si alte evenimente chinologice,
(v) respectarea obligatiilor legale stabilite in sarcina A.Ch.R. privind regimul de detinere al cainilor periculosi si
agresivi, prin efectuarea evaluarilor, inregistrarilor in Registrul de Evidenta a Cainilor Periculosi, Agresivi si
Utilitari, referit in continuare prin acronimul ”R.E.C.P.A.U.”, emiterea si eliberarea adeverintelor si efectuarea
constatarilor tehnico-stiintifice chinologice, (vi) respectarea obligatiilor legale stabilite in sarcina A.Ch.R. si a
membrilor sai privind obtinerea si detinerea de informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarii
lor reali si punerea lor la dispozitia organelor de control si a autoritatilor de supraveghere, la solicitarea acestora.
3. Pentru a asigura conformitatea prelucrarii D.C.P. cu dispozitiile legale nationale si comunitare,
Operatorii asociati au adoptat in temeiul dispozitiilor art. 26 GDPR, Acordul de prelucrare a datelor cu caracter
personal, anexa la Statutul A.Ch.R., disponibil pe site-ul de internet www.ach.ro
4. In conformitate cu legislatia nationala si europeana Operatorii asociati au obligatia de a administra in
conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, D.C.P. care le sunt sunt furnizate sau pe care le obtin
cu ocazia desfasurarii activitatilor curente.
5. In consecinta, conform Acordului incheiat intre Operatorii asociati si cu respectarea principiului
reducerii la minimum a prelucrarii D.C.P. prevazut de art. 5 alin. 1 G.D.P.R., va informam ca Operatorii asociati
sunt obligati sa prelucreze anumite D.C.P. ale persoanelor fizice, referite in continuare ”PERSOANE VIZATE”,
care au consimtit, in mod voluntar si neechivoc, sa furnizeze D.C.P. proprii in vederea dobandirii calitatii de
arbitru, comisar, secretar, handler, atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator, dupa caz, respectiv: (i)
numele si prenumele, (ii) adresa de domiciliu, (iii) numarul de telefon mobil, (iv) adresa de posta electronica, (v)
date bancare necesare efectuarii platilor/incasarilor, (vi) semnatura si (vii) orice alte D.C.P. ce rezulta din actele
de identitate sau documentele prezentate si retinute, in copie certificata, de catre Operatorii asociati, in conditiile
dreptului intern si al dreptului Uniunii Europene.
6. Scopurile prelucrarii D.C.P. sunt, dupa caz: (i) dobandirea si exercitarea de catre PERSOANELE
VIZATE a calitatii de arbitru, comisar, secretar, handler, atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator, dupa
caz, (ii) tinerea evidentei actualizate a PERSOANELOR VIZATE, (iii) incasarea sumelor de bani de la
PERSOANELE VIZATE, (iv) purtarea corespondentei cu PERSOANELE VIZATE, (v) indeplinirea obligatiei legale
de a raspunde solicitarilor autoritatilor si institutiilor publice, (vi) indeplinirea obligatiilor legale privind arhivarea.
7. Temeiul juridic al prelucrarii D.C.P. il constituie, dupa caz, dispozitiile dreptului intern sau al dreptului
Uniunii privind: (i) consimtamantul PERSOANELOR VIZATE, (ii) indeplinirea obligatiilor legale ale subscrisei, (iii)
realizarea drepturilor si intereselor legitime ale subscrisei privind probarea respectarii obligatiilor legale ale
subscrisei, (iv) informarea PERSOANELOR VIZATE cu privire la prelucrarea D.C.P.
8. Prelucrarea D.C.P. se face prin mijloace manuale si automatizate (computere, telefoane inteligente,
tablete, aplicatiile informatice de inscriere si evidenta aferente site-urilor oficiale de internet ale operatorilor
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asociati), fara insa a exista un proces decizional individual automatizat sau crearea de profiluri, in intelesul art. 4
pct. 4 si art. 22 G.D.P.R.
9. Prelucrarea D.C.P. se face (i) pe perioada anterioara dobandirii calitatii de arbitru, comisar, secretar,
handler, atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator, dupa caz, (ii) pe intreaga perioada in care
PERSOANELE VIZATE au calitatea de arbitru, comisar, secretar, handler, atentator, asistent si instructor de
dresaj, crescator, dupa caz,, precum si (iii) pe perioadele de stocare/pastrare/arhivare a documentelor contabile,
contractuale si a corespondentei, prevazute de dispozitiile legale.
10. D.C.P. prelucrate vor fi transmise tertilor care sunt implicati in executarea actului constitutiv,
statutului, hotararilor, deciziilor si regulamentelor A.Ch.R. si in indeplinirea de catre subscrisa a obligatiilor legale
mentionate la pct. 1, dupa caz. In plus, toate sau doar o parte din D.C.P. constand in (i) imaginea faciala, (ii)
nume si prenume, (iii) numar de telefon, (iv) adresa de email si (v) limbi vorbite vor fi facute publice pe site-urile
oficiale de internet ale Operatorilor asociati in cadrul listelor, precum si in cataloagele, in documentatiile de
