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REGULAMENTUL A.Ch,R.
DE CRE$TERE A CAINILOR DE RASA

PREAMBUL

1 . I\,,lembrii A.Ch.R- vor respecta prezentul Regulament.

Prezentul regulament privegte pe ,oli membii A.Ch.R. care vor veghea ca si membri lor
sa il respecte. Activitatea de cre9tere poate fi practicatC numai cu ceini de rasd purd
care detin un cedificat de origine recunoscut de F.CJ., cu un bun caracter, in pefiectd
stare de senetab din punct de vedere al ereditdtii 9i funclionafiGtii 9i inscrigi in carEa
de origine sau in registrul de ajteptare recunoscute de A-Cb.R.. De asemenea, acegtia
trebuie sd indeplineascd condiliile cerute de A.Ch.R..

Varsta minim5 admisd pentru monld este de 14 luni, iar varsta limitd este de maximum 8 ani
pentru femele qi nelimitat pentru masculi. Sunt admise maximum 3 fdtdri la un interval de 2
ani,cu interpunerea unei pauze de un ciclu.

Pentru rasele la care nu sunt constiluite cluburi natonale pol fi acceptati pentru reproduclie
numai caini de rasd recunoscutd Si standardizatd de F.C.l.. cu certificat de origine, care au
oblinut la doud expozilii calificativele de:exceleni la masculi, respectiv minim foarte bun la
femele,de la doi arbitri diferiti.
in cazul raselor pentru care sunt constituite cluburi nationale, dreptul de reproduc$e va fi
obtinut conform regulamentelor de club aprobate de Consiiiul Director A.Ch.R..

Singurii caini ce pot fi considerati in perfectd stare de sdndtate din punct de vederc al
ereditetii sunt aceia care posede caraclerislicile standardului unei rase, tipul qi temperamentul
corespunzAtor acesteia Si care nu prezintii nici un defect ereditar substantial care sd poata
afecta aspectul functional al progeniturii lor.

Nu pot fi folosili pentru c.e$tere cainii ce prezint5 urmdtoarele anomalii: temperament
necorespunz5tor, surditate sau cecitate congenitald, buze de iepure, boltd palatind deschisS,
mafformalii notoriiale maxilarului sau defecte dentare pronuntate, atrofie progresive a retinei,
epilepsie, criptorhidie, monorhidie, albinism, displazia goldului sau culoarea rcbei
necorespunzatoare, luxatia de pateld, lipsa cozii 9i talia necorespunzdtoare (la
rasele Ia care neincadrarea in talia prevazutd in standad atrage dupe
sine descaliflcarea). Orice ceine care prezinta. in mod evident, anomalii de ordin fizic sau
comportamental nu va putea fi folosit pentru crestere.

ln materie de "gestionare" a defectelor ereditare precum displazia de gold sau atfofia
progresivd a retinei, cluburile membre A.Ch.R., trebuie sA tind o evidente a cainilor atin9i de
aceste maladii 9i sd le combat5 metodic Ai continuu, informend A.Ch-R. dac5 aceasta o va
cefe_

Cluburile nationale colaboreazd cu Comisia Chinotehnicd in materie de evaluare a defectelor
ereditare. Comisia ajute b combaterea acestor defecte . Atunci cend Comisia va elabora gi
edita un plan de mesuri privind combaterea acestor defecte, acesta va trebui sE fie respectat
din momentul aorobdrii sale de citfe Consiliul Director alA.Ch.R..

o)

o)

a)

c)

e)

n)
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,

t.)

n)

Membrii A.Ch.R. au toatd competenla 9i responsabilitatea in materie de-creQtere. Aceasta
constS in indicatiile 9i liniile di.ectoare date cresceiorilor Si contr6lul plocedurilor de cfeqlere
practicate de cresc5tori.

