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REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL COLEGIULUI DE 
ARBITRI (CA) AL ASOCIAŢIEI CHINOLOGICE ROMÂNE 

 
 
 
 
 I. ORGANELE COLEGIULUI DE ARBITRI  
 
1. Membrii Colegiul de Arbitri (C.A.) sunt toţi arbitrii atestaţi de cãtre C.A. 
al A.Ch.R., care îndeplinesc toate condiţiile statutare şi regulamentare 
pentru a activa ca arbitru chinolog naţional sau internaţional de 
frumuseţe şi/sau probe muncã/vânãtoare, fiind membrii înr-o organizatie 
recunoscutã, membrã  A.Ch.R. 
2. Membrii C.A. au dreptul de a acorda asistenţă tehnicã pentru 
desfãşurarea  manifestãrilor  chinologice. 
3. C.A. este condus de cãtre un preşedinte, un vicepreşedinte, 2 
responsabili pentru activitãţi de muncã, respectiv vânãtoare, şi are un 
secretar tehnic, numit de cãtre preşedintele C.A. 
C.A. funcţioneazã în conformitate cu normele F.C.I. şi A.Ch.R., are 
autonomie internã şi este un organism subordonat Asociaţiei Chinologice 
Române. 
4. Plenara C.A. are atribuţia de a alege Preşedintele C.A., Vicepreşedintele 
C.A., doi responsabili pentru probele de muncă şi vânătoare şi Comisia de 
Disciplinã a C.A., formatã din 5 (cinci) membrii, care va funcţiona în 
conformitate cu Regulamentul Comisiei de Disciplinã al C.A. aprobat de 
cãtre Plenara C.A.   
În momentul depunerii unei sesizări pentru Comisia de Disciplină a 
Colegiului de Arbitrii, cel ce a formulat sesizarea va achita  o taxă de 300 
RON, urmînd ca suma sã fie restituitã în cazul în care se va dovedi cã 
sesizarea este întemeiatã.   
5. Orice abatere a membrilor C.A. va fi soluţionatã în temeiul 
regulamentului Comisiei de Disciplinã al C.A. 
 

 II.                ATRIBUŢIILE MEMBRILOR C.A. 
 
6. Arbitrii chinologi au ca principalã activitate arbitrajul câinilor în 
expoziţiile de frumuseţe şi/sau la diferite competiţii de muncã/ vanatoare.  
7. Arbitrul este suveran în ringul  sãu de arbitrare. Constituie încãlcare a 
regulamentului orice intervenţie sau încercare de influenţare a arbitrului 
pe parcursul competiţiilor.  
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8. Poate deveni arbitru chinolog orice membru A.Ch.R. care îndeplineste 
urmãtoarele condiţii: 
a) este major; 
b) este cetãţean român sau  strãin, rezident în România; 
c) este membru cotizant într-o organizaţie chinologicã recunoscutã de 
cãtre A.Ch.R. şi are o vechime de cel puţin 5 ani într-o astfel de 
organizaţie; 
d) este crescãtor, instructor sau membru activ într-o organizaţie membrã 
A.Ch.R. cu rezultate ce atestã temeinice cunoştinţe chinologice; 
e) are cel puţin studii medii; 
f) nu are cazier judiciar; 
g) a absolvit examenele de atestare necesare si este recunoscut de C.A. ca 
arbitru chinolog de frumuseţe şi/sau muncã şi / sau vânãtoare. 
 9. C.A.  elibereazã pentru membrii sãi carnete de arbitru numerotate. 
10. Arbitrii chinologi pot oficia la manifestãrile chinologice organizate de 
cãtre A.Ch.R. numai pe baza unei delegaţii emise de cãtre C.A. 
11. La toate manifestãrile chinologice organizate de cãtre A.Ch.R., 
conducerea C.A. va desemna un arbitru coordonator ce va fi responsabil 
de buna desfãşurare a întregii manifestãri din punct de vedere al 
arbitrajelor. 
12. Arbitrul coordonator al unei manifestãri chinologice are dreptul, în 
cazuri excepţionale, sã solicite verbal un arbitru pentru a oficia la o 
manifestare chinologicã, dar numai în cazul în care arbitrul delegat iniţial 
se aflã în imposibilitate de a oficia. Arbitrul coordonator va avea obligaţia 
de a comunica  ulterior, în scris, C.A. motivul solicitãrii unui alt arbitrul 
decât cel desemnat iniţial. 
13. Arbitrul chinolog, în exercitarea atribuţiilor,  trebuie întotdeauna sã 
procedeze în concordanţã cu regulamentul F.C.I. pentru arbitrii de 
expoziţie şi/sau munca şi cu respectarea a regulamentelor şi hotãrârilor 
A.Ch.R. în vigoare. 
 