arbitraj si in materialele de promovare a competitiilor canine si a altor evenimente chinologice organizate de
Operatorii asociati sub egida A.Ch.R. si F.C.I.
11. Persoanele vizate NU sunt obligate sa furnizeze D.C.P. si sa-si dea consimtamantul la prelucrarea
D.C.P., insa refuzul furnizarii lor are drept consecinta, dupa caz, (i) imposibilitatea purtarii corespondentei cu
PERSOANELE VIZATE, (ii) respingerea cererii de dobandire a calitatii de arbitru, comisar, secretar, handler,
atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator, dupa caz, ca inadmisibila, (iii) imposibilitatea examinarii, a
dobandirii si a exercitarii de catre PERSOANELE VIZATE a calitatii de arbitru, comisar, secretar, handler,
atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator, dupa caz, (iv) imposibilitatea publicarii D.C.P. ale
PERSOANELOR VIZATE pe site-urile oficiale de internet ale Operatorilor asociati, precum si in cataloagele,
documentatiile de arbitraj si materialele de promovare a competitiilor canine si a altor evenimente chinologice
organizate de Operatorii asociati sub egida A.Ch.R. si F.C.I. si (v) imposibilitatea eliberarii legitimatiilor care
atesta calitatea de arbitru, comisar, secretar, handler, atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator, dupa
caz.
12. Conform G.D.P.R., PERSOANELE VIZATE au urmatoarele drepturi: (i) dreptul la informare, prevazut
de art. 13 si 14 G.D.P.R., (ii) dreptul de retragere a consimtamantului acordat, prevazut de art. 13 alin. 2 lit. C si
art. 14 alin. 3 lit. D G.D.P.R., (iii) dreptul de acces la datele prelucrate, prevazut de art. 15 G.D.P.R., (iv) dreptul la
rectificarea D.C.P., prevazut de art. 16 G.D.P.R., (v) dreptul la stergerea D.C.P. (”dreptul de a fi uitat”), prevazut
de art. 17 G.D.P.R., (vi) dreptul la restrictionarea prelucrarii D.C.P., prevazut de art. 18 G.D.P.R., (vii) dreptul la
portabilitatea datelor, prevazut de art. 20 G.D.P.R., (viii) dreptul de a se opune prelucrarii D.C.P. (dreptul de
opozitie), prevazut de art. 21 G.D.P.R., (ix) dreptul de a depune plangeri la autoritatea de supraveghere,
prevazut de art. 77 G.D.P.R. Autoritatea de supraveghere romana este Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, b-dul g-ral Gh. Magheru nr. 28-30, cod
postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro, (x) dreptul la o
cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere, prevazut de art. 78 alin. 2 G.D.P.R.
13. Pentru informarea suplimentara sau exercitarea drepturilor conferite de G.D.P.R., PERSOANELE
VIZATE sunt incurajate sa contacteze in mod direct pe domnul Lucian Bagia, persoana de contact principala a
responsabilului cu protectia datelor, pe adresa de corespondenta electronica lucian.bagia@bagia.ro sau telefonic
la numarul 0722.358.392 si sa adreseze sesizari/plangeri autoritatii de supraveghere sau instantelor de judecata.
14. □ Doresc sa primesc, in mod automat, mesaje de reamintire si comunicari legate de dobandirea si
exercitarea calitatii de arbitru, comisar, secretar, handler, atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator,
dupa caz., prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui
operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de
comunicatii electronice destinate publicului.
Am fost informat ca refuzul meu are drept consecinta doar netransmiterea mesajelor si comunicarilor mai sus
mentionate
15. □ Doresc sa fiu inclus intr-un grup WhatsApp impreuna cu toti ceilalti arbitri, comisari, secretari,
handleri, atentatori, asistenti si instructori de dresaj, crescatori, dupa caz, care au fost de acord in acest sens,
pentru a transmite mesaje directe catre toate aceste persoane inscrise in grup, pentru a primi mesaje de la
celalalte persoane inscrise in acest grup, dar si pentru a primi mesaje de reamintire si comunicari legate de
dobandirea si exercitarea calitatii de arbitru, comisar, secretar, handler, atentator, asistent si instructor de dresaj,
crescator, dupa caz. Pentru includerea mea in acest grup imi exprim in mod neechivoc consimtamantul ca
numarul de telefon, numele si prenumele mele, precum si pictograma aferenta contului meu de WhatsApp sa fi
dezvaluite celorlalte persoane inscrise in acest grup.
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Am fost informat ca refuzul meu de a fi inclus in acest grup are drept consecinta doar imposibilitatea transmiterii
si a primirii de catre mine a mesajelor si comunicarilor mai sus mentionate.
Semnatura _________________________
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CERERE DE DOBANDIRE A CALITATII DE
COMISAR=SECRETAR
1. Date personale solicitant/a:
Nume si prenume

