
REGULAMENTUL EXAMENELOR DE SELECȚIE 

al Asociației ”MIORITIC CLUB” 

PENTRU ACORDAREA DREPTULUI DE REPRODUCȚIE PENTRU CÂINII DE RASĂ 

CIOBĂNESC ROMÂNESC MIORITIC 

Asociația Non-Profit ”MIORITIC CLUB” a elaborat prezentul REGULAMENT PENTRU 

ORGANIZARE EXAMENELOR DE SELECȚIE PENTRU ACORDAREA DREPTULUI DE REPRODUCȚIE PENTRU 

CÂINII DE RASĂ CIOBĂNESC ROMÂNESC MIORITIC”, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. (e) din 

Statutul Asociației Non-Profit ”MIORITIC CLUB”, conform căruia asociația are dreptul de a organiza 

activități sportive specifice, în vederea asigurării realizării scopului acesteia – de promovare, 

protejare și dezvoltare a rasei Ciobănesc Românesc Mioritic. 

Prezentul regulament a fost realizat în scopul stabilirii unui cadru de organizare a acestor activități. 

Cap. I  DEFINIREA ACTIVITĂȚILOR 

Art. 1 :  Activitățile organizate de Asociația ”MIORITIC CLUB” sunt : 

- Expozițiile de club pentru câinii de rasă Ciobănesc Românesc Mioritic; 

- Examenele de selecție pentru acordarea dreptului de reproducție pentru câinii de rasă 

Ciobănesc Românesc Mioritic; 

Cap. II  GENERALITĂȚI 

Art. 2 :  Asociația Non-Profit ”MIORITIC CLUB” este organizația recunoscută de Asociația 

Chinologică Română să se ocupe de promovarea, supravegherea și selecția câinilor de rasă Ciobănesc 

Românesc Mioritic. 

Art. 3 :  Scopul acestui regulament este de a obține prin selecție exemplarele care, prin 

caracterul morfologic și comportamentul în limitele cărora se încadrează, sunt considerate a fi 

etalon, pentru a putea menține, ameliora, dezvolta și promova această rasă. 

Art. 4 :  Selecția exemplarelor din această rasă trebuie să se bazeze pe obiective pe termen 

lung și să fie făcută pe principii sănătoase și corecte astfel încât, în urma acestei activități, să se poată 

extinde diversitatea genetică și dezvolta această rasă precum și pentru a se face, în cel mai scurt timp 

posibil, pasul următor în vederea omologării definitive a rasei Ciobănesc Românesc Mioritic de către 

Federația Chinologică Internațională. 

  TIPUL DE CÂINE CARE URMEAZĂ SĂ FIE PROMOVAT 

Art. 5 :  Promovarea exemplarelor de câini de rasă Ciobănesc Românesc Mioritic va avea la 

bază Standardul aprobat de Comitetul General al F.C.I. în data de 06.07.2005 de la Buenos Aires și 

anume Standardul F.C.I. nr. 349/13.07.2005 așa cum a fost transmis prin Circulara nr. 36/13.07.2005. 

Cap. III  REGULAMENTUL DE SELECȚIE 

  OFICIUL DE SELECȚIE 

Art. 6 :  Asociația Non-Profit ”MIORITIC CLUB” va elabora anual un Plan de selecție care va 

cuprinde : 

 

 Perioada de selecție; 

 Condițiile minime necesare pentru organizarea examenului de selecție; 

 Obligațiile organizatorului examenului de selecție; 

 Cine are dreptul să organizeze examenele de selecție; 

 Forma și conținutul Foilor de selecție; 



 Lista arbitrilor de selecție, dintre cei acreditați de către Colegiul de Arbitri al A.Ch.R. 

pentru rasa Ciobănesc Românesc Mioritic, care urmează să fie comunicată Colegiului de 

Arbitri din cadrul A.Ch.R.; 

 Aducerea la cunoștința celor interesați a exemplarelor selecționate și înscrise în Registrul 

de selecție; 

 Completarea Registrului de selecție, pe baza Foilor de selecție primite în urma 

desfășurării examenelor de selecție; 

 

PROBLEME DE ORDIN JURIDIC 

Art. 7 :  Proprietarul câinelui care trebuie prezentat la selecție trebuie să fie membru al unei 

asociații recunoscute de Asociația Chinologică Română sau de către Federația Chinologică 

Internațională, fiind de asemenea obligat să respecte toate prevederile acestui regulament și a 

regulamentelor A.Ch.R. în vigoare. 

