
1 
 

    

CIOBĂNESC ROMÂNESC CORB CIOBĂNESC ROMÂNESC CORB CIOBĂNESC ROMÂNESC CORB CIOBĂNESC ROMÂNESC CORB     
(Chien de berger roumain Corbeau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ORIGINE: România       
 
DATA PUBLICĂRII STANDARDULUI DE ORIGINE ÎN VIGOARE: 
 
UTILIZARE: Câine ciobănesc pentru turmele de oi şi pentru bovine. Excelent câine de 
pază. 
 
CLASIFICARE F.C.I.:  Grupa II Pinscher-Schnauzer, Molossoizi, Câini de cireadă 

şi de munte elveŃieni şi alte rase 
                 SecŃiunea 2.2 – Molossoizi, tip montan 
                 Fără probă de lucru 
 
SCURT ISTORIC: Ciobănescul Românesc Corb este o rasă naturală care s-a format în 
arealul CarpaŃilor Meridionali şi regiunile subcarpatice (DamboviŃa, Argeş, Prahova, 
Braşov). In aceaste regiuni, exemplarele acestei rase sunt foarte apreciate şi utilizate cu 
mare succes la paza turmelor şi a proprietăŃilor. Acest câine este cunoscut de generaŃii 
sub denumirea de “Corbi” datorita robei lor de culoare neagra. Deşi aria sa de răspândire 
este relativ restrânsa, datorită calitaŃilor sale populaŃia existentă este numeroasă. 
Standardul naŃional a fost redactat în conformitate cu modelul stabilit de Adunarea 
Generală FCI de la Jerusalem în 1987 şi a fost aprobat de Consiliul Director A.Ch.R. la 
data de 14.11.2008. 
 
ASPECT GENERAL: De talie mare, impozant, curajos şi mândru. Dimorfism sexual  
bine marcat, masculii fiind mai puternici, de talie mai mare, mai robuşti decât femelele. 
Roba sa este neagra, in proportie de cel putin 80% cu marcaje albe pe piept si pe labe. 
Marcajele albe neavând nici un fel de stropituri. 
 
PROPORłII IMPORTANTE :  
- Raportul între lungimea botului şi lungimea craniului este usor subunitar, botul fiind 
usor mai scurt sau de lungime aproape egală cu partea craniană.  
- Lungimea corpului este uşor mai mare decât înălŃimea la greabăn, de forma 
rectangulară.  
-  AngulaŃia scapulo-humerală este moderata (cca 100-110 grade). 
 
COMPORTAMENT / CARACTER: Echilibrat, calm cu un instinct de pază foarte 
dezvoltat, perfect subordonat stăpânilor săi. Este neîncrezător faŃă de străini. Foarte bun  
câine de pază pentru turme, curajos şi combativ în faŃa eventualilor prădători (urs, lup). 
Lătratul său este puternic, profund şi poate fi auzit de la mare distanŃă.  
 
CAP: Puternic, masiv, cu forme bine cizelate, niciodată colŃuros sau cu expresie 
respingătoare. Cap cu un port mândru, ridicat peste linia spatelui. 
 
REGIUNE CRANIANĂ:  
Craniu: Suficient de lat, pătrat, lungimea şi lăŃimea aproximativ egale. Axele 
longitudinale ale craniului şi botului sunt aproape paralele. Craniul, văzut din faŃă, este 
uşor bombat; văzut din profil, este aproape plat; lăŃimea craniului: la masculi 16-18 cm, 
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la femele 15-17 cm. Arcadele zigomatice sunt potrivit dezvoltate. ProtuberanŃa occipitală 
este uşor marcată. 
Stop: Moderat marcat. 
 
REGIUNE FACIALĂ: 
Trufă: Bine dezvoltată şi lată, de culoare neagră. 
Bot: Tronconic, de lungime uşor mai mică sau egală cu cea a craniului; bine dezvoltat, el 
se îngustează progresiv către extremitatea sa dar niciodată nu devine ascuŃit; lăŃimea şi 
adâncimea acestuia sunt egale. 
Buze: Groase, uşor căzute, acoperind linia inferioară a mandibulei, puternic pigmentate. 
Maxilare/dinŃi: Maxilare puternice; dentiŃie completă cu dinŃi sănătoşi, bine implantaŃi, de 
culoare albă; muşcătură în foarfecă sau cleşte. Muşcătura în foarfecă inversată este 
admisă. 
Obraji: Nu sunt proeminenŃi. 
Ochi: Sunt mici în raport cu dimensiunile capului; migdalaŃi şi oblici, de culoarea ambrei 
de la nuanŃe mai deschise la nuanŃe închise. Pleoapele sunt bine pigmentate. 
Urechi: Prinse uşor mai sus de nivelul ochilor, în formă de « V », cu extremitatea uşor 
rotunjită, căzute şi apropiate de obraji. Intinse, urechile trebuie sa depăşească comisura 
buzelor.  

 
GÂT: De lungime potrivită, gros şi puternic, cu o uşoară salbă. 
 
CORP: Masiv, viguros. 
Linia superioară: Orizontală. 
Greabăn: Puternic marcat. 
Spate: Bine susŃinut şi foarte musculos. 
Şale: Puternice, foarte musculoase.  
Crupă: Musculoasă şi moderat înclinată către baza cozii. 
Piept: Lat şi înalt, atingând nivelul coatelor; coastele sunt bine arcuite. 
Linia inferioară: Uşor ridicată. 
 