___________________________________________________________________

Adresa domiciliu

___________________________________________________________________

Telefon si adresa email

___________________________________________________________________

Limbi straine vorbite

___________________________________________________________________

2. Continut solicitare si angajamente:
Prin prezenta cerere va solicit sa imi aprobati dobandirea calitatii de COMISAR-SECRETAR al Asociatiei
Chinologice Romane, in conditiile Regulamentului A.Ch.R. privind arbitrii, comisarii si secretarii chinologi, pentru:

□ competitii canine de frumusete (conformitate)
□ competitii canine de lucru

Ma angajez prin prezenta cerere ca voi respecta dispozitiile legale, statutele, regulamentele, hotararile, deciziile
si dispozitiile organelor de conducere, administrare si control ale Asociatiei Chinologice Romane si ale Federatiei
Chinologice Internationale.
3. Anexe:

□
□
□
□
□
□

Anexa 1 – Informare prelucrare date personale
Anexa 2 – Copie certificata act identitate solicitant/a
Anexa 3 – Curriculum vitae
Anexa 4 – Recomandare asociatie teritoriala/club
Anexa 5 – Certificat de cazier judiciar
Anexa 6 – Dovada studiilor absolvite

4. Data semnarii cererii ziua _______ luna _____________________ anul _____________
5. Semnatura solicitant/a _____________________________

