
                                                                                                             

ATESTARE INSTRUCTORI DRESAJ CANIN  
SI 

 INSTRUCTORI DRESAJ CANIN ASISTENTI 
 

GIARMATA, TIMIS, 05-07.05.2023 

 
   
 

CONDITII DE PARTICIPARE: 
 

1. candidatul trebuie sa transmita pana la data de 25 aprilie  2023, o cerere de 

participare la Sesiunea de atestare pentru instructori dresaj canini AChR, mai  2023 

(email: csibika@yahoo.com) 
 

2. candidatul trebuie sa transmita, odata cu cererea de participare, o declaratie pe 

proprie raspundere, prin care isi da acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal 
 

3. candidatul trebuie sa transmita, odata cu cererea de participare, un CV, care sa 

contina informatii despre sine si experienta sa in domeniul dresajului canin; acesta 

trebuie sa fie detaliat, asa incat sa edifice asupra indeplinirii conditiilor impuse de 

Regulamentul pentru atestarea asistentilor de instructor si a instructorilor de dresaj 

canin AChR (www.ach.ro). 
 

4. candidatul trebuie sa transmita, odata cu cererea de participare, un aviz medical si / 

sau o declaratie pe proprie raspundere, care atesta ca este ,,apt sanatos” pentru 

participarea la examinare 
 

5. candidatul trebuie sa transmita, odata cu cererea de participare, scrisori de 

recomandare, din partea a cel putin  doi instructori canini acreditati AChR sau arbitri 

utilitari AChR, care sa confirme implicarea acestuia in activitati si evenimente de profil 
 

6.  candidatul trebuie sa nu fi fost exclus sau sanctionat disciplinar in cadrul AChR, in 

ultimii doi ani 

 

PROBE DE EXAMINARE: 
 

1. Examinare orala 

 - candidatii vor raspunde intrebarilor adresate de membrii comisiei de examinare 
(proba va fi notata cu puncte, de la 0 la 10, punctajul minim pentru promovare fiind 7) 
 

2. Examinare scrisa 

 - candidatii vor raspunde in scris la intrebari, in sistem grila, formulate din 

bibliografia anuntata 
(proba va fi notata cu puncte, de la 0 la 10, punctajul minim pentru promovare fiind 7) 

 

 

 
 



 

 

3. Proba practica 

 - fiecare candidat va desfasura exercitii si activitati practice specifice 

instructorilor canini; in acest scop, candidatii vor lucra cu exemplare canine proprii  
(proba va fi notata cu puncte, de la 0 la 10, punctajul minim pentru promovare fiind 7) 

 
 

Examinarile scrisa si orala vor contine intrebari care sa edifice asupra bunei 

cunoasteri de catre candidati a: 
 

-  legislatiei in vigoare care reglementeaza activitatea dresajului canin si regimul de 

detinere si intretinere a cainilor, 

-  regulamentelor AChR – FCI, 

-  notiunilor de comportament si psihologie canine, 

-  notiunilor importante de anatomie canina si prim ajutor medical veterinar, 

- notiunilor importante de fiziologie, crestere, igiena, dezvoltare, selectie si ameliorare 

a raselor de caini, precum si asupra unei abordari etice si deontolgice a dresajului 

canin.  
 

 

 

Bibliografie: 

1. Statutul AChR (www.ach.ro) 

2. Regulamentul de examinare pentru Testul de Sociabilitate si Aptitudini Canine - 

TSAC (www.ach.ro) 

3. Regulamentul de examinare pentru Caini de Companie – BH (www.ach.ro) 

4. Regulamentul pentru atestarea asistentilor de instructor si a instructorilor de dresaj 

canin de baza AChR (www.ach.ro) 

5. Ordonanța de urgență nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deținereal   

câinilor periculoșisau agresivi, Monitorul Oficial nr. 311, 10 mai 2002,  
Legea nr. 60 din 11 martie 2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgență a 
Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, 
Monitorul Oficial nr. 183, 24 martie 2003 (www.ach.ro) 

6. Etologie  – autor Stelian Acatincai (exclusiv partea I) 

7. Pentru arbitri si nu numai – autor Vasile Papp (www.ach.ro) 

8. Pas cu Pas – teoria si practica dresajului canin modern  – autor Andre Vandergeten 

 
 

 

 

DOCUMENTATIA SE VA TRANSMITE LA: 

csibika@yahoo.com – contact: 0744 483 166 – dl. Csibi Karoly 
 

 
taxa de inscriere, in valoare de 600 lei, se achita in contul asociatiei Clubul National de 

Ciobanesc German (CUI 1315144): RO24CECEIS0143RON0610744, CEC Bank Iasi 
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