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REGULAMENTUL AChR PENTRU 
SECRETARI/COMISARI DE EXPOZIłIE  

 

  

  

 

Cuprins 

 1. GeneralităŃi. 

 2. CondiŃii minimale privind cererea pentru a deveni secretar/comisar de expoziŃiii 
precum şi formarea, examenele şi numirea secretarilor/comisarilor de expoziŃii.  

 3. Definirea categoriilor de secretari/comisari de expoziŃii în cadrul AChR. 

 4. CondiŃii generale de admitere în calitate de secretar/comisar de expoziŃii. 

 5. Indatoririle generale ale unui secretar/comisar de expoziŃii 

 6. Comportamentul unui secretar/comisar de expoziŃii 

 7. SancŃiuni 

 8. Aplicarea regulamentului 

  

 

  
  
  
 1. GeneralităŃi 
  
 1. Asociatia Chinologică Romană (A.Ch.R.) organizează expozitii canine prin asociatiile 
chinologice  teritoriale si prin cluburile de rasă membre A.Ch.R. La toate expozitiile va 
delega secretari/comisari pentru fiecare ring de arbitraj. Acesti secretari/comisari vor 
presta in ringurile de arbitraj pe baza acestui regulament. Secretarii/comisarii vor fi 
coordonati de Colegiul de Arbitri.  

  
  

 2. CondiŃii minimale privind cererea pentru a deveni 
secretar/comisar de expoziŃii precum şi formarea, examenele şi 
numirea secretarilor  de expoziŃii 

  
Cererile candidaŃilor ce doresc să devină secretari/comisari de expoziŃii trebuie să fie 
înregistratete la secretariatul AChR. Cererea va fi insotita de copia carti de identitate, 
cazier, dovada studiilor, o poza tip pasaport si recomandarea asociatiei/clubului din care 
face parte. 
Este de resortul AChR de a difuza candidaŃilor, cursurile necesare pentru ca aceştia din 
urmă să primească o formare suficientă, de a pregăti examenele adecvate şi de a numi 
oficial secretarii de expoziŃii. 
  
AChR trebuie să prevadă un program de bază pentru o formare satisfăcătoare astfel 
încât candidaŃii să stăpânească subiectele prevăzute la paragraful (c.  CandidaŃii trebuie 
să aibă posibilitatea de a urma acest program de formare de o manieră frecventă.    
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 CandidaŃii vor trebui să urmeze acest program înainte de a fi supuşi unui examen scris. 
  
Pentru a fi atestat de către AChR ca Secretar/Comisar de ExpoziŃii, candidatul ce 
urmează a susŃine examenul trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii : 
  
a).       Să fie major, cu studii medii si sa nu aibe cazier judiciar 
  
b). La momentul cererii, viitorul candidat trebuie să probeze că a fost implicat de o 

manieră activă şi responsabilă în mediul chinologic.  
  
c) Comitetul oficial de examinare (numit de AChR) va supune candidatul unui test  

scris care să-i permită acestuia să demonstreze că posedă cunoştinŃe suficiente în 
materiile următoare : 

  
1.  Vocabular chinologic (noŃiuni de exterior, morfologie şi mişcare) ; 
2.   Regulamente; 
3.  Intocmirea documentatiilor pentru expozitie  

  
 Candidatul trebuie să “REUŞEASCĂ” testul în întregime cu nota minimă 7.  
    
  
De asemenea, AChR trebuie să Ńină la zi această listă astfel încât orice informaŃie 
relativă la secretari/comisari să parvină în fiecare an la membrii AChR. 
Candidatii de arbitri se vor regăsi automat pe această listă.  
  

  
 3. Definirea categoriilor de secretari/comisari de expoziŃii în 
cadrul AChR. 
  
Un secretar de expoziŃie din AChR poate fi :  
  
 a) Secretar/comisar pentru expozitii nationale 
 b) Secretar/comisar pentru expozitii internationale 
 
 Un secretar/comisar de ring pentru expozitii internationale trebuie sa cunoasca cel puŃin  
 o limba straina dintre limbile de circulatie intenationale recunoscute de FCI  (engleza,  
 germana, franceza, spaniola) 
  
    
 4. CondiŃii generale pentru acceptarea în calitate de 

secretar/comisar de expoziŃii. 
  