ANEXA 1
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la cererea de dobandire a calitatii de COMISAR-SECRETAR
INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Subscrisa Asociatia Chinologica Romana, referita in continuare prin acronimul A.Ch.R., cu sediul
social in Bucuresti, Sector 1, 010867, b-dul Dinicu Golescu nr. 37, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 70, cod unic de
inregistrare 7108760, adresa de corespondenta postala Bucuresti, Sector 1, O.P. 12, C.P. 262, adresa de posta
electronica office.achr@gmail.com, site oficial internet www.ach.ro, telefon (+4)021.314.37.63, prin prezenta va
informeaza despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul
D.C.P. si despre drepturile pe care le aveti in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor nr.
679/2016, referit in continuare prin acronimul G.D.P.R. si legislatia nationala privind protectia si securitatea
datelor personale.
2. Potrivit G.D.P.R., A.Ch.R. si membrii sai actioneaza ca "operatori asociati de date cu caracter
personal" in cadrul unui "grup de intreprinderi", in care A.Ch.R. este "intreprinderea care controleaza", iar
membrii A.Ch.R. sunt "intreprinderile afiliate/controlate", in ceea ce priveste: (i) desfasurarea activitatii
chinologice la nivel national, (ii) pregatirea continua, examinarea, evidenta si publicitatea arbitrilor, comisarilor,
secretarilor, handlerilor, atentatorilor, asistentilor si instructorilor de dresaj, crescatorilor inscrisi in listele A.Ch.R.,
in listele Federatiei Chinologice Internationale, referita in continuare prin acronimul F.C.I. si ale celorlalte federatii
internationale cu profil chinologic si/sau sportiv la care Operatorii asociati sunt afiliati, (iii) furnizarea serviciilor in
domeniul chinologic persoanelor interesate (direct sau prin intermediul membrilor A.Ch.R. - inregistrari in Cartea
de origine, eliberarea, completarea si modificarea actelor de origine, a carnetelor de performanta, a diplomelor, a
certificatelor, a afixelor de crescator etc. -), (iv) organizarea de competitii canine si alte evenimente chinologice,
(v) respectarea obligatiilor legale stabilite in sarcina A.Ch.R. privind regimul de detinere al cainilor periculosi si
agresivi, prin efectuarea evaluarilor, inregistrarilor in Registrul de Evidenta a Cainilor Periculosi, Agresivi si
Utilitari, referit in continuare prin acronimul ”R.E.C.P.A.U.”, emiterea si eliberarea adeverintelor si efectuarea
constatarilor tehnico-stiintifice chinologice, (vi) respectarea obligatiilor legale stabilite in sarcina A.Ch.R. si a
membrilor sai privind obtinerea si detinerea de informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarii
lor reali si punerea lor la dispozitia organelor de control si a autoritatilor de supraveghere, la solicitarea acestora.
3. Pentru a asigura conformitatea prelucrarii D.C.P. cu dispozitiile legale nationale si comunitare,
Operatorii asociati au adoptat in temeiul dispozitiilor art. 26 GDPR, Acordul de prelucrare a datelor cu caracter
personal, anexa la Statutul A.Ch.R., disponibil pe site-ul de internet www.ach.ro
4. In conformitate cu legislatia nationala si europeana Operatorii asociati au obligatia de a administra in
conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, D.C.P. care le sunt sunt furnizate sau pe care le obtin
cu ocazia desfasurarii activitatilor curente.
5. In consecinta, conform Acordului incheiat intre Operatorii asociati si cu respectarea principiului
reducerii la minimum a prelucrarii D.C.P. prevazut de art. 5 alin. 1 G.D.P.R., va informam ca Operatorii asociati
sunt obligati sa prelucreze anumite D.C.P. ale persoanelor fizice, referite in continuare ”PERSOANE VIZATE”,
care au consimtit, in mod voluntar si neechivoc, sa furnizeze D.C.P. proprii in vederea dobandirii calitatii de
