
 

 

 

 

 

Test de sociabilitate și de aptitudini canine 

 

 

CERINȚE GENERALE: 

Testul de sociabilitate și de aptitudine canina sau TSAC este deschis tuturor 
proprietarilor de câini, cu sau fără înscriere într-o Carte de Origini (C.O.), fie că 
sunt sau nu membri la un club de munca sau de rasă sau la o asociatie 
teritoriala, membra a A.Ch.R. 

Toți câinii, fără excepție, trebuie să fie în vârstă de 12 luni împlinite în ziua 
examenului și prezentați de către proprietarul lor. Aceste criterii trebuie verificate 
de către arbitru înainte de începerea testelor. 

CERINȚE SPECIALE: 

TSAC-ul poate fi  arbitrat de către orice arbitru acreditat de Colegiul de arbitri 
pentru discipline de munca din cadrul A.Ch.R. 
1. Documente ce trebuie anexate raportului de TSAC : 

Pentru câinii înscriși într-o C.O. : Fotocopie lizibilă, completă a pedigreeului 
precum și numarul de tatuaj sau de identificare (CIP), carnetul de sanatate.  

Pentru câinii neînscriși în C.O. : Fotocopie lizibilă a carnetului de sanatate, 
precum si a numarului de tatuaj sau de identificare (tatuaj mecanic sau 
transponder electronic/ CIP ). 

2. Condiții de organizare a probelor de TSAC : 

Examenele TSAC pot fi organizate sub egida asociatiilor sau cluburilor membre 
ale A.Ch.R. cu autorizarea A.Ch.R., fie cu ocazia adunărilor, concursurilor, 
expozițiilor pe care acestea le organizează ele însele sau pe care le patronează, 
fie în cadrul activităților normale ale asociatiilor si cluburilor membre A.Ch.R. cu 
autorizarea de catre A.Ch.R.  

N.B : Organizatorul examenului CSAC se va ingriji de buna desfasurare a intregii 
activitati a examinarii, crearea conditiilor necesare pentru aceasta si in acest 
sens va intocmi un dosar care sa cuprinda toate autorizarile necesare de la 
forurile competente pe teritoriul carora se va desfasura examenul (DSV, Politie, 
Salvare, etc.) 

Tot organizatorul se va ingriji ca fiecare caine care se va prezenta pentru 
examinare sa detina un dosar care sa cuprinda documentele de identificare 
mentionate mai sus precum si foaia de arbitraj. 



 
Diplomele: 
 
Pentru a evita eventualele falsificări, aceste diplome vor fi autentificate de către 
stampila asociatiei sau clubului care organizeaza examenul, vor fi semnate de 
catre reprezentantul asociatiei sau clubului organizator, de catre arbitrul 
examinator si vor fi trimise spre aprobarea A.Ch.R.  Diplomele vor fi remise 
câinilor recunoscuți apți în urma testelor, dupa verificarea si confirmarea 
rezultatelor de catre A.Ch.R. 
La sfârșitul examenului rezultatele acestuia cuprinse intr-un raport, insotite de 
toate documentele mentionate mai sus vor fi trimise catre A.Ch.R.  

Orice dosar considerat incomplet sau incorect va face obiectul unei respingeri. 

Următoarele mențiuni vor trebui în mod obligatoriu să figureze pe raport : 

- Locul examenului, 

- Club organizator, 

- Data examenului, 

- Numele arbitrului și semnătura acestuia, 

- Numărul de câini apți sau amânați  

Notificarea aptitudinii sau amânarea va trebui să fie precizată de către arbitru 
precum și mențiunea calificativului obținut în caz de reușită, adică; ‘’excelent’’, ‘’ 
foarte bine‘’ sau ‘’ bine’’. 

4. Conținutul probelor Testului de sociabilitate și de aptitudini canine. 

Scopul principal al acestui test este acela de a verifica echilibrul de caracter al 
câinelui, sociabilitatea sa și aptitudinea stăpânului de a exercita controlul asupra 
animalului său. Atenția arbitrului se va referi în special la aceste puncte specifice 
ale caracterului animalului care îi este prezentat. 

- Verificarea stabilității și sociabilității în prezența și în absența stăpânului. 

Fapte ce trebuie observate: Absența reacției, panică sau comportament de 
autoapărare atunci când câinele este ținut în lesă de către un străin, în prezența 
stăpânului și în absența acestuia.  

· Atitudine la mângâieri și contact din partea unei persoane străine, în prezența 
stăpânului. Verificare a tatuajului în ureche sau pe pulpă, aplicarea cititorului de 
transponder electronic pe regiunea jugulară. 

· Reacția rea a animalului la zgomote, alta decât surpriza (în prezența și în 
absența stăpânului) . Zgomotul nu va trebui niciodată să fie provocat la mai puțin 
de 5 metri de câine iar utilizarea cartușului doar cu pulbere, indiferent de 
calibru, este interzisă.  

· Intersectarea cu un alt câine ținut în lesă (1 până la 2 metri între cei doi câini). 
· Dacă acesta indică, de la început, semne de agresivitate sau de teamă 



excesivă, dacă comportamentul său este de așa natură încât arbitrul să nu poată 
verifica tatuajul sau identificarea, câinele va trebui să fie amânat. 

Exerciții de disciplina 

- Exercițiu de mers în lesă. 

Câinele va trebui să efectueze un mers cu stăpânul său fără să tragă de lesă, 
totuși, câteva tensiuni din partea câinelui pot fi tolerate. Trecerea binomului 
stăpân/câine într-un grup de persoane, fără provocare, lesa să nu fie întinsă. 

- Exercițiu de absență a stăpânului. 

Stăpânul trebuie să poată lăsa câinele său într-un loc desemnat de către arbitru, 
într-o poziție la alegerea sa, să nu fie prezent, ascunzându-se din raza vizuală a 
câinelui și să își recupereze animalul în același loc, după 30 de secunde. O 
deplasare a câinelui pe o rază de 2 metri în timpul absenței nu constituie o 
greșeală. 

 
- Exercițiu de chemare la picior. 

Câinele imobilizat în poziția aleasă de către stăpân la o distanță de aproximativ 
douăzeci de metri de acesta, va trebui să revină la picior, la simpla chemare, într-
un termen de 15 secunde și într-o rază de 2 metri. 

 

Instrucțiuni de arbitrare : 

Incapacitatea unui câine de a executa unul sau altul dintre aceste exerciții de 
ascultare nu poate constitui un motiv de amânare, dacă acest câine face altfel 
dovada calităților de echilibru de caracter și de sociabilitate căutate, rămânând, 
în special și în toate circumstanțele, sub controlul stăpânului său. 

În ipoteza unui câine care nu ar executa corect aceste exerciții, arbitrul va avea 
atunci posibilitatea de a avea o incidență asupra atribuirii calificativului pus la 
dispoziția sa. 

Notă  : Amânarea unui câine la testul de CSAC nu este definitivă, acest câine 
putând să fie din nou prezentat ulterior, cu ocazia unui alt examen 

 

Prezentul regulament a fost insusit si aprobat de catre Consiliul Director al 
A.Ch.R. in sedinta ce a avut loc la Targu Mures in data de 11.09.2015 si 
intra in vigoare la data publicarii. 

 


