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Preambul 
 

 Prin asociatiile chinologice si cluburile de rasa, ciobanescul german 
modern este rezultatul a 125 de ani de selectie, dar, pana în prezent, nu s-au 
facut evaluari sistematizate individuale ale temperamentului cu privire la 
comportamentul social, sensibilitatea la zgomot, siguranta de sine si detasarea 
motrica, instinctul de joc și vanatoare, lipsa de prejudecata sau temperamentul 
de bază al exemplarelor noastre de reproducție. 

 C. N. C. G ar dori să implementeze  o noua metoda de evaluare obiectiva, 
printr-un test de caracter personalizat si adaptat rasei, prin care să examineze și 
să clasifice exemplarele de ciobănesc german. Arbitrii de examen specializati 
înregistrează în mod obiectiv evaluările, iar câinelui examinat i se atribuie o 
fisa de evaluare completa, ce poate fi anexata actului de origine, iar rezultatul 
general se consemneaza in carnetul de performanță. 

 

Nota: Un examen utilitar IGP nu poate inlocui un Test de caracter. 

 
Testul de Caracter pentru Ciobănesc German  

 

I. Informaţii generale 
 

1) Reglementari si conditii de organizare 
 

Asociatia Clubul National de Ciobanesc German hotaraste numarul de 
examinari pentru Testul de caracter organizate anual si locatiile 
acestora si deleaga echipa organizatorica locala, stabilind si comunicand 
detaliile necesare in timp util. 
De asemenea, arbitrii de examen pentru Testul de caracter sunt 
nominalizati de asociatia Clubul National de Ciobanesc German si 
invitati de aceasta, prin forul sau superior – Asociatia Chinologica 
Romana. 
 

Testul de caracter pentru ciobanesc german se efectuează întotdeauna în 
public. 

 

2) Arbitrul de examen  (AE) 

Arbitrul de examen trebuie sa dispuna de un asistent de examen, care se 

implica activ in examinare. 

Clubul national poate aloca un arbitru de examen suplimentar, pentru 

buna desfasurare a testului. 

 



 

3) Metodologia de examinare pentru Testulul de caracter. 
 

Pentru o evaluare obiectiva si uniforma in cadrul Testului de caracter, 
este necesar ca metodologia de examinare sa fie respectata si derulata 
sistematizat la toate examinarile fara exceptie, urmarind punctual toate 
elementele in ordinea stabilita. 
Prin urmare, oridinea elementelor din procesul de evaluare  și natura 
echipamentului si accesoriilor utilizate pentru toate testele de caracter 
sunt specificate mai jos. 

 
Structura Testului de Caracter pentru Ciobanesc German: 
 

1. Testul lipsei de prejudecati 

2. Comportamentul social 

3. Reactia la zgomot 

4. Detasare si abilitate motrica 

5. Instinctul de joacă și vanatoare 

6. Evaluarea temperamentului 

 

Acestea vor fi urmate de o discutie deschisa asupra temperamentului si 

comportamentului observate in examinare. 

 

 

4) Conditii de participare 

 
Sunt eligibili să participe toți ciobăneștii germani care poseda un act de 
origine recunoscut FCI ce pot fi identificați prin microcip. 
Varsta exemplarelor participante trebuie sa fie cuprinsa intre 9 luni si 13 
luni fara o zi. 
Proprietarul si / sau conductorul cainelui nu este obligat să fie membru 
ACNCG pentru a participa la Testul de caracter pentru ciobanesc german. 
Fiecare conductor are dreptul să prezinte maxim doi câini in cadrul unei 
examinari. 
 

Cerințe privind zgarda / lesa de examen 

 
Din motive de siguranta, conductorul trebuie să dispuna de o lesă pe tot 
parcursul testului. De asemenea, câinele trebuie să poarte o zgardă de 
lanț lejeră, dintr-un singur  rând de zale,  purtata exclusiv nestrangulant. 

