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Programul a fost conceput în două părți, 

1) pentru a-l învăța pe proprietarul câinelui ghid să fie un proprietar responsabil.

2) pentru a certifica faptul că câinii lor posedă educația și comportamentul social 
adecvat pentru a fi membri de încredere și educați ai mediului familial și ai localităților în care 
locuiesc.

Scopul Programului CCE este de a ne asigura că însoțitorul nostru preferat, câinele, 
poate fi un membru respectabil al comunității în care trăiește, deoarece a fost antrenat, educat 
și socializat pentru a se comporta ca un cetățean canin exemplar, atât acasă cât și în casa, în 
locuri publice precum și în prezența altor persoane, altor câini și altor animale.

Programul CCE este creat atât pentru câinii de rasă, cât și pentru câini metiși.

Evaluarea CCE nu este o competiție, iar câinii nu sunt obligați să efectueze testele cu 
aceeași precizie și formulitate care este cerută în probele și competițiile sportive.

Câinii care trec cele 10 exerciții ale testului CCE sunt înscriși în evidențele CCE ale 
Asociației Naționale a Instructorilor Canini Profesioniști. Proprietarii de câini ghid (servicii) care 
trec cele 10 exerciții ale testului CCE vor obține un certificat oficial CCE de la Asociația Națională 
a Instructorilor Canini Profesioniști.

Arbitrii evaluatori trebuie să se asigure că fiecare participant la test obține o experiență 
pozitivă, educativă și în același timp distractivă.

Participanții în timpul testului vor putea să se adreseze câinilor lor și să interacționeze cu 
ei pe toată durata testului, iar atmosfera ar trebui să fie relaxată.

Participanții trebuie să-și laude și să-și recompenseze câinii pe tot parcursul testului. 
Evaluatorul poate reaminti participanților ai căror câini sunt puțin nervoși că își pot calma câinii 
cu laude, mângâieri etc.

În calitate de Arbitru Evaluator CCE și în timpul procesului de desfășurare a testului 
”Cetățean Canin Exemplar” prin interacțiunea cu fiecare participant, puteți determina dacă un 
conductor/proprietar va avea pe viitor dificultăți în educarea și dresarea câinelui său, precum și 
în desfășurarea cu acesta de diverse activități.

Arbitrul Evaluator CCE este o piesă foarte importantă a acestui Program de Cetățean 
Canin Examplar și de aceea îi mulțumim pentru că ne ajută să ne asigurăm că absolut toți câinii 
vor fi întotdeauna bineveniți ș respectați ca membri exemplari în localitățile noastre.

Cerințe de vârstă pentru câini

Nu există o limită superioară de vârstă pentru câinii care doresc să participe la un test 
CCE. Asociația ANICP sprijină proprietarii care doresc să socializeze și să-și introducă câinii în 
educație cât mai curând posibil, câinii putând participa la testele CCE începând cu vârsta de șase 
luni.

Trebuie precizat că atunci când un câine s-a înscris la un test CCE la vârsta de 6 luni și l-
a aprobat, obținând certificatul CCE, este important ca proprietarii să treacă din nou testul 
atunci când câinele lor este adult, asta deoarece Comportamentul și Temperamentul câinilor se 
poate schimba în timp. Proprietarul responsabil ar trebui apoi să reînnoiască certificatul prin 
trecerea testului la fiecare doi ani pentru a demonstra că educația și bunele maniere continuă să 
fie menținute cu acel câine, obținând un certificat actualizat al statutului câinelui de cetățean 
canin exemplar.
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Incidente de mârâit sau mușcături

Marea majoritate a câinilor care participă la un test sunt de obicei animale prietenoase, sociabile, 
fericite, nobile și echilibrate, așa că munca Arbitrului Evaluator este extrem de ușoară. Cu toate 
acestea, deoarece există întotdeauna excepții de la regulă și dacă, în calitate de arbitru de 
evaluare, în elaborarea unui test CCE, vă aflați cu un câine într-o situație în care ar putea prezenta 
unele semne de agresivitate, există câteva lucruri de reținut:

- Orice câine care mârâie, își dezvăluie dinții, încearcă să atace o persoană sau un alt câine, 
mușcă sau atacă în timpul unui test nu este un cetățean canin exemplar și trebuie eliminat din 
test.

- Dacă un Arbitru Evaluator observă vreun semn de agresiune, testul nu trebuie să continue, 
deoarece restul exercițiilor nu vor servi pentru a evalua că acel câine este un cetățean canin 
exemplar.