Art. 8 :  Un câine care se află în proprietatea unei persoane care este pedepsită cu 

”interdicția de acces la Cartea de Origine” nu poate fi prezentat la selecție nici de către proprietar, 

nici de către terți. 

Art. 9 :  Verdictul dat de arbitrul de selecție în funcțiune este definitiv. 

Art. 10 : Pentru neacordarea dreptului de reproducție a unui câine nu se pot ridica pretenții 

de către proprietar sau de către terți, pentru daune provenite din aceasta. 

Cap. IV  REGULI GENERALE PENTRU ORGANIZARE EXAMENELOR DE SELECȚIE 

Art. 11 : Examenele de selecție vor fi organizate într-o locație care să asigure spațiu de 

organizare în conformitate cu prevederile Regulamentului Federației Chinologice Internaționale 

(F.C.I.). 

Art. 12 : Cererea de organizare a unui examen de selecție, sau a unei expoziții de club 

împreună cu un examen de selecție, trebuie înaintată Consiliului Director al Asociației ”MIORITIC 

CLUB”, într-un termen de 2 (două) săptămâni înaintea datei limită stabilită de Asociația Chinologică 

Română pentru cluburile naționale, în vederea depunerii propunerilor pentru examenele de selecție 

sau/și expozițiile de club, în vederea includerii acestor activități în Calendarul Expozițional al 

Asociației Chinologice Române. 

Art. 13 : Răspunsul la cererea de organizare a examenului de selecție și/sau expoziției de club 

se va face în scris, în termen de 15 zile de la data comunicării aprobării acestor activități de către 

Asociația Chinologică Română. 

Cap. V  PREMISE PENTRU PARTICIPAREA LA EXAMENUL DE SELECȚIE 

Art. 15 : La selecție vor fi admise numai exemplarele înscrise în Cartea de Origine a Asociației 

Chinologice Române sau Federației Chinologice Internaționale. 

Art. 16 :  Exemplarele trebuie să fie identificate pe baza numărului de tatuaj sau/și microcip. 

Art. 17 : La data participării la examenul de selecție, exemplarele, atât cele de sex feminin cât 

și cele de sex masculin, trebuie să aibe împlinite vârsta de 12 (douăsprezece) luni. 

Art. 18 :  Exemplarele bolnave nu au voie să participe la examenul de selecție. 

Art. 19 : Femelelor în călduri sau în stare de gestație avansată (cca 40 de zile) nu le este 

permisă participarea la examenul de selecție. 

Art. 20 : Înscrierea la examenul de selecție va fi făcută, cel mai târziu, cu șapte zile înaintea 

datei examenului de selecție, la organizatorul examenului de selecție. 

  Odată cu cererea de înscriere la examenul de selecție, se va transmite și copia actului 

de origine al câinelui, dovada de apartenență, în calitate de membru la o asociație recunoscută de 

Asociația Chinologică Română sau Federația Chinologică Internațională, dovada achitării cotizației 



pentru anul în care se desfășoară examenul de selecție, a taxei de participare la examenul de selecție 

precum și certificatele medicale (radiologie, imagistice, constatatoare a actului medical, etc.) atunci 

când acestea au fost solicitate la o selecție anterioară la care câinele a fost amânat. 

Art. 21 : Taxa de înscriere va fi achitată obligatoriu odată cu trimiterea fișei de înscriere. 

  Cei care nu plătesc taxa de înscriere nu vor fi înscriși la examenul de selecție. 

  Taxa de înscriere nu se returnează dacă expozantul nu își prezintă câinele la 

examenul de selecție. 

Art. 22 : Sub nici un motiv nu se admit înscrieri în ziua examenului de selecție. 

Art. 23 : Pentru un arbitru, într-o zi de selecție, numărul de câini admiși pentru examenul de 

selecție este de maximum 50 (cincizeci). În cazul depășirii acestui număr, se vor solicita mai mulți 

arbitri. 