 
Alte zgărzi (suplimentare), cum ar fi zgărzile din piele, zgărzile 



 

antiparazitare, zgărzile de antrenament și altele asemenea, nu sunt 
permise în timpul testului. 
In cazul exercitiilor fara lesa, aceasta trebuie purtată în aşa fel încât să nu 
fie vizibilă pentru câine (in buzunar sau purtată în diagonală peste corp, 
in partea opusa cainelui). 

 
Dacă există vreo suspiciune de interventie / modificare a zgarzii, arbitrul  
poate solicita schimbarea acesteia. Acest lucru trebuie făcut înainte de 
începerea secțiunii respective de examinare. 
Dacă există vreo suspiciune de comportament nesportiv (prezenta unor 
obiecte motivaționale sau recompense), arbitrul trebuie să excludă 
participantul din examinare prin descalificare. 

 

Numărul de participanți 
 

Numărul minim necesar de participanți este de patru câini cu patru 
conductori diferiți. 
Numărul de caini maxim arbitrabil intr-o zi  este de doisprezece, pentru 
zilele de sâmbătă și duminică, și șase pentru zilele de vineri. 

 

5) Zilele de examinare 
 

Zilele in care se organizeaza examinari sunt, de obicei, la sfarsit de 
saptamana sau in sarbatorile legale. 
In zilele de vineri se pot sustine examinari doar daca sunt parte dintr-un 
examen ce se desfasoara si in ziua de sambata. 
Se va opta pentru examinare in ziua de vineri numai daca numarul de 
exemplare  ce urmeaza a fi arbitrate este prea mare pentru zilele de 
examen desemnate. Ora de incepere a examinarii pentru ziua de vineri 
poate fi cel devreme 12:00. Numarul de participanti va fi redus la jumatate. 
Daca o examinare este organizata intr-o zi de sarbatoare legala in timpul 
saptamanii, nu se poate include suplimentar o jumatate de zi de examinare 
in avans. 

 
Termenul limita pentru înscrierea la examinare este cu cel puțin 12 zile 
înainte de eveniment.  
Echipa organizatorica locala va transmite formularele de înscriere 
completate catre chinotehnistul clubului a doua zi dupa inchiderea 
inscrierilor. 

Organizatorul trebuie să informeze arbitrul cu privire la numărul de câini 
înscriși. 

 



 

II. Echipament 
 

Următoarele echipamente si accesorii trebuie să fie puse la dispoziție de 
către echipa organizatorica a fiecarei examinari. 

 
• Fișe de arbitraj, completate integral. 
• La începutul evaluării, se determină ordinea câinilor la arbitraj. 

Aceasta trebuie afisata pe un avizier. 
• Conductorii trebuie să poarte la vedere un număr de concurs pe intreg 

parcursul evaluarii. 
• Pentru prezentarea concluziilor examinarii trebuie sa existe un sistem 

de amplificare 
  

Echipament entru elementele de testare a caracterului: 

 
1. Testul lipsei de prejudecati 

• Cititor de microcipuri 
• Zoometru 
• Platforma pentru  măsurare (80x120cm) 
• Masa pentru prelucrarea documentatiei de examen 

 
2. Comportament social 

• Minge cu sfoara, tug cu sfoara, baton de muscat. 
(procurate de conductor) 

 
3. Reactia la zgomot 

• Drujbă (fără lamă) 
• Lanț (lanț de fier, de aprox. 150 cm) 
• Tablă (aprox. 100 x 100 cm) 
• Pistol de start de 6 mm 

 
4. Detasare si abilitate motrica 

• Masă oscilantă 
(palet industrial cu o suprafață netedă - 120 x 100 cm, cu un cilindru 
de lemn, gros de 10 cm, pozitionat central, sub palet) 

• 6 mese standard de grădină 
• rampa de urcare (o masă de grădină cu material antiderapant, 

pozitionata oblic, fixă) 

 
• Instinctul de joacă și vanatoare 
• O jucărie familiara câinelui (minge cu sfoara, baton de muscat 

etc.) 
• Lădiță de fructe din plastic perforată, sau similar. 
• Cameră cu podea netedă (pardoseală cu gresie, de aprox. 30 

m²) 
• Bol metalic pentru hrana 



 

5. Evaluarea temperamentului 

• Un loc în care câinele poate fi legat (stâlp, gard sau copac, care trebuie 
să nu fie pe terenul de antrenament). 