- Arbitrii Evaluatori trebuie să folosească o bună judecată și să fie foarte stricti atunci când un 
câine dă semne de agresivitate. Nu trebuie făcută nicio încercare de a lucra un câine cu 
probleme de agresivitate într-un test CCE. De îndată ce câinele arată agresivitate, testul 
trebuie oprit.

- În calitate de arbitru evaluator, dacă aveți dificultăți în citirea câinelui și puteți anticipa orice 
semn de agresiune sau vă simțiți inconfortabil, trebuie să instruiți proprietarul câinelui să-l 
manevreze într-un mod care să ofere mai multă siguranță. (De exemplu: este acceptabil ca 
arbitrii de evaluare să poată cere proprietarului câinelui să ridice piciorul câinelui, astfel încât 
arbitrul însuși să poată manipula piciorul câinelui ca și cum ar efectua o inspecție veterinară în 
care câinele trebuie să fie permis să fie manevrat fără a prezenta semne de agresivitate sau 
conflict. Proprietarul câinelui poate fi, de asemenea, instruit să stabilizeze capul câinelui în 
timpul examinării sau exercițiilor de îngrijire.

Programul Cetățean Canin Exemplar - CCE

Remedieri

Programul ”Cetățean Canin Exemplar” este un test care încurajează proprietarii să se distreze cu 
câinii lor. Nu sunt permise corecții bruște, tratament dur și crud cu câinele, sau țipete și insulte 
îndreptate către animal în timpul testului, acesta fiind motiv clar de eliminare din test.
Arbitrii - Evaluatori pot încuraja participanții să laude și să interacționeze cu câinii lor în timpul 
tuturor fazelor testului. Dacă participanții sunt nervoși la începutul testului, va trebui să le reamintiți 
importanța comunicării cu câinele și să se relaxseze, deoarece atât mânuitorul, cât și câinele trebuie 
să se bucure de test.

Câini cu Dizabilități

Câinii cu dificultăți, cum ar fi pierderea unui picior, surditate sau orbire la un ochi sunt bineveniți și 
acceptați la testele Cetățean Canin Exemplar. Acești câini trebuie să efectueze cu competență toate 
cele 10 exerciții pentru a trece testul, cu toate acestea, conductorii pot folosi semne cu mâinile, 
gesturi sau alte semnale la care câinele a fost antrenat să răspundă.

Nu există excepții specifice de la cerințele de testare (de exemplu, câinii nu pot sări peste proba de 
executare a comenzii ”Șezi” pentru că „acestei rase nu-i place să șadă”), dacă câinele nu stă și 
proprietarul său nu controlează ordinea în acest exercițiu, exercițiul va fi suspendat și nu va trece 
testul CCE.
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Participanți cu Dizabilități

Participanții cu dizabilități, scaune cu rotile, participanții cu sindrom Down etc., ar trebui 
încurajați să intre în probă, facilitându-le participarea prin modificarea procedurilor standard 
pentru a se adapta participanților cu dizabilități. În nici un caz cainele nu va efectua un test, 
dacă se observă existența lipsei de control a unui caine. Datorită acelei lipse de control câinele 
nu se poate comporta ca un cetatean canin exemplar.

Cu toate acestea, Arbitrul Evaluator își va folosi buna judecată pentru a gestiona situația și în 
secțiunea de observații va sublinia ceea ce consideră potrivit sau recomandările pe care le-a 
oferit participantului.

Eliminare (urinat/defecare) în timpul testului

Orice câine care elimină (urinează și/sau își face nevoile) în timpul testului nu trebuie să treacă 
testul. Singurele excepții de la aceasta sunt eliminările care sunt permise între exerciții (de 
exemplu, câinele urinează pe un tufiș când se deplasează către zona de desfășurare a 
următorului exerciţiu) şi în Testul 10 când testul se desfăşoară în aer liber.

Recompense Alimentare în timpul executării Probelor CCE

Participanții nu au voie să folosească alimente ca recompensă în timpul testului CCE. Deși 
recunoaștem că alimentele sunt un întăritor puternic, care este adesea folosit eficient în 
educație, este considerat un ajutor de testare și nu ar trebui să fie folosit în testul CCE. Scopul 
Testului CCE este de a determina dacă câinele a deprins toate abilitățile pentru a trece testul și 
dacă câinele poate fi controlat de proprietar fără a i se oferi niciun fel de stimulente speciale.

Taxe evaluare CCE

Taxa de evaluare este de:  100,00 lei per participant și câine. 

Sumele încasate vor fi destinate Asociației:zxxxxxxxxxxxxx

Fiecare Certificat și Acreditare CCE eliberat și înregistrat de ANICP are un cost de 100,00 de lei 
și va fi solicitat și plătit in prealabil de catre proprietarii câinilor care au aprobad testul CCE.