arbitru, comisar, secretar, handler, atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator, dupa caz, respectiv: (i)
numele si prenumele, (ii) adresa de domiciliu, (iii) numarul de telefon mobil, (iv) adresa de posta electronica, (v)
date bancare necesare efectuarii platilor/incasarilor, (vi) semnatura si (vii) orice alte D.C.P. ce rezulta din actele
de identitate sau documentele prezentate si retinute, in copie certificata, de catre Operatorii asociati, in conditiile
dreptului intern si al dreptului Uniunii Europene.
6. Scopurile prelucrarii D.C.P. sunt, dupa caz: (i) dobandirea si exercitarea de catre PERSOANELE
VIZATE a calitatii de arbitru, comisar, secretar, handler, atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator, dupa
caz, (ii) tinerea evidentei actualizate a PERSOANELOR VIZATE, (iii) incasarea sumelor de bani de la
PERSOANELE VIZATE, (iv) purtarea corespondentei cu PERSOANELE VIZATE, (v) indeplinirea obligatiei legale
de a raspunde solicitarilor autoritatilor si institutiilor publice, (vi) indeplinirea obligatiilor legale privind arhivarea.
7. Temeiul juridic al prelucrarii D.C.P. il constituie, dupa caz, dispozitiile dreptului intern sau al dreptului
Uniunii privind: (i) consimtamantul PERSOANELOR VIZATE, (ii) indeplinirea obligatiilor legale ale subscrisei, (iii)
realizarea drepturilor si intereselor legitime ale subscrisei privind probarea respectarii obligatiilor legale ale
subscrisei, (iv) informarea PERSOANELOR VIZATE cu privire la prelucrarea D.C.P.
8. Prelucrarea D.C.P. se face prin mijloace manuale si automatizate (computere, telefoane inteligente,
tablete, aplicatiile informatice de inscriere si evidenta aferente site-urilor oficiale de internet ale operatorilor
asociati), fara insa a exista un proces decizional individual automatizat sau crearea de profiluri, in intelesul art. 4
pct. 4 si art. 22 G.D.P.R.
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9. Prelucrarea D.C.P. se face (i) pe perioada anterioara dobandirii calitatii de arbitru, comisar, secretar,
handler, atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator, dupa caz, (ii) pe intreaga perioada in care
PERSOANELE VIZATE au calitatea de arbitru, comisar, secretar, handler, atentator, asistent si instructor de
dresaj, crescator, dupa caz,, precum si (iii) pe perioadele de stocare/pastrare/arhivare a documentelor contabile,
contractuale si a corespondentei, prevazute de dispozitiile legale.
10. D.C.P. prelucrate vor fi transmise tertilor care sunt implicati in executarea actului constitutiv,
statutului, hotararilor, deciziilor si regulamentelor A.Ch.R. si in indeplinirea de catre subscrisa a obligatiilor legale
mentionate la pct. 1, dupa caz. In plus, toate sau doar o parte din D.C.P. constand in (i) imaginea faciala, (ii)
nume si prenume, (iii) numar de telefon, (iv) adresa de email si (v) limbi vorbite vor fi facute publice pe site-urile
oficiale de internet ale Operatorilor asociati in cadrul listelor, precum si in cataloagele, in documentatiile de
arbitraj si in materialele de promovare a competitiilor canine si a altor evenimente chinologice organizate de
Operatorii asociati sub egida A.Ch.R. si F.C.I.
11. Persoanele vizate NU sunt obligate sa furnizeze D.C.P. si sa-si dea consimtamantul la prelucrarea
D.C.P., insa refuzul furnizarii lor are drept consecinta, dupa caz, (i) imposibilitatea purtarii corespondentei cu
PERSOANELE VIZATE, (ii) respingerea cererii de dobandire a calitatii de arbitru, comisar, secretar, handler,
atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator, dupa caz, ca inadmisibila, (iii) imposibilitatea examinarii, a
dobandirii si a exercitarii de catre PERSOANELE VIZATE a calitatii de arbitru, comisar, secretar, handler,
atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator, dupa caz, (iv) imposibilitatea publicarii D.C.P. ale
PERSOANELOR VIZATE pe site-urile oficiale de internet ale Operatorilor asociati, precum si in cataloagele,