Cregteaea 9i dezvoltarea raselor canine trebuie sd se bazeze pe obiective cu termen lung qi
pe principii sdndtoase, astfel incat practjcarea acestei activititi sd nu conduca la pfoducerea
de caini bolnavisau cu un caracter instabil sau lipsili de aptitudini pentr lucru.

m)

k) Obiectivul creQterii trebuie se fie acela de a pdstra Si, daca este posibil, de a extinde
diversitatea geneticd a unei rase.

Numai cainii sanitosi din punct de vedere funqional pot fi folosili in activitatea de c.eilere.
Este de datoria fiecirui crescbtor ce selectioneazd un caine sd determine dacd acesta din
urm6 este apt pentru reprodude din punct de vedere mental 9i fizic.

Un crescltor trebuie sd se asigure cb animalele destinate reproductiei au un temperament
stabil qi sunt intr-o bune condilie fizicS. Atat timp cat crescetorul asigurd pdstrarea unui pui, el
trebuie s6-i pefinita acestuia se se dezvolte intr-un mediu sdndtos (mental Qifizic) Si benefic
astfel incet sd-i garanteze o socializare adecvat6

CluburileNationale de rasd membre A.Ch.R. pot se elaboreze propriile regulamente de
selectie pentru acordarea dreptuluide reproductie, in baza prezentului regulament, 9i in care
sd fie stipulate obiectivele urmarite. Aceste regulamente lrcbuie sd lind cont, intr-o manierd
adecvatd, de specificul utilitar al fiecarei rase. Regulamentele de selectie ale cluburilor intrd in
vigoare numaidup5 aproba.ea lor de cdtre Consiliul DirectorA.Ch.R.

Comercianlii de caini $i cei care cresc caini intr-un scop strict comercial nu sinl agreati de
catfe A.CH.R. si li se va limita accesul la seNiciile C-O-R..

o)

p) Drepturile 9i obligatiile reciproce ale proprietarilor de etaloni sau de femele sunt determinate
in p ncipal de dreptul national, regulamentele stabilite de membrii A.Ch.R. (asocialii teritoriale
si cluburi de rasi) Si /sau convenliile particulare. ln cazul lipsei unor astfel de reglement5ri, va
fi aplicat prezentul Regulament.

q) Cresc6torilor Qi proprieta.ilor de etaloni le este insistent recomandat sd stabileascd in scis
conditiile in care se va face monta, astfel incat sd se creeze o situatie clard cu privirc la
obligatiile financiare.

r) Proprietarul unui caine esle considerale persoana care a achizitionat legal animalul, se
geseqte in posesia sa qi poate proba detinerea acestuia printr-un certificat de inregistEre Si
un pedigree valabil.

s) Posesorul etalonului este fie proprietarul acesluia, fie persoana care a primit autorizatia scris-
a Droorietarului de a oferiserviciile numitului etalon in vederea efectu;rii de monte-

CHELTUIELI DE TRANSPORT 9t iNTRETINERE A FEIIIIELEI
2. Proprietarului femelei ii este recomandat sd-Si aducd Si s5-9i recupereze femela fie personal fie

prin intefmediul unei persoane de incredere. Alunci cend femela va rdmene la posesorul
etalonului mai multe zile, toate cheltuielile ocazionate de alimenblie, cazare, ingrijiri veterinare
cat Qi pagubele provocate canisei sau domiciliului posesorului etalonului vor fi in sarcina
proprietarului femelei. Transportul femelei se efectueazd pe cheltuiala proprietarului acesteia.

RESPONSABILITAIE
3. in conformitate cu dispozitiile ,egale in vigoare, este considerale ca responsabil5 de pagubele

provocate de animal unor le4e persoane, persoana @re in momentul provocerii acestora
asigurd intfelinerea 9i ingrijirea numitului animal- ln acest sens, proprietarul (sau posesorul)
etalonului va proceda la incheierea unui contract de asigurare de €spundere civild.