Certificatul CCE acrediteaza ca proprietarul a promovat o proba formata din 10 exercitii pe care 
le-a sustinut cu aptitudini si poate fi considerat a fi Cetatean Canin Exemplar, deoarece nu se 
lupta cu alti caini, deoarece nu manifesta agresivitate in prezenta a animalelor sau a oamenilor, 
deoarece se supune comenzilor proprietarului și reflecta totodata înalta responsabilitate a 
acestuia de a avea un câine ingrijit, sanatos, bine socializat și educat.

Programul Cetățean Canin Exemplar - CCE

A doua șansă la același Exercițiu

Arbitrul Evaluator poate decide să permită câinilor care au eșuat doar la executarea unui 
exercițiu să-l efectueze din nou odată ce toți câinii prezentați la test au terminat, aceasta fiind 
cunoscută ca a doua șansă și va fi efectuată numai de cei care au eșuat un singur exercițiu.

Ordonarea exercițiilor testului CCE

Asociațiile, Centrele, Școlile sau Cluburile de dresaj canin care organizează un test CCE au 
flexibilitatea necesară pentru a le organiza. De exemplu: exercițiile 1, 2 și 3 pot fi efectuate în 
aceeași zonă, ceea ce grăbește evaluarea testului.
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Certificatul CCE este un titlu?

Certificatul de Cetățean Canin Exemplar (CCE) nu este un titlu oficial, ci o acreditare și mai ales 
o recompensă pentru proprietarii care dețin câini educați și cu bune maniere și care contribuie
cu responsabilitatea și educația câinilor lor pentru a spori acceptarea câinilor în locurile publice.

Vaccinare și Certificare Veterinară

Arbitrii Evaluatori trebuie să solicite la începutul testului carnetul de vaccinare actualizat, cu 
sigiliul și avizul medicului veterinar. Proprietarul responsabil întotdeauna are animalul său cu fișa 
actualizată de vaccinare și deparazitare.

PROBE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI CETĂȚEAN CANIN EXEMPLAR

Instrucțiuni Generale:

Protocolul de desfasurare a testului Cetatean Canin Exemplar trebuie urmat de toti Arbitrii 
Evaluatori care actioneaza in cadrul acestora. Participanții se vor putea adresa câinilor lor în 
toate fazele testului. Evaluatorii ar trebui să încurajeze proprietarii să se distreze efectuând 
testele cu câinii lor și, dacă este necesar, să le reamintească participanților să-și laude câinii 
pentru exercițiile bine făcute, precum și faptul că comunică cu câinii lor atunci când le ordonă să 
efectueze unul sau alt exercițiu.

Evaluatorii nu trebuie să ușureze testul prin eliminarea exercițiilor din test și nici nu vor cere 
participantului să performeze la un nivel mai înalt decât este necesar pentru testul în sine.

Exercițiul nr. 1:   Acceptarea unui Necunoscut Prietenos

Obietivul exercițiului: Această probă demonstrează că acel câine va permite unui necunoscut 
prietenos să se apropie de stăpânul său și să vorbească cu el așa cum ar face-o într-o situație 
naturală, de zi cu zi.

Desfășurare: Arbitrul evaluator se va apropia de câine și va saluta stăpânul acestuia într-o 
manieră prietenoasă, ignorând câinele.

Testul începe cu câinele așezat lângă conductor. Arbitrul Evaluator și conductorul își strâng 
mâna, simulează o conversație și glumesc amical unul cu celălalt (de exemplu: „Bună, mă bucur 
să te revăd).

În acest test, Arbitrul Evaluator nu interacționează cu câinele și nici nu există contact fizic, astfel 
este mai ușor să se evite posibila excitabilitate a câinelui. Arbitrul nu trebuie să se uite în ochii 
câinelui și nici să adopte poziții sau atitudini care reprezintă o amenințare pentru câine.
Câinele nu trebuie să prezinte semne de neâncredere, suspiciune, agresivitate sau timiditate, 
care ar reflecta o lipsă de sociabilitate și, prin urmare, posibile reacții imprevizibile la situațiile 
cotidiene în viitor.
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Câinele trebuie să fie sub control pe toată durata exercițiului. Dacă conductorul folosește corecții 
excesive pentru a controla câinele (de exemplu, apucând câinele pentru a-l împiedica să sară 
asupra Arbitrului), câinele nu trebuie să treacă exercițiul. Un exces de control ar indica faptul că 
există o lipsă de obișnuință în această situație, precum și un slab control din partea conductorului 
care își descarcă în acest fel frustrarea asupra animalului.