Cap. VI  DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE SELECȚIE 

 

Art. 24 : Examenul de selecție se desfășoară, după cum urmează : 

a) În incinta locului de desfășurare a examenului de selecție pot intra doar câinii înscriși. 

b)  Intrarea în locația de desfășurare a examenului de selecție se va face prin filtrul sanitar-

veterinar. 

c) Medicul veterinar poate lua decizia de a nu permite accesul în incinta locului de desfășurare a 

examenului de selecție dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale în vigoare. 

d) Nu sunt admiși la examenul de selecție câinii castrați, femelele în călduri, femelele gestante 

(cca. 40 zile) sau care alăptează. 

e) Câinii trebuie purtați obligatoriu în lesă. 

f) Nu vor fi acceptați la examenul de selecție câinii purtați în lanț. 

g) Identificarea câinilor se va face în mod obligatoriu, pentru toți câinii înscriși la examenul de 

selecție, prin intermediul microcipurilor (Norma ISO 11784 sau Anexa A de la Norma ISO 11785) 

sau/și prin tatuaje. 

 Dacă microcipul nu respectă normele prevăzute mai sus, deținătorul câinelui este obligat să 

dețină propriul cititor, cu care se poate face dovada identității câinelui. 

h) Vor putea fi arbitrați doar câinii care pot fi identificați. 

i) În caz de dubii asupra identității unui câine, orice persoană interesată poate cere arbitrului 

identificarea acestuia. 

j) Prezentarea câinilor se va face în ringul de desfășurare a selecției, începând cu masculii și mai 

apoi cu femelele, în ordinea alfabetică a numerelor câinilor, așa cum apar ele înscrise în actul de 

origine. 

k) Conducătorul câinelui va purta un număr de identificare, primit de la secretarul de ring. 

l) Prezentarea câinilor în ring, pentru examenul de selecție, se va face individual. Nu se va 

proceda la examinarea câinelui în prezența altor exemplare în ringul de selecție. 

m) În timpul desfășurării examenului de selecție, în ring au acces numai : arbitrul de selecție, 

secretarul de ring, comisarul de ring, conducătorul câinelui și câinele supus examenului de selecție. 

n) Intrarea câinelui în ring se face la cererea arbitrului de selecție, prin intermediul secretarului 

de ring, cu câinele purtat în lesă. 

o) Secretarul de ring împreuna cu arbitrul vor identifica câinele pe baza tatuajului și/sau 

microcipului și a certificatului de origine (pedigree), iar secretarul de ring va confrunta aceste 

elemente de identificare cu cele înscrise în foaia de selecție. 

p)  Fiecare câine trebuie supus de către arbitrul de selecție la probe de caracter. Verificarea 

caracterului câinelui se va putea face în timpul întregii selecții, pe parcursul căreia, câinele trebuie să 

se comporte conform prevederilor standardului. 



q) Arbitrul de selecție va proceda la măsurarea înălțimii la greabăn. 

r) Arbitrul de selecție va verifica calitatea părului, prezența subpărului. 

s) Arbitrul de selecție va verifica pigmentarea ochilor, trufei și mucoaselor. 

t) Arbitrul de selecție va proceda la verificarea danturii și a mușcăturii câinelui. 

u) În cazul masculilor, arbitrul de ring va verifica prezența ambelor testicule în scrot. 

v) Câinele va fi supus unui arbitraj în poziție statică, arbitrul de ring va transmite constatările 

secretarului de ring care are obligația să le menționeze în Foaia de selecție a câinelui, urmând a se 

realiza arbitrajul câinelui în mișcare, procedându-se la consemnarea constatărilor arbitrului în Foaia 

de selecție. 

w) La finalizarea examenului de selecție, arbitrul de selecție va face cunoscut participantului 

constatările, rezultatul obținut și înmânează acestuia primul exemplar al Foii de selecție, completat 

de secretarul de ring, verificat și semnat de arbitrul de selecție. 

x) Deținătorul câinelui este responsabil pentru orice pagubă provocată de câinele său. 

 

CAP. VII. CLASELE DE SELECȚIE CARE POT FI OBȚINUTE ÎN CADRUL EXAMENULUI DE SELECȚIE 

Art. 26 : În cadrul examenului de selecție se pot obține următoarele clase de selecție: 

  a) Recomandat 

  b) Admis 

  c)  Amânat 

  d) Respins 

Art. 27 : CLASA DE SELECȚIE ”RECOMANDAT” este cea mai înaltă clasă de selecție, care 

corespunde exemplarelor de câini care corespund imaginii standardului rasei, urmând a fi 

recomandați pentru creștere și reproducție. 

 

Art. 28 : Vor primi Clasa de selecție ”RECOMANDAT” câinii care corespund imaginii 

standardului de rasă și anume : 

a) construcție anatomică și dimensiunile cerute conform standardului rasei. 

b) caracter conform standardului rasei. 

c) dantură ireproșabilă, cu mușcătură în foarfece, fără lipsuri dentare. 

d)  roba conform standardului. 