DECESUL FEMELEI
4l Dacd femela a decedai pe timpul rdmaneriiin pensiune Ia proprietarul etalonului, acesta din ufmd

se va obliga, pe cheltuiala sa, sd procedeze la constatarea decesului 9i a cauzelpr care l-au
provocat de cdtre un medic veterinar. Proprietarul etalonului il va informa cat mai rapid polibil pe
proprietarul femelei despre dec€sul acesteia $icauzele sale. Dacd propiietarul femelei va dori
sd vada c5!eaua decedaid. nu-i va putea fi refuzat acest drept.
Dacd decesulfemelei s-a produs din vina proprietarului etalonului, acesta din urmd va lrebui sd
pldteascd daune interese proprietarului femelei. Dacd proprietarul etalonului nu este responsabil
de decesul femelei, proprietarul femelei va trebui se-i relumeze acestuia cheltuielile ocazionate
de decesulfemelei-

ALEGEREA ETALONULUI
5. Posesorul etalonului se obligd sA nu monteze c6leaua decat cu etalonul prevdzut qi in nici un caz

cu un altul.
In cazul cand ceteaua nu a fost montatd de etalonul prevdzut, ea nu va putea fi montatd cu un alt
etalon decatcu acordul proprietarului cltelei.
in orice caz, este strict interzise monta cdtelei cu doi masculi sau mai mulli pe perioada aceloragi
cdlduri.

MONTA ACCIDENTALA
6. in cazul cand a avut loc o monte accidentald efectuatd de un ait etalon decat cel prevdzut,

posesoaul etalonului care a efectuat monta este obligat sd-i ramburseze proprietarului femelei
toate cheltuielile ocazionate de aceastai montd eronatd.
Dupd o montd accidental5 efctuatd de cdtre un alt eialon decat cel convenit, este strict intezisd o
noud montd cu etalonul care a fost ales initial.
Posesorul etalonului nu poate in nici un caz, pentru o asemenea montd. sd pretindd obligalii
financiare proprietarului cdtelei.

ATESTAREA MONTEI
7. Proprietarul femelei va avea obligatia de a procura Qi completa corect, pe propria rdspundere,

decla|atia de montd 9i fetare (DMF), pe care o va prezenta posesorului etalonului pentru
semnatute. Acesta va cedifica executarea corect5 a montei conflrmand prin semnetur; pe acest
document cA a fost martor ocular al montei.

Declaralia de montd Sifdtare (DMF) trebuie obligatoriu sd contina urmeloarele date:

a) Numele Si numerul de inregistra.e a etalonului in cartea de origine.
b) Numele $i numerul de inregist.are a femelei in cartea de orjgine.
c) Numele Si adresa posesorului etalonului
d) Numele Si adresa proprietarului femelei in momentul montei, eventual data achiziliei temelei
e) Loculsidata montei
0 Semndtura posesorului eialonului Si proprietarului femelei
g) Fentru inregistrarea puilor rezultati, posesorul etalonului va fumiza gfatuit proprietarului o

fotocopie certificatd sau un extras certificat conform cu pedigreeul etalonului.

DESPAGUBIRI PENTRU MONTA
8- Se recomand- posesorului etalonului sd nu semneze declaratia de montd decat dupd plata

pretuluifixat in prealabil pentru monta. Relinerea femelei cu titlu de gaj nu este permisd.

L Dacd etalonul convenil nu a efectuai monta, indiferent de motiv sau pentru cd femela nu se lase
montate, neputandu-se efectua monta, proprietarul etialonului are dreptul doar !a despdgubirile
prevdzute la Art.2 9i in nici un caz nu va putea pretinde prelulfixat pentru monle

10. in ceea ce priveqte descendenta etalonului, proprietarul etalonului nu are dreptul, fald de
proprietarul femelei, la alte despdgubiri de€t cele prevdzute pentru montti- De asemenea, el nu
are dreptul se primeasce un pui.