Ejercițiul nr. 2:  Păstrarea Poziției Așezat pe timpul salutului unui Necunoscut

Obiectivul Exercițiului: acest exercițiu ne va arata că acel câine va accepta de bunăvoie și 
fără agresivitate abordarea și mângâierile unui necunoscut în timp ce se plimbă cu stăpânul său.

Desfășurare: În timpul acestui test, Arbitrul Evaluator se va apropia de conductorul câinelui și 
de acesta și va întreba: - Îți pot mângâia câinele? El va mângâia apoi câinele pe cap și pe corp. 
Proprietarul trebuie să vorbească cu câinele pe tot parcursul testului. După ce a mângâiat 
câinele, Evaluatorul poate face un cerc în jurul câinelui sau pur și simplu se poate retrage pentru 
a continua cu următorul exercițiu.

Câinele nu trebuie să dea niciun semn de nesiguranță, teamă sau agresivitate atunci când 
Arbitrul întinde mâna pentru a-l mângâia, invadând spațiul acestuia. Trebuie să-ți demonstreze 
echilibrul și sociabilitatea tolerând acest test fără a arăta reacțiile descrise mai sus.

Programul Cetățean Canin Exemplar - CCE

Este permis ca în momentul în care Arbitrul Evaluator mângâie câinele, acesta să treacă de la 
așezt la în picioare.

Câinele nu trebuie să reziste și nici nu va încerca să se îndepărteze pentru a evita mângâierile, 
deoarece ar denota lipsa de obișnuire cu situația expusă.

Câinele se poate mișca ușor înainte pentru a fi mângâiat de către Evaluator, dar nu trebuie să se 
năpustească, să se arunce sau să sară înainte pentru a ajunge la Arbitru.

Câinele trebuie să fie mulțumit de contactul cu Arbitrul Evaluator, acceptându-i de bunăvoie 
mângâierile și trebuie să dea aparența de a fi sub control pe tot parcursul testului, fără a 
manifesta stres sau conflict.

Acest exercițiu necesită un grad ridicat de autocontrol din partea câinelui pentru a accepta 
abordarea și pentru a nu scăpa de sub control atunci când necunoscutul este atent și îl mângâie.

Exercițiul nr. 3:  Sesiune de control și toaletaj  de către un necunoscut

Obiectivul Exercițiului: Acest test arată că acest câine va accepta de bunăvoie un control 
general și periaj, evaluând aspectul general al câinelui. Un câine care este obișnuit cu controale 
și îngrijire, spălare, etc., va indica faptul că stăpânului său îi pasă și este responsabil pentru 
bunăstarea lui, asigurându-se că nu vor exista conflicte nici în timpul vizitelor la veterinar, și nici 
la stilistul canin.

Desfășurare: În timpul acestei probe, Arbitrul Evaluator va efectua un control general al 
câinelui pentru a stabili dacă câinele prezentat este curat, periat și în stare bună de sănătate 
(are greutatea potrivită pentru mărimea sa, curat, sănătos).
Pentru a efectua controlul, va examina ochii, urechile și va ridica picioarele din față pentru a 
face o inspecție vizuală a vârfurilor degetelor, unghiilor și extremităților.
Odată efectuat controlul, Arbitrul Evaluator va efectua o toaletare cu treceri ușoare cu peria sau 
pieptene pe diferite părți ale corpului câinelui.
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Când se evaluează câinii de talie mare, acest test se va efectua cu câinele pe pământ, iar 
pentru evaluarea câinilor de rase mici se poate folosi o masă, care va facilita întregul proces de 
verificare și îngrijire. Pentru a efectua acest test, nu este necesar ca câinele să adopte o 
anumită postură de ascultare.

În timpul controlului și îngrijirii, atât Arbitrul Evaluator, cât și Proprietarul câinelui vor comunica 
între ei și vor colabora pentru a garanta siguranța tuturor celor implicați în acest exercițiu.

Dacă câinele necesită un control excesiv sau dă semne clare de agresivitate, testul va eșua.

Daca apare neâncrezător, nervos și dă semne clare de evitare a procesului, nici testul nu poate 
fi considerat ca trecut, pentru aceasta Arbitrul Evaluator trebuie să para increzator, confortabil 
si sigur pe toată durata evaluarii pentru a evalua câinele in acest exercițiu.

Întrebarea cheie pentru acest test este, ar putea un veterinar sau un îngrijitor să examineze sau 
să îngrijească cu ușurință câinele?

Exercițiul nr. 4: Mersul câinelui la picior în lesă.