 III.             CONDUCEREA OPERATIVA A C.A. 
 

 a. PREŞEDINTELE C.A. 
 
14. Preşedintele C.A. este ales de Plenara C.A. pe o perioadã de 4 ani şi 
este confirmat de  Consiliul Director al A.Ch.R. 
15. Preşedintele C.A. reprezintã C.A. în relaţiile cu membrii A.Ch.R., ţine 
legãtura cu Consiliul Director  şi angajeazã C.A. în legãturile sale cu 
asociaţiile membre F.C.I. din alte ţãri. 
16. Preşedintele C.A. convoacã cel puţin o datã pe an şedinţele ordinare 
precum şi cele extraordinare ale C.A. ori de câte ori este nevoie. 
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17. Preşedintele C.A.  convoacã întrunirile de reciclare ale arbitrilor. 
18. Preşedintele C.A. va delega arbitrii la competiţiile canine naţionale şi 
internaţionale organizate de A.Ch.R. la solicitarea organizatorilor (asociaţii 
sau cluburi). 
19. Preşedintele C.A. depune şi prezintã anual Consiliului Director al 
A.Ch.R. raportul anual de activitate al Colegiului de Arbitri. 
 

 b. VICEPREŞEDINTELE  C.A. 
 
20. Vicepreşedintele C.A. este ales de Plenara C.A. pe o perioadã de 4 ani 
si este confirmat de Consiliul Director al A.Ch.R. 
21. Vicepreşedintele C.A. împreunã cu Preşedintele C.A. asigurã 
conducerea operativã a C.A. în cadrul competiţiilor naţionale şi 
internaţionale. 
22. Vicepreşedintele preia toate atribuţiile Preşedintelui C.A. în cazul 
indisponibilitãţii acestuia. 
23. Vicepreşedintele C.A. rãspunde de organizare cursurilor şi seminariilor 
de pregãtire chinologicã a candidaţilor şi arbitrilor A.Ch.R. 
 

 c. RESPONSABILI PENTRU ACTIVITÃŢILE DE MUNCÃ ŞI VÂNÃTOARE 
 
24. Plenara C.A. va alege din rândul membrilor sãi  doi responsabili 
calificaţi pentru competiţiile de muncã şi vânãtoare propuşi de către 
membrii C.A. atestaţi pentru probe de muncă, respectiv vânătoare. 
25. Aceşti responsabili vor avea ca principale atribuţiuni formarea şi 
pregãtirea candidaţilor şi arbitrilor de muncã şi vânãtoare. 
26. Ei  vor sprijini în domeniile respective de activitate conducerea C.A. 
 

 d. SECRETARUL TEHNIC AL C.A.  
 
27. Secretarul tehnic al C.A. va asigura activitatea de secretariat a C.A. 
28. Secretarul tehnic al C.A. va fi angajat şi remunerat de cãtre A.Ch.R. în 
baza statutului, regulamentelor şi hotãrârilor A.Ch.R. şi a legislaţiei în 
vigoare. 
29. Secretarul tehnic al C.A. nu poate substitui conducerea C.A. în 
absolut nici o situaţie. 
 