documentatiile de arbitraj si materialele de promovare a competitiilor canine si a altor evenimente chinologice
organizate de Operatorii asociati sub egida A.Ch.R. si F.C.I. si (v) imposibilitatea eliberarii legitimatiilor care
atesta calitatea de arbitru, comisar, secretar, handler, atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator, dupa
caz.
12. Conform G.D.P.R., PERSOANELE VIZATE au urmatoarele drepturi: (i) dreptul la informare, prevazut
de art. 13 si 14 G.D.P.R., (ii) dreptul de retragere a consimtamantului acordat, prevazut de art. 13 alin. 2 lit. C si
art. 14 alin. 3 lit. D G.D.P.R., (iii) dreptul de acces la datele prelucrate, prevazut de art. 15 G.D.P.R., (iv) dreptul la
rectificarea D.C.P., prevazut de art. 16 G.D.P.R., (v) dreptul la stergerea D.C.P. (”dreptul de a fi uitat”), prevazut
de art. 17 G.D.P.R., (vi) dreptul la restrictionarea prelucrarii D.C.P., prevazut de art. 18 G.D.P.R., (vii) dreptul la
portabilitatea datelor, prevazut de art. 20 G.D.P.R., (viii) dreptul de a se opune prelucrarii D.C.P. (dreptul de
opozitie), prevazut de art. 21 G.D.P.R., (ix) dreptul de a depune plangeri la autoritatea de supraveghere,
prevazut de art. 77 G.D.P.R. Autoritatea de supraveghere romana este Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, b-dul g-ral Gh. Magheru nr. 28-30, cod
postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro, (x) dreptul la o
cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere, prevazut de art. 78 alin. 2 G.D.P.R.
13. Pentru informarea suplimentara sau exercitarea drepturilor conferite de G.D.P.R., PERSOANELE
VIZATE sunt incurajate sa contacteze in mod direct pe domnul Lucian Bagia, persoana de contact principala a
responsabilului cu protectia datelor, pe adresa de corespondenta electronica lucian.bagia@bagia.ro sau telefonic
la numarul 0722.358.392 si sa adreseze sesizari/plangeri autoritatii de supraveghere sau instantelor de judecata.
14. □ Doresc sa primesc, in mod automat, mesaje de reamintire si comunicari legate de dobandirea si
exercitarea calitatii de arbitru, comisar, secretar, handler, atentator, asistent si instructor de dresaj, crescator,
dupa caz., prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui
operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de
comunicatii electronice destinate publicului.
Am fost informat ca refuzul meu are drept consecinta doar netransmiterea mesajelor si comunicarilor mai sus
mentionate
15. □ Doresc sa fiu inclus intr-un grup WhatsApp impreuna cu toti ceilalti arbitri, comisari, secretari,
handleri, atentatori, asistenti si instructori de dresaj, crescatori, dupa caz, care au fost de acord in acest sens,
pentru a transmite mesaje directe catre toate aceste persoane inscrise in grup, pentru a primi mesaje de la
celalalte persoane inscrise in acest grup, dar si pentru a primi mesaje de reamintire si comunicari legate de
dobandirea si exercitarea calitatii de arbitru, comisar, secretar, handler, atentator, asistent si instructor de dresaj,
crescator, dupa caz. Pentru includerea mea in acest grup imi exprim in mod neechivoc consimtamantul ca
numarul de telefon, numele si prenumele mele, precum si pictograma aferenta contului meu de WhatsApp sa fi
dezvaluite celorlalte persoane inscrise in acest grup.
Am fost informat ca refuzul meu de a fi inclus in acest grup are drept consecinta doar imposibilitatea transmiterii
si a primirii de catre mine a mesajelor si comunicarilor mai sus mentionate.
Semnatura _________________________
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CONTRACT CIVIL
PRESTARE ACTIVITATI DE ARBITRAJ CHINOLOGIC
ARTICOLUL 1 – PARTILE CONTRACTANTE
1. Asociatia _____________________________________________________, prin reprezentant legal –
presedinte – doamna/domnul ______________________________,
cu sediul social in jud./sector