Obiectivul Exercițiului: Acest test demonstrează controlarea câinelui de către conductor și 
faptul că acesta este capabil să meargă alături într-o manieră relaxată, fără a tensiona lesa. 
Mersul cu câinele în lesă este ceva inevitabil în orașele noastre atât din cauza reglementărilor 
municipale, cât și din cauza cererii cetățenilor, deoarece există oameni cărora nu le plac sau se 
tem de câinii liberi și/sau fără stăpân de pe stradă. Mersul în lesă oferă, de asemenea, 
securitate pentru câine, deoarece controlăm orice posibil incident care poate apărea.

Desfășurare:

Arbitrul Evaluator poate stabili în prealabil un circuit prin care conductorul trebuie să treacă și sa 
efectueze exercitiul sau în camp deschis să dea instrucțiuni directe conductorului, în timpul 
probei, să se intoarcă, să mearga mai repede sau mai încet și/sau sa se opreasca. În orice caz, 
în exercițiu, se va executa cel puțin o schimbare de direcție la dreapta, alta la stânga, o 
întoarcere de 180º și o oprire la mijlocul marșului și altă oprire la sfârșitul exercițiului.

Câinele poate fi pe partea dreaptă sau stângă a conducătorului, în funcție de preferințele 
acestuia. Conducătorul poate vorbi cu câinele pentru a-l încuraja și lăuda în timpul tuturor 
părților exercițiului.

Daca va considera potrivit la opriri, conducătorul va putea comanda câinelui său să se așeze.
Poziția câinelui trebuie să fie clară și definită în raport cu poziția și mișcările conductorului, atent 
la acesta și răspunzând la mișcările și schimbările de direcție executate de conductor.

Nu este necesar să se mențină o poziție forțată sau ca câinele să meargă aproape de genunchiul 
conductorului și să se uite direct în fața lui cu un comportament marțial. Nici câinele nu este 
obligat să se așeze la opriri.

Câinele nu trebuie să meargă cu lesa întinsă, lucru pe care Evaluatorul îl poate reaminti 
conductorului în timpul exercițiului. Ideea acestui exercițiu este că experiența este plăcută și 
pozitivă atât pentru câine, cât și pentru conductorul acestuia, precum și o oportunitate excelentă 
de a practica exercițiul în timp ce se învață și se bucură de el.

Dacă proprietarul trage continuu de lesă pentru a menține câinele în poziție laterală și pentru a 
reduce tensiunea pe lesă; dacă câinele adulmecă continuu pământul, oprindu-se și refuzând să 
meargă lângă conductorul său; iar dacă câinele este total neatent și nu manifestă interes să 
urmărească conductorul în timpul exercițiului, întoarceri, schimbări de direcție etc., câinele nu 
trebuie să treacă acest test.
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Exercițiul nr.  5:  Mersul lânga Conductor printr-un Grup de Persoane

Obiectivul Exercițiului: Acest test arată că acest câine poate merge corect printr-un grup de 
oameni și că este perfect controlat în locuri publice.

Desfășurare: Câinele și Conductorul său se vor plimba în jurul unui grup de oameni (cel puțin 
trei persoane). Arbitrul evaluator poate fi considerat una dintre cele trei persoane care alcătuiesc 
grupul.

Programul Cetățean Canin Exemplar - CCE

Copiii pot acționa ca membri ai grupului de persoane, totuși, atunci când copiii participă la test, 
aceștia trebuie să fie instruiți cu privire la rolul lor și să fie supravegheați de un adult.

Unii membri ai grupului de oameni nu trebuie să se miște, alții, totuși, ar trebui să meargă și să 
se miște. Acest test vine să simuleze un mediu public în care sunt oameni în picioare sau pietoni 
care merg.

Poate fi un câine în rândul grupului de oameni, dar câinele trebuie să fie ținut în lesă de 
mânuitorul său și acel câine nu trebuie să încerce să inițieze contactul cu câinii testați.

În acest test, câinele poate manifesta interes sau curiozitate față de străini, dar ar trebui să 
continue să meargă în ritm normal alături de conductor, fără a da semne de nervozitate, 
timiditate sau teamă sau neâncredere.

Câinele poate adulmeca o persoană din mulțime pentru scurt timp, dar trebuie să avanseze cu 
promptitudine, atunci când este comandat de conductor.

Câinele nu trebuie să sară pe oameni sau să încerce să-i salute. Câinele nu trebuie să tragă de 
lesă atunci când este înconjurat de o mulțime de persoane. Câinele nu ar trebui să încerce să se 
ascundă în spatele conductorului atunci când este înconjurat de o mulțime de persoane.