 IV.              ATESTAREA ARBITRILOR CHINOLOGI 
 
30. Numai C.A. al A.Ch.R. este competent sã formeze şi sã ateste arbitrii 
chinologi naţionali şi internaţionali îndreptãţiţi a oficia la manifestaţiile 
chinologice naţionale şi internaţionale organizate sub egida A.Ch.R. şi 
F.C.I. 
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31. Formarea arbitrilor de expoziţie şi de muncã se va face în baza 
prevederilor regulamentului F.C.I. pentru arbitrii de expoziţie şi de muncã 
(utilitare şi vânãtoare) şi a regulamentelor naţionale aprobate de cãtre 
A.Ch.R. 
32. Poate deveni arbitru chinolog orice membru al unei organizaţii 
membre A.Ch.R. care îndeplineşte prevederile art. 8 din prezentul 
regulament. Data cursurilor de pregãtire şi examenelor de arbitri vor fi 
fixate de cãtre conducerea C.A. care va proceda la convocarea lectorilor, 
candidaţilor sau a comisiei de examinare.  Preşedintele Comisiei de 
examinare este preşedintele C.A. sau o persoanã desemnatã de acesta. 
33. Pentru a fi recunoscut de cãtre FCI ca Arbitru de expoziţii 
internaţionale de frumuseţe, muncã şi vânãtoare, candidatul ce urmeazã a 
susţine examenul pentru prima sau primele sale rase trebuie sã 
îndeplineascã condiţiile prevãzute în art. 8 lit. „a – g” al prezentului 
regulament, cu urmãtoarele precizãri: 
a) Vechimea de 5 (cinci) ani într-o organizaţie chinologicã va conta în 
dovedirea: exercitãrii activitãţii de crescãtor dispunând de propriul  afix 
înregistrat şi posesia de câini înscrişi în cartea de origine a ţãrii sale sau 
sã probeze cã a obţinut rezultate în calitate de expozant pe o perioadã de 
cel puţin cinci ani ori cã a fost implicat de o manierã activã şi responsabilã 
în mediul chinologic pe o perioadã de cel puţin cinci ani. 
b) examenul de atestare constã într-un test scris şi oral care sã permitã 
candidatului sã demonstreze cã posedã cunoştinţe suficiente în 
urmãtoarele materii:  

1. Anatomie, morfologie şi mişcarea câinilor;  
2. Geneticã, sãnãtate şi temperament; 
3. Cunoşterea standardului/standardelor de rasã; 
4. Comportamentul arbitrului, principii şi tehnici de arbitraj;  
5. Regulamentul national de expoziţii şi alte regulamente naţionale;  
6. Regulamentul expoziţiilor F.C.I. şi alte regulamente.  

c) Se declarã absolvent al examenelor de atestare, urmând a fi recunoscut 
de C.A., candidatul care a obţinut cel puţin media 7.    
O cunoaştere aprofundatã a rasei este unul dintre factorii esenţiali în 
arbitraj şi un arbitru calificat trebuie sã stãpâneascã (sã cunoascã) perfect 
standardul rasei F.C.I. astfel încât sã ia o decizie bazatã pe cunoaşterea 
rasei arbitrate. 
Formarea practicã are ca scop sprijinirea candidatului în acumularea de 
cunoştinţe şi înţelegerea aprofundatã a rasei/raselor, regulamentelor cât 
şi a procedurilor de ring.  Ea constã în participarea la mai multe expoziţii 
în cursul cãrora, candidatul sã primeascã o formare adecvatã astfel încât 
sã poatã reuşi testul scris si oral.  
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Formarea practicã trebuie sã fie supravegheatã de cãtre arbitrii de 
expoziţii F.C.I. de frumuseţe şi/sau de muncã şi/sau vânătoare 
recunoscuţi şi cu o bogată experienţă. Candidatul trebuie sã redacteze 
rapoarte asupra câinilor ce se vor  arbitra în timpul formãrii sale şi sã le 
înmâneze arbitrului/arbitrilor menţionat/mentionaţi mai sus. 
Acesta/aceştia din urmã va/vor evalua cunoştinţele candidatului de 
arbitru, maniera sa de a arbitra şi comportamentul sãu şi va/vor 
comunica aceste informaţii comisiei de examinare desemnate.  
Candidaţii de arbitri vor trebui pe parcursul a cel mult 2 ani sã efectueze 5 
asistenţe ca secretar sau ca şi comisar de ring şi 5 asistenţe ca asistent de 
arbitru. 
Candidatul va fi obligat în calitate de asistent de arbitru sã întocmeascã 
cel puţin un buletin de arbitraj scris în cadrul fiecãrei expoziţii pentru 
fiecare rasã solicitatã a-i fi recunoscutã în competenţã. Aceasta prevedere 
este valabila şi în cazul extinderilor de competenta. 
Candidatul de arbitru trebuie sa efectueze cel putin cinci asistente de 
arbitraj pe langa arbitrii atestaţi înainte de a putea participa la examenul 
final de atestare şi va ataşa şi cele cinci dovezi scrise că a efectuat cinci 
asistenţe în ring asumând funcţia de secretar sau comisar de ring.   
Din momentul în care a fost numit arbitru de expoziţii de frumuseţe 
şi/sau munca şi/sau vânãtoare, candidatul trebuie sã arbitreze în ţara sa 
de origine pe o perioadã de cel puţin doi ani  rasa/rasele pentru care a fost 
aprobat înainte de a putea arbitra în expoziţii F.C.I. (C.A.C.I.B.) ce se 
desfãşoarã în afara ţãrii de reşedinţã.    
Distinct de aceste criterii, includerea unui arbitru pe lista arbitrilor F.C.I. 
este condiţionatã şi de cunoaşterea de cãtre arbitru a unei limbi de 
circulaţie internaţionalã, dovadã  ce se va face prin absolvirea testului 
organizat de comisia desmnatã de C.A. 
Este de datoria A.Ch.R., în calitatea sa de membru F.C.I., de a nu include 
pe lista arbitrilor F.C.I., decât persoanele ce îndeplinesc criteriile de mai 
sus. De asemenea, A.Ch.R. trebuie sã ţinã la zi aceastã listã astfel încât 
orice informaţie referitoare la arbitri sã parvinã în fiecare an la 
Secretariatul F.C.I. 
 