 

Art. 29 : Vor primi Clasa de selecție ”ADMIS” câinii care : 

a) Prezintă mici abateri din punct de vedere anatomic. 

b) Lipsa în dentiția câinelui a unui sau doi Premolari 1. 

c) Coada răsucită pe spate. 

d) Înălțime la greabăn cuprinsă între 68 și 70 cm la masculi și între 63 și 65 cm la femele. 

e) Părul scurt. 

f) Labă de urs. 

g) Silon frontal accentuat. 

h) Pieptul îngust. 

 

Art. 30 : Vor primi Clasa de selecție ”INAPT” câinii care : 

a) Prezintă defecte anatomice grave. 

b) Subiect atipic. 

c) Înălțime la greabăn mai mică de 68 cm la masculi și 63 cm la femele. 

d) Câine temător sau agresiv. 

e) Mușcătura în clește. 

f) Lipsuri dentare altele decât P1; fractura dentară va fi dovedită printr-un certificat medical 



eliberat de medicul veterinar de specialitate, în baza radiografiei dentare efectuate. 

g) Prognatism inferior. 

h) Prognatism superior mai mare de 2 mm. 

i) Lipsa cozii și coada scurtă, excepție făcând coada cupată chirurgical, certificată de medicul 

veterinar care a efectuat actul medical. 

j) Urechi amputate, drepte (erecte), excepție făcând urechea amputată chirurgical – certificată 

de medicul veterinar care a efectuat actul medical. 

k) Albinism, pigmentație atipică. 

l)  Displazie de șold. 

m) Lipsa părului pe bot și pe labe. 

n)  Forma ascuțită a botului. 

o) Ochi albaștri, heterocromia oculară (ceacâr). 

p) Prezența culorii maro în robă. 

r) Monorhidie sau criptorhidie. 

s) Defecte de aplomb. 

 

Art. 31 : Clasa de selecție ”AMÂNAT”, se va acorda în următoarele condiții : 

a) Clasa de selecție amânat se poate acorda o singură dată, în condițiile în care dezvoltarea 

câinelui nu permite arbitrului de selecție încadrarea într-o clasă de selecție sau în cazul în care 

arbitrul de selecție solicită prezentarea de certificate medicale edificatoare. 

b) În cazul lipsurilor dentare, arbitrul de ring va putea cere încadrarea câinelui în clasa de 

selecție amânat, în vederea realizării unei radiografii dentare și prezentarea certificatului veterinar 

constatator. 

c) În cazul în care, în urma arbitrajului câinelui în mișcare, arbitrul de selecție are suspiciunea de 

displazie de șold, va putea cere amânarea, în vederea realizării unei radiografii de specialitate și 

prezentarea certificatului veterinar constatator. 

 

CAP. VIII ÎMBUNĂTĂȚIREA CLASEI DE SELECȚIE 

 

Art. 32 : Proprietarul câinelui declarat ”ADMIS” pentru reproducție, are posibilitatea să-și 

prezinte câinele pentru îmbunătățirea clasei de selecție, cel mai devreme în anul următor. 

  Posibilitatea îmbunătățirii clasei de selecție este permisă o singură dată. 

 

CAP. IX  EVIDENȚA CÂINILOR ȘI A ÎNCADRĂRII LOR ÎN CLASELE DE SELECȚIE 

 

Art. 33 : Evidența câinilor și a încadrării lor în clase de selecție se va realiza pe baza unui 

Registru de selecție care va evidenția datele și înregistrările din Foile de selecție, pe sexe, completate 

în urma fiecărui examen de selecție organizat și cu ținerea unei evidențe pe câini. 

  Registrul de selecție va cuprinde o listă a câinilor recomandați și a celor admiși de 

către arbitrii de selecție în vederea reproducției. 

 

CAP. X  DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 34 : Nu vor putea primi acte de origine câinii proveniți din părinți care nu au examen de 

selecție. 

Art. 35 : Prezentul Regulament de selecție intră în vigoare începând cu data de 01.01.2007 și 

numai după aprobarea lui de către Consiliul Director al Asociației Chinologice Române cu eventualele 

modificări formulate de acesta. 



Art. 36 : Prevederile care nu se regăsesc în prezentul regulament vor fi reglementate potrivit 

Regulamentului de selecție al Asociației Chinologice Române. 

Art. 37 : Orice prevedere contrară dispozițiilor Asociației Chinologice Române este nulă de 

drept. 