________________________, loc. ________________________________, str. _________________________,
nr. ____, bl____, sc. ____, et ____, ap. ____, cod de inregistrare fiscala ______________________, email
________________________________, telefon ____________________, referita in continuare drept Beneficiar
si
2.
Doamna/Domnul
_________________________________________________________________,
domiciliat/a in jud./sector ____________________________, loc. _____________________________________,
str. ________________________________, nr. ____, bl____, sc. ____, et ____, ap. ____, email
___________________________________, telefon ____________________, referit in continuare drept Arbitru.
ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Arbitrul va desfasura activitati de arbitraj la competitiile canine organizate de Beneficiar sub egida A.Ch.R., in
perioada ________________________________, in locatia/locatiile aprobate de A.Ch.R.
ARTICOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI
1. Contractul isi produce efectele pana la sfarsitul primei zile calendaristice ulterioare perioadei mai susmentionate.
ARTICOLUL 4 – REMUNERATIA, CHELTUIELILE DE DEPLASARE, IMPOZITELE
1. Remuneratia bruta cuvenita Arbitrului este de:
a)
50 eur pentru fiecare zi in care acesta desfasoara activitati de arbitraj;
b)
1 eur pentru fiecare caine, incepand cu cel de-al 70-lea caine inscris in competitie,
c)
50 euro pentru fiecare zi de calatorie inspre si de la locatia in care se vor desfasura competitiile canine.
2. Cheltuielile de deplasare brute cuvenite Arbitrului sunt cele stabilite de Regulamentul A.Ch.R. privind arbitrii,
comisiarii si secretarii chinologi
3. Potrivit dispozitiilor art. 114 alin. 1 lit. G din Codul fiscal, sunt asimilate veniturilor din alte surse si sunt supuse
impozitului pe venit:
a)
remuneratia bruta cuvenita Arbitrului,
b)
acea parte a cheltuielilor de deplasare care depaseste contravaloarea a 7,5 litri de carburant pentru
fiecare 100 km, conform prevederilor art. 7 din HG 714/2018, raportate la dispozitiile art. 76 alin.2 lit. K par.(i) din
Codul fiscal.
4. Conform prevederilor art. 115 alin. 1 din Codul fiscal, Asociatia are obligatia calcularii si retinerii la sursa a unui
impozit pe venit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra veniturilor de mai sus; impozitul calculat si retinut
reprezinta impozit final; impozitul astfel retinut se plateste de catre Asociatie la bugetul de stat pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
5. Pe cale de consecinta, Asociatia are obligatia platii catre Arbitru doar a veniturilor nete, care reprezinta
diferenta dintre veniturile brute si impozitul pe venit.
6. Pentru Arbitrul cu domiciliul in Romania, platile se efectueaza in echivalent lei la cursul BNR din ziua platii.
ARTICOLUL 5 – INSTRUCTIUNI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Arbitrul se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal de care ia la cunostinta cu ocazia executarii
prezentului contract numai conform politicilor, procedurilor si deciziilor A.Ch.R. in acest domeniu si in special:
a)
sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor cu caracter personal ,
b)
fara acordul prealabil organizatorului, exprimat numai in scris, sa nu faca publice, sa nu copieze, sa nu
fotografieze, sa nu stocheze, sa nu transfere, sa nu divulge, sa nu altereze, sa nu stearga, sa nu distruga
inscrisurile si/sau echipamentele ce contin date cu caracter personal sau baze de date cu caracter personal la
care au acces
ARTICOLUL 6 – INCHEIEREA CONTRACTULUI
1. Prezentul contract a fost incheiat in jud./sector ________________________, loc.
____________________________________, astazi, _____________________, in doua exemplare originale.
Semnatura reprezentant legal Beneficiar
Semnatura Arbitru
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________________________