Dacd pdrtile se pun de acord cu privire la paimirea unui pui, acest acord va fi formulat in scris
inainte de monte. lntr-un asemenea acord, vor fi absolut precizate Si lbspectate urmebarele' p u n c l e

a) momentul alegerii puiuluade c6tre proprietarul etalonului ,l:'
b) momentul pri;irii puiului de cdke propietarul etalonului
c) momentuldin care dreptul proprietarului etalonului de a alege un poi este irevocabil prescris
d) momentuldin care dreptul proprietarului etalonului de a primi puiul este irevocabil pfescris
e) reglementarea cheltuielilor de transport
0 acorduri speciale pentru cazul cand femela a nescut cdteii morti sau a supravietuil un singur

puisau pentru cazul cand puiulales a decedatinainte de primire.

FEMELA NU A RAMAS GESTANTA
11. Dupd o monte corect executatS, se considerJ cd etalonul Si-a indeplinit obligatiile Si ca din acel

moment conditiile pentru a avea dreptul la despigubiri au fost indeplinite.
Aceasta nu constituie o garantie cd femela a rdmas gestantS. Remane la aprccierca
proprietarului etalonului, daci femela nu rdmane gestanE, fie sd acorde acestei femele la
urm5toarele cdldurio montd gratuitd, fie se retumeze o parle din indemnizatia pentru monte. Un
asemenea acord va trebui sd fie redactat in scris inaintea montei Qi va ti cuprins ln contraclul de
monta.
Dreptul la o montd gratuitd se stinge in principiu dacd eblonul prev6zut a decedat sau dacd a
trecut in proprietatea altcuiva sau dacd femela prevezutt a decedat.
Dacd se probeazd (prin analiza spermei) cd etalonul a fost steril ?n momentul montei,
proprietarului femelei i se vor rambursa toate cheltuielile ocazionate de aceaste montd.

INSEMINAREA ARTIFICIALA
12. Inseminarea artificialS nu va fi aplicate dec6t la animale care s-au reprodus anterior in mod

nalurat.
in caz de inseminare arlificial; a femelei. veterinarul care a recollat sDerma de la etalon va
certifica printr-un atestat scris c5 sperma proaspate sau congeble provine de la etalonul
prevezul Aiestatul prevdzrt la aft.7 (a-g) va fi furnizat gratuit proprietarului femelei de cetre
Droorietarul etalonului.
Toate cheltuielile ocazionate de recoltarea 9i inseminarea spermei sunl in sarcina proprietarului
femelei.
Vete narul care a efectuat inseminarea va conlirma in scris serviciului ca4ii de origine, cd femela
a fost corect insdmantatd cu sperma provenind de la etalonul prevdzut pentru montd.
Acest atestat va cuprinde locul 9i data insemindrii, numele Si numdrul de inregistrare a femelei in
cartea de origine cat 9i numele Siadresa proprietarului femelei.
Posesorul etaionului de la care provine sperma va elibera proprietarului femelei, in afara
atestatuluifurnizat de veterinar, un atestat oficial al monlei.

. CESONAREA DREPTULUI DE CREgTERE
13. ln general, se considere ca din momentul montei, proprietarul femelei este crescdtorul progeniturii

acesteta.
Cu toate acestea, dreptul de a utiliza o femel; sau un etalon poate fi transferat, prin acord
contractual, unei terte persoane.
Un astfel de transfer va fi atestat ln scris inainiea montei planificate. O astfel de cesiune.
fedactatd in scris, trebuie sd fle declarate din limp seNiciilor compelente ale cd4ii de odgine 9i
eventual asociatiei sau clubului competente pentru rasa resp€ctiv5. Acest document va fi anexat

Este necesar sa se descrie foa(e exact in cesiunea dreptului de crestere, dfepturile Si obl'gatiile
celor doud p5(i contractante.
Te4a persoand care preia temporar dreptul de creqtere al unei femele, este consideratd ca
proprietar al acesteia, in sensul prezenfului regulament, de la monid 9i pand in momentul
intarc-rii.