Exercițiul nr.   6:  Executarea comenzilor ”ȘEZI”, ”CULCAT” ȘI ”STAI”

Oiectivul Exercițiului: Acest test demonstrează că acest câine are educația și deprinderile 
necesare și că răspunde la instrucțiunile conductorului: se va aseza, se va culca și va ramane 
nemișcat în poziția cerută de conductorul său. Acest exercițiu este destinat pentru a demonstra 
nivelul de control pe care conductorul îl exercită asupra câinelui său în orice situație, ceea ce 
este util pentru a evita comportamente nedorite.

Dsfășurare:

În acest exercițiu, câinele trebuie să răspundă pozitiv și să execute următoarele comenzi:

a) Comanda ”ȘEZI”,
b) Comanda ”CULCAT”,
c) Comanda ”STAI” sau ”PE LOC” respectiv rămânerea în poziția aleasă de conductor.

(poate fi așezat, culacat sau în picioare)
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Înainte de efectuarea acestui test, Arbitrul Evaluator va evalua aspectele de securitate ale 
mediului în care are loc. Dacă testul se efectuează în afara unui spațiu îngrădit, arbitrul poate 
cere conductorului să atașeze câinelui o lesă de lucru de 10 metri. Dacă proba se desfășoară în 
interior sau într-o zonă sigură, Arbitrul poate decide să efectueze exercițiile pentru această 
probă fără lesă.

Indiferent de rasa, mărimea și vârsta câinelui pe care îl evaluăm, nu vor exista excepții în 
executarea comenzilor „șezați” și „jos”.

Pentru exercițiul de a rămâne nemișcat, acesta trebuie efectuat în felul următor:

Odată ce Arbitrul Evaluator îi spune să facă acest lucru, conductorul își va lăsa câinele în poziția 
cerută și se va îndepărta până la capătul lesei (10 metri), se va întoarce cu fața spre câine și se 
va îndrepta imediat spre câine menținând un ritm de mers normal. Odată revenit în poziția de 
pornire, și doar atunci când arbitrul va indica expres acest lucru, conductorul va da câinelui 
comanda de „eliberare” și îi va permite câinelui să părăsească poziția.

În acest exercițiu, câinele trebuie să rămână în același punct în care conductorul său l-a lăsat 
înainte de a pleca (are voie să schimbe poziția: din șezut la culcat sau în picioare) și până când 
primește comanda de „eliberare”. Conductorul poate termina acest exercițiu din orice poziție, fie 
din lateral, fie din față.

Pentru a preveni ca un conductor neexperimentat să tragă din greșeală de lesă forțând astfel 
câinele să-și părăsească poziția, Evaluatorul poate indica cum să facă acest lucru:

1) Lăsând lesa să cadă la sol.
2) Atașând lesa de zgarda câinelui.
3) Deplasarea până la capătul lesei fără a pune tensiune.

Printre cauzele de eșuare a acestui exercițiu sunt și următoarele:

− Pentru  executarea  poziției  culcat,  conductorul  trage  picioarele  din  față ale câinelui
pentru a-l face să se culce. Această acțiune nu este permisă și nu poate fi considerat un
simplu ajutor.

− Câinele  nu  se  așează,  nu  ia poziția culcat  după ce a trecut un timp rezonabil. Acești
câini vor necesita îmbunătățirea nivelului lor de dresaj și nu vor putea trece testul.

− Câinele  se  mișcă  sau  se deplasează pentru a se apropia de conductor. Se va accepta
schimbarea poziției de către câine, atata timp cat acest lucru nu duce la indepartarea
acestuia de locul marcat la inceputul exercitiului.

− Apelul  câinelui,  odată  ce  conductorul a  ajuns la capătul lesei. Conductorul trebuie să
revină la poziția de pornire în care trebuie să întâlnească câinele și să aștepte
instrucțiunile Arbitrului Evaluator pentru a termina exercițiul.

Exercițiul nr. 7:  Răspunderea câinelui la apel

Obiectivul Exercițiului:   Acest test arată că acest câine a fost educat să răspundă la 
chemarea conductorului său. Este un exercițiu de control și totodată pentru evitarea pericolelor 
și a situațiilor nedorite.

Dsfășurare:

În acest exercițiu se va executa cu câinele cu lesa lungă de 10 metri, conductorul se va 
îndepărta aproximativ trei metri, se va întoarce spre câine și îl va chema. Conductorul va putea 
să-și modifice poziția corpului și să încurajeze câinele să vină lângă el.

Exercițiul începe când conductorul este în poziție la distanța de 3 metri și cheamă câinele, se 
termină când câinele ajunge în poziția în care se află conductorul.