• lesa de 1,5 m (de preferat: un lanț subțire metalic cu carabină) 

 

III. Testul de Caracter – elemente de evaluare: 
 

1. Testul lipsei de prejudecati 
 

Exercițiul 1 - Verificarea identitatii 

Conductorul se prezintă  cu câinele său în lesă pentru verificarea 
microcipului. AE verifică identitatea câinelui cu un cititor specializat. 

 
AE înregistrează și descrie comportamentul câinelui în timpul verificării 
identitatii. 

 

Exercițiul 2 - Verificarea dentară 

 
Conductorul arată dinții câinelui către AE sau asistentului. Desigur, 
arbitrul sau asistentul pot verifica direct dentitia cainelui. 

 
AE înregistrează și descrie comportamentul câinelui în timpul controlului 
dentar. Starea dentară nu este relevanta si nu trebuie consemnata în fișa de 
evaluare. 

 

Exercițiul 3 - Măsurarea pe platformă 

 
Conductorul își conduce câinele pe platformă. Câinele trebuie să stea liber 
și neîngrădit. Conductorului i se permite să țină câinele. 

 
AE sau asistentul de examen măsoară înălțimea la greabăn și adâncimea 
pieptului. Aceste valori nu sunt consemnate. 

În cazul în care câinele este de sex masculin, testiculele sunt, de asemenea, 

verificate. 

 
AE înregistrează și descrie comportamentul câinelui în timpul măsurării și 
verificării testiculelor (obligatorie pentru masculi). 

 



 

2. Comportamentul social 
 

Exercițiul 4 - Relația câine / conductor 
Conductorul se apropie de asistentul stând singur la o distanță de 
aproximativ 15 metri. Conductorul scoate lesa câinelui la comandă și se 
deplaseaza liber  cu acesta. Sunt permise comenzi vocale pentru a chema 
câinele. 

 
Relatia câinelui cu conductorul său este înregistrată și descrisă de AE. 

 

Exercițiul 5 - Comportamentul într-un grup de persoane 

 
După exercițiul 4, câinele este chemat de către conductorul său și legat în 
lesă. Conducătorul predă câinele în lesă asistentului și se îndepărtează în 
spatele unui grup de cel puțin opt persoane. La comandă, câinele este 
chemat de conductorul său. Asistentul scoate lesa câinelui și îl eliberează. 

 
Câinele ar trebui să se deplaseze entuziast direct prin grup, la 
conductorul său. Conductorul se deplaseaza apoi  prin grupul în 
mișcare, cu câinele în continuare liber, fără lesă. 

 
Comportamentul câinelui este înregistrat și descris de AE. 

 

Exercițiul 6 - Întâlnirea cu un câine necunoscut 

 
Pentru acest exercițiu, următoarea echipă conductor – caine ar trebui să 
fie implicată. 

 
Conductorul își plimbă câinele în lesă pe partea stânga, pe lângă un câine 
necunoscut, de două ori, la o distanță de aproximativ 3 metri. Celălalt 
câine este, de asemenea, în lesă. 

 
AE înregistrează și descrie comportamentul câinelui în timpul 
întâlnirilor cu câinele necunoscut. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Reactia la zgomot 
 

Exercițiul 7 - Sursă de zgomot: drujbă, fără lamă 

 
Conductorul se deplaseaza la locul desemnat și rămâne acolo cu câinele 
în lesă. Asistentul se deplaseaza  în jurul câinelui la o distanță de 
aproximativ 4 metri cu un motor (drujbă fără lamă) care rulează la viteze 
diferite și apoi oprește motorul și îl plasează pe sol. Conductorul merge 
apoi cu câinele său la sursa zgomotului. 

 
Comportamentul câinelui în raport cu sursa de zgomot este înregistrat și 
descris de AE. 