________________________
CONTRACT CIVIL
PRESTARE ACTIVITATI DE COMISARIAT-SECRETARIAT CHINOLOGIC

ARTICOLUL 1 – PARTILE CONTRACTANTE
1. Asociatia _____________________________________________________, prin reprezentant legal –
presedinte – doamna/domnul ______________________________,
cu sediul social in jud./sector
________________________, loc. ________________________________, str. _________________________,
nr. ____, bl____, sc. ____, et ____, ap. ____, cod de inregistrare fiscala ______________________, email
________________________________, telefon ____________________, referita in continuare drept Beneficiar
si
2.
Doamna/Domnul
_________________________________________________________________,
domiciliat/a in jud./sector ____________________________, loc. _____________________________________,
str. ________________________________, nr. ____, bl____, sc. ____, et ____, ap. ____, email
___________________________________, telefon ____________________, referit in continuare drept
Comisar.
ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Comisarul va desfasura activitati de comisariat-secretariat la competitiile canine organizate de Beneficiar sub
egida A.Ch.R., in perioada ________________________________, in locatia/locatiile aprobate de A.Ch.R.
ARTICOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI
1. Contractul isi produce efectele pana la sfarsitul primei zile calendaristice ulterioare perioadei mai susmentionate.
ARTICOLUL 4 – REMUNERATIA, CHELTUIELILE DE DEPLASARE, IMPOZITELE
1. Remuneratia bruta cuvenita Comisarului este de:
a)
30 eur pentru fiecare zi in care acesta desfasoara activitati de comisariat-secretariat;
b)
0,15 eur pentru fiecare caine, incepand cu cel de-al 70-lea caine inscris in competitie,
c)
30 euro pentru fiecare zi de calatorie inspre si de la locatia in care se vor desfasura competitiile canine.
2. Cheltuielile de deplasare brute cuvenite Comisarului sunt cele stabilite de Regulamentul A.Ch.R. privind arbitrii,
comisiarii si secretarii chinologi.
3. Potrivit dispozitiilor art. 114 alin. 1 lit. G din Codul fiscal, sunt asimilate veniturilor din alte surse si sunt supuse
impozitului pe venit:
a)
remuneratia bruta cuvenita Comisarului,
b)
acea parte a cheltuielilor de deplasare care depaseste contravaloarea a 7,5 litri de carburant pentru
fiecare 100 km, conform prevederilor art. 7 din HG 714/2018, raportate la dispozitiile art. 76 alin.2 lit. K par.(i) din
Codul fiscal.
4. Conform prevederilor art. 115 alin. 1 din Codul fiscal, Asociatia are obligatia calcularii si retinerii la sursa a unui
impozit pe venit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra veniturilor de mai sus; impozitul calculat si retinut
reprezinta impozit final; impozitul astfel retinut se plateste de catre Asociatie la bugetul de stat pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
5. Pe cale de consecinta, Asociatia are obligatia platii catre Arbitru doar a veniturilor nete, care reprezinta
diferenta dintre veniturile brute si impozitul pe venit.
6. Pentru Comisarul cu domiciliul in Romania, platile se efectueaza in echivalent lei la cursul BNR din ziua platii.
ARTICOLUL 5 – INSTRUCTIUNI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Arbitrul se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal de care ia la cunostinta cu ocazia executarii
prezentului contract numai conform politicilor, procedurilor si deciziilor A.Ch.R. in acest domeniu si in special:
a)
sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor cu caracter personal ,
b)
fara acordul prealabil organizatorului, exprimat numai in scris, sa nu faca publice, sa nu copieze, sa nu
fotografieze, sa nu stocheze, sa nu transfere, sa nu divulge, sa nu altereze, sa nu stearga, sa nu distruga
inscrisurile si/sau echipamentele ce contin date cu caracter personal sau baze de date cu caracter personal la
care au acces
ARTICOLUL 6 – INCHEIEREA CONTRACTULUI
1. Prezentul contract a fost incheiat

in
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jud./sector

________________________,

loc.

____________________________________, astazi, _____________________, in doua exemplare originale.
Semnatura reprezentant legal Beneficiar
Semnatura Arbitru
________________________
________________________
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