Programul Cetățean Canin Exemplar - CCE
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Conductorul poate da câinelui comanda „STAI”, ”PE LOC” sau „AȘTEAPTĂ” (sau alte comenzi 
sau semnale similare) sau pur și simplu să se îndepărteze, la o distanță de trei metri. 
Câinele poate rămâne în poziția așezat, culcat sau în picioare, deoarece acest exercițiu nu 
încearcă să evalueze răspunsul câinelui la comenzile „ȘEZI”, ”CULCAT” sau „STAI”, ci răspunsul 
câinelui la chemarea conductorului. Dacă câinele încearcă să-l urmeze pe conductor, Evaluatorul 
poate interveni și încerca să distragă atenția câinelui (mângâindu-l, de exemplu) până când 
mânuitorul ajunge în poziție, la distanța indicată de trei metri.

Conductorul se poate apleca în față pentru a chema câinele, mângâia coapsa câinelui sau poate 
face zgomote încurajatoare pentru a facilita răspunsul câinelui. De asemenea, este permisă 
repetarea comenzii de apel (de două sau maxim trei ori), dacă se consideră necesar.

Repetarea comenzii de apel, excesiv (mai mult de trei ori), are ca rezultat eșuarea testului.

Dacă conductorul trage de lesă pentru a aduce câinele lângă el, câinele va eșua testul. Câinii 
trebuie să se apropie din proprie inițiativă. Arbitrul evaluator poate opri testul dacă vede că 
conductorul trage câinele pentru a-l aduce în poziție, și îl va instrui asupra modului corect de a 
face acest lucru, oferind posibilitatea de a repeta exercițiul încă o dată.

Exercițiul nr. 8: Comportamentul câinelui la întâlnirea cu alți câini

Obiectivul Exercițiului: Acest exercițiu demonstrează că acel câine se comportă corect în 
prezența altor câini. Acest exercițiu reproduce una dintre cele mai frecvente situații pe care le 
întâlnesc un conductor și câinele său atunci când ies la plimbare în oraș.

Desfășurare: În timpul testului, doi conductori însoțiți de câinii lor se apropie unul de celălalt 
de la o distanță de aproximativ patru metri, se întâlnesc, fac schimb de salutări și își dau mâna, 
apoi își continuă drumul.

Unul dintre câini (A) va fi cel care se evaluează, iar celălalt (B) va fi cel pe care Arbitrul Evaluator 
l-a selectat înainte de test, un câine socializat, cu un bun comportament, echilibrat și calm în
prezența altor câini.

Când conductorii câinilor se ridică pentru a da mâna, nu este necesar ca aceștia să ordone 
câinilor să stea, ambii câini pot sta lângă ei. Conversația dintre conductori poate fi scurtă, un 
simplu: - Îmi pare bine să te revăd. Vom vorbi altă dată!

Printre posibilele cauze de eșec la acest exercițiu și care vor determina ca Arbitrul Evaluator să 
nu promoveze testul se numără:

- Câinele evaluat manifestă un interes excesiv și persistent față de celălalt câine.
- Câinele evaluat se lansează către câinele care este folosit ca distragere a atenției.
- Câinele evaluat se încrucișează și se apropie încercând să continue salutul.

Programul Cetățean Canin Exemplar - CCE

Dacă câinele (B) folosit ca distragere a atenției se comportă inadecvat și/sau provoacă un 
răspuns negativ câinelui testat (A), testul trebuie repetat folosind un câine mai calm și mai 
adecvat. Pentru a evita această problemă, Arbitrul Evaluator se va strădui să evalueze și să 
selecteze câinele potrivit înainte de a începe acest exercițiu.

- Câinele evaluat se întoarce și începe să tragă de lesă, încercând să urmeze câinele (B),
ce se îndepărtează deja dă schimbul de salut dintre conductori.
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Exercițiul nr. 9:  REACȚIA CÂINELUI LA DISTRAGEREA ATENȚIEI

Obiectivul Exercițiului: Acest test evaluează securitatea și încrederea de care a dat dovadă 
câinele în tot felul de situații cotidiene, pe care le-am putea considera distrageri frecvente/zi de 
zi. În general, le putem defini ca distragere a atenției la orice tip de stimul: auditiv, tactil, vizual 
etc., pe care îl percepe câinele nostru. În categoria distragerilor intră totodată și activitățile care 
sunt plăcute sau amenințătoare și care interferează cu activitatea pe care o desfășoară.

Desfășurare: Există șase posibile distrageri ale atenției pe care arbitrul evaluator le poate 
folosi pentru a evalua răspunsul câinelui la acest exercițiu, cu toate acestea dintre cele șase, 
doar două vor fi selecționate. Întrucât unii câini sunt mai sensibili la stimulii auditivi, iar alții la 
stimulii vizuali, se recomandă ca arbitrul evaluator să selecționeze un sunet și o distragere 
vizuală a atenției pentru acest test.