 

Exercițiul 8 - Sursă de zgomot: lanț 

 
Conductorul se deplaseaza la locul desemnat (la aproximativ 5 metri 
distanță de o platforma metalică / tablă) și rămâne acolo cu câinele în lesă 
(lesa nu trebuie sa fie tensionată). Se aseaza cu fata spre arbitru. 
Asistentul trebuie să fi poziționat anterior un lanț astfel încât acesta să 
cadă pe foaia de tablă la comandă. De îndată ce lanțul a căzut, 
conductorul și câinele său merg direct spre sursa zgomotului. 
Conductorul poate incuraja verbal cainele. 

 
Comportamentul câinelui în raport cu lanțul ca sursă de zgomot este 
înregistrat și descris de AE. 

 

Exercițiul 9 – Reactia la zgomotul focului de arma 

 
Conductorul se deplaseaza la locul desemnat și rămâne acolo cu câinele 
în lesă. Lesa nu trebuie sa fie tensionată, iar cainele trebuie sa ramana in 
picioare. 

 
Asistentul trage două focuri cu un pistol de start de 6 mm la un interval de 
5 secunde. 
 
Comportamentul câinelui în raport cu focul de arma ca sursă de zgomot 
este înregistrat și descris de AE. 
 
 
 
 



 

4. Detasare si abilitate motrica 
 

Exercițiul 10 - Masă oscilantă 

Conductorul merge cu câinele său în lesă la masa oscilantă pregătită, care 
constă dintr-un palet industrial cu o suprafață netedă si un cilindru. 
Câinele trebuie să stea liber pe palet în lesa lejeră. 

 
Asistentul misca masa cu piciorul. 

 
Detasarea si siguranta câinelui la miscarea suprafetei mobile și abilitățile 
motorii sunt înregistrate și descrise de către arbitru. 

 

Exercițiul 11 - Determinarea pe masa oscilantă 

 
După exercițiul 10, câinelui i se oferă obiectul său motivațional de către 
conductor. Obiectul i-a fost inmânat de către asistent la începutul 
exercițiului. 

 
Asistentul misca paletul în același mod ca la exercițiul 10. 

 
AE înregistrează și descrie cât de intens și cu ce abilități motorii se 
angajează câinele cu obiectul său motivațional in conditii de stres. 
 

Exercițiul 12 - Reactia la urcare / înălțime 

 
Conductorul merge cu câinele în lesă până la rampa. Conductorul își 
conduce câinele în lesă, lejer, în sus pe rampa si pe mesele amenajate.  
- lungimea totală a meselor aranjate în formă de L, (fără rampa): 5 mese = 
aproximativ 11 metri;  
- lățimea meselor: aproximativ 70 cm;  
- se lasa un spațiul de 10 cm înaintea ultimei mese.  
Când câinele ajunge la capăt, se întoarce. 

 
Cainele poate sări jos de pe masa sau poate fi coborât in brate. În timpul 
exercițiului, este permisă numai incurajarea verbală. 

 
Comportamentul câinelui în ceea ce privește abilitățile sale motorii și 
reactia la înălțime sunt inregistrate și descrise de AE. 

 
 



 

 
5. Instinctul de joacă și vanatoare 

 

Exercițiul 13 - Jocul cu Conductorul 

 
Conductorul merge cu câinele în lesă la locul desemnat în apropierea 
asistentului. Asistentul oferă obiectul motivațional conductorului. 

 
Câinele este scos din lesă și conductorul se joacă cu câinele său. 

 
AE înregistrează și descrie intensitatea jocului câinelui cu conductorul 
său. 

 

Exercițiul 14 – Jocul cu asistentul 

 
După exercițiul 14, conductorul aruncă obiectul motivațional 
asistentului. 

 
Asistentul motivează câinele să se joace cu el. De asemenea, asistentul 
poate bloca moderat accesul cainelui la obiectul motivațional. Asistentul 
oferă câinelui posibilitatea de a mușca obiectul și, după ce se joacă cu 
acesta pentru scurt timp, il lasă câinelui. 
 
AE înregistrează și descrie intensitatea jocului câinelui cu asistentul. 

 

Exercițiul 15 – Aptitudini pentru aport 

 
Câinele este predat asistentului în lesă la locul desemnat. 