 V.                 RASE SUPLIMENTARE (EXTINDERE DE COMPETENŢÃ) 
 
34. Arbitri de expoziţii, deja aprobaţi pentru una sau mai multe rase 
dintr-o grupã, indiferent care ar fi aceasta şi care doresc sã-şi extindã 
competenţa pentru alte rase trebuie sã facã o cerere scrisã, urmatã de o 
formare practicã ce constă în efectuarea de trei asistenţe în ring pe langă 
arbitri atestaţi pentru rasa/rasele respective  şi sã reuşeascã un examen 
oral asupra standardului rasei/raselor în discuţie.   
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În cazul solicitării de extindere pentru rase ce nu se pot arbitra în 
expoziţiile din tară, candidatul va redacta o lucrare scrisă despre 
rasa/rasele respective şi va susţine un examen oral în faţa comisiei de 
examinare. Lucrarea scrisă va fi depusă la secretariatul C.A. cu cel putin 
14 zile înainte de examen. 
35. Candidatul ce a solicitat extindere de competenţã trebuie sã reuşeascã 
un examen oral aprofundat asupra standardului/standardelor rasei/ 
raselor pe care doreşte sã o/le arbitreze şi să obţină la acest examen cel 
puţin nota 8.   
 

 VI.              DEFINIREA CATEGORIILOR DE ARBITRI DE EXPOZIŢII ÎN 
CADRUL F.C.I. 
  
36. Un arbitru de expoziţie de frumuseţe şi/sau muncã şi/sau vânãtoare, 
în conformitate cu prevederile F.C.I. poate fi :  

 a) Arbitru de rasã  (ce arbitrează una sau mai multe rase) 
 b) Arbitru de grupã  (ce arbitrează una sau mai multe grupe) 
 c) Arbitru all round (ce arbitreazã toate rasele) 

d)     Arbitru de muncã 
e)     Arbitru de vânãtoare  
A.Ch.R. trebuie sã trimitã la FCI informaţii detaliate cu privire la toţi 
arbitri autorizaţi sã oficieze în afara ţãrii de reşedinţã. 
37. Un arbitru de rasã este o persoanã aprobatã de A.Ch.R. pentru a 
arbitra una sau mai multe rase.     
Un arbitru de grupã este o persoanã aprobatã de A.Ch.R. pentru a arbitra 
la nivelul competiţiilor de grupe, una sau mai multe grupe în conformitate 
cu nomenclatorul raselor F.C.I. Un arbitru de grupã este autorizat sã 
atribuie titlul C.A.C.I.B. oricãrei rase din grupa sau grupele pentru care 
este atestat.  
Odatã numiţi, arbitri de grupã pot arbitra (la expoziţii C.A.C.I.B.) 
competiţiile “cel mai bun al grupei” (Best Of Group) la grupele pentru care 
ei sunt calificaţi.  
Pentru arbitrii de grupã ai organizaţiilor membre federale F.C.I. nu este 
necesarã autorizarea prealabilã cerutã din partea organizaţiei chinologice 
naţionale din care fac parte. 
Un arbitru de grupã poate arbitra competiţia « cel mai bun câine al 
expoziţiei » (Best In Show) la expoziţii internaţionale în strãinãtate cu 
urmãtoarele condiţii:  