Posibilele distrageri a atenției sunt:

- O persoană cu cârje, sau într-un scaun cu rotile sau mergând la distanță de zece metri.
- Deschiderea sau închiderea bruscă a unei uși.
- Aruncarea unei tigăi, un scaun pliabil etc. la o distanță nu mai mică de zece metri de

câine.
- Un atlet care alergă prin fața câinelui.
- O persoană care împinge un cărucior sau un cărucior de păpuși la o distanță nu mai mică

de zece metri de câine.
- O persoană pe bicicletă la o distanță nu mai mică de douăzeci de metri de câine.

Distragerea atenției trebuie să corespundă situațiilor pe care câinii și stăpânii lor le întâlnesc în 
mod regulat în comunitate în timpul plimbărilor lor zilnice.

Pe tot parcursul testului, proprietarul va putea vorbi cu câinele, îl va încuraja și îl va 
recompensa. De asemenea, va putea da instrucțiuni pentru a-l ajuta să facă față mai bine 
prezenței distragerii („aici”, „lasă”, „ foarte bine"…)

În timpul prezentării distragerilor atenției, se așteaptă ca acest câinele să dovească un 
comportent echilibrat:

- Arată un interes moderat și poate chiar să pară ușor surprins.
- Arată o tresărire inițială, dar nu trebuie să dea semne de panică sau să tragă de lesă

încercând să scape de obiectul de distragere a atenției. Un lătrat și revenire la starea
anterioară sunt acceptate.

- Este acceptabil ca acest câine să se poată mișca cu intenția de a se apropia pentru
investigarea obiectului de distragere a atenției.

Printre posibilele cauze de eșec la această probă care este evaluată, sunt:

- Arată un interes excesiv pentru obiectul distragerii atenției.
- Lătrat, mârâit sau o stare de încordare continuă în prezența obiectului distragerii atenției.
- Trage de lesă pentru a încerca să scape de obiectul de distragere a atenției.
- Arată o reacție de panică.
- Câinelui îi este atât de frică încât își face necesitățile fiziologice.

Programul Cetățean Canin Exemplar - CCE
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Exercițiul nr. 10:  SEPARAREA SUPAVEGHEATĂ A CÂINELUI DE CODUCTOR

Obiectivul Exercițiului: Acest test demonstrează că un câine poate rămâne alături de o 
persoană de încredere și că în totalitate își va menține educația și bunele maniere, în limitele 
optime de răspuns.

Arbitrul Evaluator ține lesa câinelui în timp ce conductorul câinelui se îndepărtează și rămâne 
ascuns vederii câinelui timp de trei (3) minute. Evaluatorul va putea vorbi și mângâia câinele, dar 
fără a-i acorda o atenție excesivă și fără a se juca cu el.

Câinele se va putea mișca și nu este necesar să rămână într-o poziție fixă.

Următoarele vor fi considerate eșecuri în acest exercițiu:

- Dacă câinele scheaună, sare, latră, încearcă să se urce pealte persoane etc., doar pentru că
conductorul său nu este prezent.

- Câinele se mișcă excesiv.
- Câinele dă semne de agitație, este nesigur în aceasta situație și de aceea va avea nevoie de

mai mult antrenament pentru a se autocontrola si a suporta această situație.
- Câinele trage de lesă încercând să-și caute conductorul sau se îndepărtează de evaluator.

Câinele care pur și simplu se mișcă într-o parte și alta, căutând conductorul, va putea trece testul, 
dar nu va fi acceptat dacă prezintă semne sau niveluri ridicate de stres, precum hiperventilația 
(gâfâitul excesiv), respirația profundă, etc.

Dacă în cele trei minute de absență a conducătorului câinele se ușurează, se apropie de un colț 
sau de un copac și îl marchează, nu va fi penalizat pentru asta.

Dacă Arbitrul Evaluator stă pe un scaun și câinele de talie mică încearcă să se urce peste el, 
evaluatorul trebuie să se ridice.

Testul Cetățean Canin Exemplar este o activitate care se dorește și trebuie să fie distractivă. Nu 
este vorba despre handler sau câine care are o experiență negativă, deci dacă câinele începe să 
dea semne de agitație excesivă tensiune sau disconfort (lătrat, scâncet, tragerea de lesă etc.), 
testul trebuie anulat.

Asociația RESCUE - TM în colaborare cu anicp.ro

Preșesdinte, Eugen Szenași
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