 
Conductorul merge cu obiectul motivațional la lădița de plastic pregătită 
și fixă și plasează obiectul motivațional sub ea. Obiectul motivațional 
trebuie să fie complet acoperit de ladă. 

 

Conductorul se duce la asistent pentru a prelua câinele. 

 
Câinele este eliberat din lesă de către conductor. Ajutorul verbale nu este 
permis. 

 
AE înregistrează și descrie intensitatea efortului câinelui de a obține 
obiectul motivațional. 

 



 

Exercițiul 16 – Siguranta de sine si miscare pe o suprafață netedă 
(alunecoasa) 

 
Conductorul merge cu câinele în lesă în incinta pregătită. Pardoseala la 
interior trebuie sa fie neteda si lucioasa (gresie / parchet laminat). 

 
Conductorul se deplasează prin cameră cu câinele în lesă, conform 
indicațiilor arbitrului. În această fază, se produce un zgomot prin 
aruncarea unui bol metalic pentru hrana. 

 
Siguranta de sine a câinelui, detasarea in miscare și abilitățile motorii sunt 
înregistrate și descrise de arbitru. 

 
Exercițiul 17 - Instinctul de joacă și vanatoare pe o suprafață netedă 
(alunecoasa) 

 
Conductorul se joacă cu câinele său pentru scurt timp la comandă și 
aruncă obiectul motivațional într-un colț al camerei. Eliberează câinele la 
comandă. 

 
Când câinele a găsit obiectul, conductorul îl ia de la câine și îl înmânează 
asistentului. Asistentul motivează scurt câinele, ținut de conductor și 
ascunde obiectul într-un loc obscur, mai greu accesibil din cameră. 

 
De îndată ce asistentul se întoarce , conductorul eliberează câinele. 

 
Intensitatea jocului și a căutării obiectului motivațional se înregistrează și 
se descriu de către arbitru. 
 
 

6. Evaluarea temperamentului 
 

Exercițiul 18 - Comportamentul cainelui singur 

 
După exercițiul 17, conductorul merge cu câinele în lesă la locul desemnat 
(nu pe terenul de exerciții), își leagă câinele cu o lesă de aproximativ 1,5 
metri lungime și părăsește zona. 

 
Conductorul trebuie să nu fie la vedere. Nicio altă persoană nu poate fi în 
câmpul vizual al câinelui. 
 



 

După ce câinele a fost lăsat singur timp de cel puțin cinci minute, AE se 

deplasează neutru spre câine, îl depășește detasat și revine la poziția 

inițială. 

 
Conductorul preia câinele atunci când i se spune și îi pune lesa. 

 
AE înregistrează și descrie comportamentul câinelui lăsat singur. 

 
Arbitrul discută apoi în mod public comportamentul demonstrat pe 
parcursul evaluării temperamentului. 

 
Suspendarea examinării în interesul câinelui 
 
În cazul în care AE încheie evaluarea caracterului în interesul câinelui, va 
trebui să documenteze acest lucu și să descrie situația in raportul final. 

 
Terminarea evaluarii  în interesul câinelui poate avea loc, de asemenea, 
în caz de accidentare sau semne de boală ale câinelui. Este la latitudinea 
arbitrului să încheie Testul de caracter. 

 
Câinele poate fi apoi prezentat la urmatoarea examinare programata. 

 
În cazul în care câinele trece de varsta de 13 luni, evaluarea poate fi 
repetată în termen de trei luni, fără nicio cerere specială. Repetarea la o 
dată ulterioară necesită o cerere de derogare, adresata ACNCG. 

 

IV. Documentatia de examinare 
 

Fiecare participant primește o fișă de evaluare și, dacă se solicita, un 
certificat după finalizarea cu succes a evaluării caracterului. 
ACHR prin COR poate introduce evaluarea caracterului în pedigree. 
Rezultatele trebuie transmise de către arbitru si, implicit, echipa 
organizatorica, secretariatului ACNCG iar acesta se va ocupa de 
transmiterea acestora catre ACHR. 

 