In cadrul expoziŃiilor nationale si internaŃionale munca de secretar/comisar de ring nu 
poate fi prestată decât de persoanele ce se regăsesc pe lista oficială de secretari şi 
comisari AChR în conformitate cu condiŃiile mai sus amintite.  
  

a) Secretarii şi comisarii care nu au prestat timp de cinci ani sau mai mult, vor trebui să 
promoveze un nou examen scris. 
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 5. Indatoririle generale ale unui secretar/comisar de expoziŃii 
    
  
-Atunci când presteaza, un secretar/comisar de expoziŃii trebuie să respecte cu stricteŃe 
prezentul regulament, regulamentul ExpoziŃiilor AChR si FCI precum şi celelalte 
regulamente FCI. 
 -Secretarii/comisarii au datoria de a se pregăti pentru fiecare expoziŃie studiind toate 
regulamentele importante. 
- Atunci când presteaza, secretarii/comisarii trebuie să fie întodeauna atenti,respectuosi 
şi prudenŃi. Etica lor trebuie să fie ireproşabilă şi ei sunt obligaŃi să-şi respecte colegii şi 
expozanŃii.  
-Să respecte indicaŃiile arbitrului şi să-l ajute in activitatea sa. Sa ajute la acordarea 
recompenselor. Secretarii/comisarii de expoziŃii nu vor interveni sub niciun motiv în 
acordarea calificativelor si a titlurilor. 
-Vor completa un catalog cu rezultatele din ring si il vor inmina arbitrului dupa ce acesta 
a terminat integral arbitrajul (inclusiv in ringul central). 
-Vor consemna toate mentiunile dictate de arbitru in foaia de arbitraj şi vor completa 
raportul de arbitraj şi carnetele de performanŃă. La expoziŃiile internationale foaia de 
arbitraj va fi scrisa intr-una din limbile oficiale FCI la alegerea arbitrului strain. 
-Raspunde prin semnatura proprie de corectitudinea completării datelor de pe foile de 
arbitraj si raportul de arbitraj din ring. 
 
           6.      Drepturile  unui secretar de expozitii 
 
 
a) Organizatorii care au invitat secretarul/comisarul, vor trebui să-l ia in grijă, conform 
termenilor unui acord prealabil, din momentul sosirii acestuia  si pină in momentul 
plecării sale. Aceasta inseamnă, in mod normal, din ziua premergătoare expozitiei si 
pină in ziua imediat următoare expozitiei 
 
b) Un secretar/comisar va trebui să fie cazat intodeauna în condiŃii civilizate. In afara de 
aceasta, el va avea dreptul la trei mese pe zi si la o indemnizatie pentru fiecare zi de 
prestare. Indemnizatia este stabilită de A.Ch.R. prin circulară. 
 
c) Toate cheltuielile prilejuite in mod normal de deplasarea secretarului/comisarului 
trebuie să fie rambursate imediat la sosirea acestuia sau daca au fost incheiate 
aranjamente prealabile, să fie plătite in avans. 
 
d) Organizatorii expozitiei vor trebui să incheie o asigurare de răspundere civilă pentru 
secretarul-comisarul invitat sau vor deconta asigurarea incheiată de secretar. Este de 
dorit ca aranjamentele financiare să fie fixate in avans sub formă de contract sau 
conventie scrisă incheiată de secretar si organizatorii expozitiei. Acest contract va trebui 
să fie respectat de ambele părti. Cu toate acestea, organizatorii şi secretarii/comisarii 
sunt liberi de a încheia şi alte înŃelegeri cu privire la condiŃiile de deplasare, cazare şi 
întreŃinere. 
  