- sã aibã acordul organizaţie chinologice nationale care l-a invitat;  
- sã fie calificat arbitru de grupã pentru cel puţin douã grupe F.C.I.  
- sã fie autorizat de A.Ch.R. sã arbitreze acest tip de competiţie.  
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Dacã F.C.I. recunoaşte o nouã rasã, un arbitru de grupã este automat 
autorizat pentru a o arbitra, sub condiţia ca aceastã rasã sã facã parte 
dintr-o grupã pnetru care el era atestat sã o arbitreze. 
Dacã o rasã (figurând printre rasele pe care un arbitru de grupã le poate 
arbitra) este transferatã într-o grupã pentru care un arbitru nu este 
calificat, acesta îşi pãstreazã competenţa de a arbitra acea rasã. 
Candidatul care doreşte sã devinã arbitru de grupã trebuie sã arbitreze de 
o manierã regulatã în cadrul manifestãrilor oficiale (expoziţii naţionale sau 
internaţionale). În rest, numirea arbitrilor de grupã depinde în întregime 
de A.Ch.R. care va acorda, cu toate acestea, o atenţie specialã numãrului 
de rase din respectiva grupã înregistrate în ţarã noastră.    
38. Un arbitru all round este o arbitru calificat de A.Ch.R. pentru a arbitra 
toate rasele din grupele recunoscute de F.C.I. Un arbitru all round poate 
acorda titlul C.A.C.I.B. (în expoziţiile internaţionale) oricãrei rase 
recunoscute de F.C.I. 
Odatã numiţi, arbitrii all round din A.Ch.R. pot arbitra (în expoziţii 
C.A.C.I.B.) toate rasele şi toate competiţiile, inclusiv B.O.G. şi B.I.S. 
Pentru arbitrii all round care aparţin organizaţiilor membre federate F.C.I. 
nu este necesarã autorizaţia prealabilã din partea organizatiei chinologice 
nationale. 
Dacã F.C.I. recunoaşte o nouã rasã, un arbitru all round este autorizat în 
mod automat sã o arbitreze. 
Un arbitru ce doreşte sã devinã arbitru all round trebuie sã fie deja 
calificat pentru mai multe grupe F.C.I. În rest, numirea arbitrilor all round 
depinde în întregime de A.Ch.R. care va acorda  o atenţie specialã 
numãrului de rase înregistrate în ţarã noastra.   
  

 VII.           SANCŢIUNI 
  

39. Conducerea C.A. are îndatorirea de a analiza şi a avansa Comisiei de 
Disciplinã a C.A. orice sesizare întemeiatã adresatã C.A. în legãturã cu 
activitatea unui membru C.A. 
40. Orice arbitru membru al C.A. al A.Ch.R. care încalcã Regulamentul 
Expoziţiilor F.C.I. şi/sau regulamentele naţionale cât şi Regulamentul 
F.C.I. pentru arbitrii, indiferent sub ce formã, se aflã sub autoritatea 
A.Ch.R. care urmeazã sã-l sancţioneze  dacã încãlcarea a fost doveditã.  
A.Ch.R., prin Colegiul de Arbitri, are obligaţia de a adopta un regulament 
care sã-i dea autoritatea de a sancţiona orice comportament 
necorespunzãtor sau de încalcare a regulamentelor, al vreunuia dintre 
arbitrii. 
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41. Comisia de Disciplinã a C.A. are obligaţia de a analiza acuzaţiile ce se 
aduc arbitrului, iar dupã ascultarea persoanei, eventual şi a martorilor, 
dupã examinarea actelor şi documentelor incriminatoare, va putea hotãrî 
aplicarea uneia din urmãtoarele sancţiuni: 
1.       Avertisment scris sau verbal; 
2. Avertisment cu ameninţarea de suspendare a arbitrului pentru o 

anumitã perioadã limitatã în timp; 
3. Interdicţia de a arbitra pe o anumitã perioadã; 
4. Interdicţia de a arbitra în strãinãtate sau anularea delegaţiilor (deja 

date) de a arbitra în strãinãtate;  
5. Radierea de pe lista arbitrilor. 
42. Se garanteazã  arbitrului în cauzã că va putea sã se apere în scris şi 
verbal.   
43. Arbitrul are dreptul de a face contestaţie la decizia luatã. In acest caz, 
nici o persoanã care a fost implicatã în procesul de pronunţare a 
sancţiunii nu va putea face parte din comisia de soluţionare a contestaţiei.    
 44. Prezentul regulament a fost adoptat de Plenara Colegiului de Arbitri la 
data de 02.07.2005 desfăşurată la Cluj-Napoca şi a fost modificat cu 
prilejul plenarei  Colegiului de arbitrii desfăşurată la Slobozia în data 19 
februarie 2006 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