COADĂ: Prinsă destul de înalt. In repaos, este purtată jos, cu extremitatea uşor curbată 
în ultima sa treime. Alungită, atinge punctul jaretului sau coboară chiar mai jos; când 
câinele este atent sau în acŃiune, ea este purtată ridicată, putând depăşi nivelul spatelui dar 
nicodata curbată pe unul din flancuri. 

 
MEMBRE: Cu osatură puternică. 
MEMBRE ANTERIOARE: 
Vedere de ansamblu: Văzute din profil şi din faŃă, membrele au aplomburi bune. 
Umeri: OmoplaŃi lungi, puternici şi oblici, bine prinşi, foarte musculoşi. AngulaŃie 
scapulo-humerală de circa 100-110°. 
BraŃ: Potrivit de lung şi foarte musculos. 
Coate: Bine apropiate la corp, se mişcă cu uşurinŃă. 
AntebraŃ: Puternic şi nu prea lung. 
Carp: Solid. 
Metacarpiene: Scurte, văzute din profil sunt aproape drepte. 
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Labe anterioare: De formă rotunjită (labă de pisică), compacte şi puternice, cu unghii de 
culoare neagră sau cenuşie. 

 
MEMBRE POSTERIOARE: 
Vedere de ansamblu: Foarte musculoase şi puternice, cu aplomburi bune. 
Coapsă: Potrivit de lungă, lată, foarte musculoasă. 
Graset: Unghiul articulaŃiei femuro-tibiale este de circa 110°. 
Gambă: De lungime medie, musculoasă. 
Jaret: Văzut din profil, este lat şi cu o angulaŃie potrivită; văzut din spate, este situat într-
un plan paralel cu planul median al corpului. 
Metatars: Robust şi net, cu aplomb perfect. PrezenŃa pintenilor nu trebuie să fie 
penalizată. 
Labe posterioare: Foarte uşor mai alungite decât cele anterioare, compacte şi puternice, 
cu unghii de culoare neagră sau cenuşie.  

 
MIŞCARE: Mişcare regulată şi degajată; văzute din faŃă şi din spate, membrele se mişcă 
în linie dreaptă. Trapul de amplitudine medie este mişcarea preferată.  

 
PIELE: Groasă, bine aplicată, de culoare cenuşiu-închisă. 
 
ROBĂ: 
 
PĂR: Părul este scurt pe cap şi pe faŃa anterioară a membrelor. Pe corp, părul este 
abundent, drept, mai gros şi mai dur, atingând o lungime de 7-10 cm. Subpărul este mai 
scurt şi des. Pe gât, părul este mai lung şi formează o coamă; pe faŃa posterioară a 
membrelor, părul formează franjuri de lungime moderată. Coada este stufoasă, fiind 
acoperită de un păr mai lung si mai gros. 
 
CULOARE: 
Fondul trebuie să fie întodeauna negru (pana corbului) pe cel puŃin 80% din suprafaŃa 
corpului, cu marcaje albe pe piept şi pe membrele anterioare. Pe membrele anterioare 
marcajele albe nu trebuie sa depaşească nivelul articulaŃiei metacarpului, dar pot urca pe 
partea posterioară până aproape de cot. Nu se admit stropituri negre sau de diferite nuanŃe 
pe fondul alb. PrezenŃa albului pe vârful labelor posterioare nu se penalizează. La valoare 
aproximativ egală exemplarele cu mai mult negru vor fi preferate. Roba cu tente roşcate, 
datorată expunerii prelungite la soare din timpul verii, nu se va penaliza. 

 
TALIE ŞI GREUTATE: 
ÎnălŃime la greabăn: Masculi: 70-80 cm, ideal 75 cm  

   Femele:  65-75 cm, ideal 70 cm 
Greutate: În raport cu talia. 

    
 

DEFECTE : Orice abatere faŃă de cele de mai sus constituie un defect care se va penaliza 
în funcŃie de gravitatea abaterii respective. 

� ConstituŃie fină sau aspect exagerat molossoid. 
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� Caractere  sexuale insuficient marcate. 
� Lipsuri dentare multiple. 
� Exemplare obeze sau fără vigoare. 
� Păr împâslit sau scurt (mai puŃin de 6 cm). 
� Coadă rulată, în formă de inel, purtată pe flanc. 
� Labe deschise, răsucite spre exterior sau interior. 
� Coate deviate spre exterior. 
� Mişcare greoaie. 

 
DEFECTE GRAVE: 

� Expresie străină rasei. 
� Ochi rotunzi, proeminenŃi. 
� Urechi drepte. 
� Linie superioară înşeuată sau prea lungă. 
� Păr foarte scurt. 
� Păr buclat sau de altă textură decât cea prevăzută de standard. 
� Ochi galbeni cu expresie de pasăre de pradă.. 
� Heterocromie oculară (ceacâr). 
� JareŃi de vacă. 

 
DEFECTE ELIMINATORII: 

� Agresiv sau fricos. 
� Subiect atipic. 
� Prognatism superior sau inferior. 
� AbsenŃa incisivilor sau caninilor. 
� Marcaje albe de peste 30% pe suprafaŃa corpului. 
� Alte culori decât cele descrise în standard. 
� Coadă absentă sau atrofiată. 
� Talie sub 65 cm la masculi.  
� Talie sub 62 cm la femele.  

 
Orice câine care prezintă în mod evident anomalii de ordin fizic sau comportamental va fi 
descalificat. 
 
N.B. : Masculii trebuie să aibă două testicule cu aspect normal, complet coborâte în scrot.  
 
 
 
 

 

 
 