  
  
 7. Comportamentul secretarului de expoziŃii. 
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A.  Principii generale 
  
Secretarii/comisarii de expoziŃii AChR îndeplinesc o sarcină importantă pentru mediul 
chinologic. In consecinŃă, comportamentul lor trebuie să fie demn de încredere şi 
ireproşabil atât în viaŃa chinologică cât şi în cea privată. 
Prin urmare :  
  
 a) Un secretar/comisar nu va întârzia niciodată la sosirea în ring şi nici nu va părăsi 

expoziŃia înainte de a-şi fi îndeplinit toate sarcinile încredinŃate.  
 b) Un secretar/comisar nu trebuie să critice arbitrajul sau munca altor colegi 
 c) In ring, un secretar/comisar trebuie să completeze  documentele de  
  arbitraj pentru toŃi câinii fără nici o discriminare.  El trebuie să aibă o Ńinută decentă 

şi în acord cu sarcina ce i-a fost încredinŃată. In plus, va da dovadă tot timpul de 
corectitudine şi civism. 

 e) Un secretar/comisar trebuie să se abŃină de a fuma în ring atât timp cât presteaza. 
 f)  Un secretar/comisar trebuie să se abŃină de a consuma băuturi alcoolizate în ring. 
 g) Un secretar/comisar nu poate să-şi înscrie un câine într-o expoziŃie dacă în 

aceeaşi zi când presteaza în respectiva expoziŃie urmează a fi arbitrat şi câinele 
său la acelaşi ring in care presteaza.  

 h) Un secretar/comisar nu poate prezenta un câine într-o expoziŃie dacă în aceeaşi zi 
el trebuie să presteze în respectiva expoziŃie.   

 i) Un partener al secretarului/comisarului, un membru apropiat al familiei acestuia 
sau o persoană ce locuieşte sub acelaşi acoperiş cu acesta pot înscrie şi prezenta 
câini în aceeaşi expoziŃie unde presteaza acesta cu condiŃia ca el să nu presteze 
la rasele din ziua prezentării respectivilor câini. 

  
B.       Acceptarea invitaŃiilor 

  
      a)   Un secretar/comisar AChR nu poate presta decât în expoziŃiile oficiale de sub 

egida AChR. Secretarul/comisarul trebuie să obŃină în prealabil autorizarea din 
partea AChR.  

  
b) Dacă expoziŃia este organizată de către un club, secretarul/comisarul trebuie să 

verifice dacă acest club este recunoscut oficial de către AChR . 
 
  
 8. SancŃiuni 
  
a).       Orice secretar/comisar care încalcă Regulamentele AChR si FCI, indiferent sub ce 

formă, se află sub autoritatea Comisiei de Disciplina a Colegiului de Arbitrii care 
trebuie să-l sancŃioneze dacă încălcarea a fost dovedită. Regulamentul Comisiei 
de Disciplina a Colegiului de Arbitrii dă autoritatea de a sancŃiona orice 
comportament necorespunzător al vreunuia dintre secretari/comisari  sau orice 
încălcare a regulamentelor. 

  
b).       Trebuie să se garanteze că secretarul în cauză va putea să se apere fie în scris fie 

verbal.  Secretarul trebuie să aibă dreptul de a face apel la decizia luată. In acest 
caz, nicio persoană care a fost implicată în procesul de pronunŃare a sancŃiunii nu 
va putea face parte din comitetul de apel.    
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c).       Regulamentul Comisiei de disciplina a CA trebuie să prevadă următoarele 

posibilităŃi de sancŃionare : 
  

1)       Rezolvarea problemei fără penalizare 
2)       Avertisment cu sau fără ameninŃarea de suspendare a secretarului 
3)       InterdicŃia de a presta pe o anumită perioadă  
4)       Radierea din lista secretarilor 
.  

  
  
  
  9. Aplicarea regulamentului 
  
.    
  
Incepand cu data intrarii in vigoare a acestui regulament, numai secretarii/comisarii de 
ring atestaŃi vor putea să devină arbitri chinologi. Colegiul de Arbitri va aduce la 
îndeplinire această prevedere şi va proceda la modificarea propriului regulament. Pentru 
dosarele aprobate înainte de data intrării în vigoare a acestui regulament nu se vor 
aplica actualele prevederi. 
 
Acest regulament a fost aprobat de către Consiliul Director A.Ch.R. la Cluj Napoca în 
data de 14.11.2008 şi intră în vigoare de la aceeaşi dată. 
  
  
 
  
  
  

  

 

  