5
REGULI DE BAZA
'14. Vor fi consideEti caini de rasS puri 9i vor putea primi un pedigree recunoslut derA.Ch.R. 9i F.C-1.
' numai puii fezultati din doi pdrinti de rase pur5, care au pedigree recunoscute de A.Ch.R. 9i F.C.l.

Qi pe care nu figureazd nici o obiedie ori restri4ie din partea organizatiei chinologice fationale.
Nici crescalorul si nici asociatiile teritoriale sau cluburite membre nu Dot solicita.eliberarea
certificatelor de ortgine pentru puii proveniti din parinti care nu poseda ceftificate de
ofigine rccunoscute de F.C.l., iar daca au solicitat eliberarea acestor.cedificate de origine,
C.O.R. va refuza eliberare,, lor; orice persoana interesata poate sesiza A.Cb.R. sau C.O.R.
despre existenta vreunei imprejurart din cele mai sus mentionate in vederea luaii
masurilor care se impun.
Ca reguld generald, puii pot fi instr5inati (vanduli) doar persoanelor private (nu intermediarilor,
pet-shop-urilor, laboratoarelor), pe numele cdro.a se elibereazd pedigree-ul (sau pedigree export
acolo unde e cazul).

'15. Pedigreele fecunoscute de A.Ch.R. qi F.C.l. sunt certificate care ateste flabilitatea datelor cu
privirc la generatiile mentionate Si nu pot fi considerate certiflcate care garanteazd calitatea
cainelui-

iNREG|STRAREA purLoR iN GARTEA DE oRrctNE
16. Dace nu exist5 acorduri contrare, se consideae cd noul proprietar ln urma vanzerii unei c5lele

gestante, este in mod automat qi crescdtorul progeniturii. Puiivor purta aflxul sd-.
Dupa efectuarea montei, acest certificat de montd rdmane in posesia proprietarului femelei,
semnat de acesta, respectiv de proprietarul masculului.
Formula.ul de montl 9i fdtare urmeaza se fie trimis prin postd la secretariatul C.O.R. cu o adresa
semnate obligaloriu de Pregedintele asocialiei/clubului nalional gi chinotehnist-

'17. Orice caine crescut !i inregistrat in Cartea de Origine Romand (C.O.R.) va fi identificat printr-un
sistem permanent Qi nefalsificabil (tatuaj sau microcip norma ISO 11784 sau anexa A de la norma
11785); aceastd identificare va trebuisd apard pe pedigree.
Vor fi inregistrali toli puii rezuhali la f5tare; aceasta include toli puii existenli la data cererii de
inregistrare. Au dreptul sa solicite serviciile C-O.R. cet5leni rom6ni sau strdini cu regedinla
permanentd in Romania, cu respectarea regulamentelor A.Ch.R.-
Pedigfeele nu trebuie sd fie emise decet pentru a cerlifica genealogia. ln mod normal, o femelS
nu poate fi montatzi, pentru aceea$i fatare, decat de un singur mascul. Atunci cand existe
suspiciuni cA femela ar li fost montate de 2 sau mai mu[i masculi, se va proceda la certif]cafea
palernititii (prin examen ADN) pe cheltuiala crescdtorului, pedigreele urmand a fi eliberate numai
in urma obtinerii certificatului ADN.

REGULAMENTE DE SELECTIE ALE CLUBURILOR NATIONALE A.Gh,R,
18. Regulamentele specifice ale Clubudlor Nalionale potfl mai.estrictive decat prezentul regulament

dar nu vor contine preveded cont€re ac-estuia

Prezentul regulament a fost amendat de Consiliul Director A.Ch.R. in cadrul rcuniuni
desfegurate la Sibiu in data de 08.03.2013 (brtul in caractere italice ingrotate).

nL conformilate,

CON SIU ULUI D I RECTOR A.Cb.R.
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